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1 INLEDNING 
Eolus Vind AB (publ) (”Eolus”) undersöker möjligheten att etablera vindkraft inom ett område 
benämnt ”Kedjeåsen”, se Figur 1. Området är beläget i Storfors och Karlskoga kommuner, cirka 
15 km norr om Karlskoga och cirka 7 km öster om Storfors tätort, i Värmland och Örebro län.  

Projektområdet är ca 13 km² och bedöms kunna rymma upp till 17 vindkraftverk. I samband 
med etablering krävs även vägar, internt elnät och annan infrastruktur tillhörande 
vindkraftparken. Den förväntade produktionen uppgår till ca 375 GWh/år, vilket motsvarar 
årsbehovet av hushållsel för cirka 75 000 hushåll. 

Inför ansökan om miljötillstånd genomförs nu samråd med myndigheter, organisationer, 
allmänheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Detta dokument utgör underlag 
för samråd enligt 6 kapitlet miljöbalken. 

 

Figur 1. Översiktskarta över projektområdet Kedjeåsen. 

1.1 Bakgrund 
Svenska energipolitiska mål anger att Sveriges elproduktion år 2040 ska vara 100 % förnybar. 
Efterfrågan på förnyelsebar energi ökar i Sverige och vindkraften är en viktig del i omställningen 
till ett fossilfritt samhälle.  

Nationellt har vindkraften under de senaste åren byggts ut i snabb takt. År 2020 stod vindkraften 
för 17 procent av landets elproduktion, vilket motsvarar ca 28 TWh.1 

Enligt den nationella vindkraftstrategin som Naturvårdsverket och Energimyndigheten lanserade 
i januari 2021 finns ett nationellt utbyggnadsbehov av vindkraft om 100 TWh, varav 80 TWh 

 
1 https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2021/okning-av-fornybar-elproduktion-under-2020/ 
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utgörs av landbaserad vindkraft.2 För Örebro län är det regionala utbyggnadsbehovet 2,5 TWh 
och för Värmlands län är 5 TWh. Det innebär att 119 respektive 238 vindkraftverk (med 6 MW 
turbiner) behöver byggas i länen för att klara målet.  

Eolus Vind AB är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Sedan starten 
år 1990 har Eolus medverkat till uppförandet av 653 vindkraftverk i Sverige, Norge och Estland 
med en sammanlagd effekt om nära 1 370 MW. I dagsläget förvaltar Eolus driftorganisation 
över 900 MW driftsatt effekt. Eolus har därmed lång erfarenhet och stor kompetens att uppföra 
och förvalta vindkraftsanläggningar. 

1.2 Prövningsprocessen 
För att anlägga och driva den aktuella vindkraftsanläggningen krävs tillstånd enligt 9 kap 
miljöbalken (verksamhetskod 40.90 B) samt tillstyrkan från Storfors och Karlskoga kommuner.  
Prövningsmyndighet för ansökan är miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län.  

Innan en ansökan om tillstånd kan lämnas in för prövning ska den föregås av en 
samrådsprocess enligt miljöbalken. Syftet med samrådsprocessen är att inhämta synpunkter 
och information från närboende, särskilt berörda, organisationer, föreningar, kommun och 
myndigheter och samrådet är av stor vikt för projektets kommande utveckling. 

I samrådets inledande skede ska verksamhetsutövaren göra ett undersökningssamråd för att 
avgöra om den planerade verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP). 
Vissa tillståndspliktiga verksamheter är på förhand utpekade som verksamheter som alltid ska 
antas medföra en betydande miljöpåverkan utan att undersökningssamråd behöver göras, vilket 
är fallet för verksamheter likt Kedjeåsen. Den planerade verksamheten omfattas av krav på en 
specifik miljöbedömning och ett avgränsningssamråd ska därmed genomföras.  

Eolus kommer under samrådet att inhämta information och synpunkter gällande innehåll och 
utformning av MKB:n, samt om den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning, 
utformning och de miljöeffekter som den planerade verksamheten kan antas medföra direkt eller 
indirekt. När samrådstiden är slut kommer inkomna synpunkter att sammanställas och bemötas 
i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen kommer att bifogas till 
ansökningshandlingarna. 

Samrådsprocessen illustreras i Figur 2. 

 

Figur 2. Illustration av samrådsprocessen (Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2021). 

 
2  Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad ER 2021:2 



Kedjeåsen vindkraftpark 
Samrådsunderlag 
  
 
 

6 (27) 
 

Efter avslutat avgränsningssamråd och slutförda inventeringar kommer en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att upprättas som tillsammans med tillståndsansökan 
lämnas in till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län.  

MKB:n är ett beslutsunderlag som redovisar de konsekvenser en planerad verksamhet kan 
komma att medföra. Under samrådet ska Länsstyrelsen verka för att innehållet i MKB:n får den 
omfattning och detaljeringsgrad som är relevant för tillståndsprövningen. Innehållet i den 
kommande MKB:n beskrivs i kapitel 7. 

Den färdigställda ansökan skickas till miljöprövningsdelegationen som kungör ansökan när den 
bedömts vara komplett. Allmänhet och berörda ges då ytterligare möjlighet att inkomma med 
synpunkter på ansökan och dess handlingar. När kommunicering av inkomna yttranden och 
bemötanden är genomförd fattar miljöprövningsdelegationen beslut i frågan. 
Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen.  

Prövningsprocessen illustreras i Figur 3.  

 
Figur 3. Illustration av prövningsprocessen vid Länsstyrelsens miljöprövningsdelegationer.3  

  

 
3 Länsstyrelsen i Västra Götaland. (2021). Att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
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2 SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE 
Samrådet initierades genom att samrådsunderlaget skickades till Länsstyrelserna i Värmland 
och Örebro län samt Storfors och Karlskoga kommun tre veckor före planerat samrådsmöte.  

Ett digitalt samrådsmöte med länsstyrelserna och kommunerna genomfördes den 7 maj 2021.  
Efter samrådsmötet har samrådsunderlaget justerats och kompletterats. 

Samråd med övriga myndigheter samt organisationer och föreningar, som kan ha intressen i 
området, kommer att genomföras skriftligen. 

Rådande pandemi och smittskyddsrestriktioner gör att det inte är möjligt att bjuda in till några 
fysiska träffar under samrådstiden, vilket annars är det normala tillvägagångssättet. Eolus har 
upprättat en projekthemsida (www.eolusvind.com/etablering/projekt/kedjeasen/). Där 
kommer det att finnas information om projektet, möjlighet att ladda ner samrådsunderlaget och 
information om hur man lämnar synpunkter. I tillägg kommer en inspelad presentation av 
projektet läggas upp på hemsidan som motsvarar den presentation som hade hållits vid ett 
fysiskt samrådsmöte. 

Samrådskretsen för enskilda särskilt berörda omfattar fastighetsägare inom en radie på ca 3 km 
från projektområdet 

Allmänheten kommer att informeras om projektet vid två tillfällen genom i annons i NA, KT-
kuriren, Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad.  

Det kommer att vara möjligt att lämna synpunkter via post och e-post samt ställa frågor till Eolus 
via telefon. 

 

3 PLANERAD VERKSAMHET 
3.1 Omfattning och utformning 
Projektområdet Kedjeåsen omfattar en yta av ca 13 km² och är beläget inom Karlskoga och 
Storfors kommuner i Örebro och Värmlands län. Vindkraftparken bedöms kunna rymma upp till 
17 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 250 meter. Den totala nettoproduktionen för 
vindkraftparken förväntas uppgå till ca 375 GWh/år vilket motsvarar årsbehovet av hushållsel för 
cirka 75 000 hushåll. 

Vindkraftverkens placering är ännu inte fastställd. Vindkraftverken kommer placeras inom ett 
avgränsat område inom projektområdet, benämnt vindkraftsområde. Området betecknat som 
projektområde avser den yta som kan komma att nyttjas för till exempel väg- och kabeldragning 
och andra anläggningsdelar. Vindkraftsområdet framgår av Figur 4 nedan.  

I tillståndsansökan och MKB:n kommer vindkraftverkens placering beskrivas närmare, antingen 
genom angivande av fasta positioner med en flyttmån eller genom fri placering inom ett 
avgränsat område. De fortsatta utredningarna av området kommer att ligga till grund för 
bedömningen av var vindkraftverken och andra anläggningsdelar kan placeras och vilka 
restriktioner som krävs. Områden inom vilket det inte är lämpligt att placera vindkraftverk eller 
andra anläggningsdelar kommer benämnas stoppområden.  

I Figur 5 visas en möjlig layout med 17 vindkraftverk placerade inom vindkraftsområdet.  
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Figur 4. Kartan visar projektområdets yttergräns (svart linje), samt vindkraftsområdet där vindkraftverk kan 
komma att placeras. Avgränsningen i mitten ingår inte i projektområdet.  
 

 
 
Figur 5. Kartan visar projektområdet och en möjlig layout med 17 vindkraftverk placerade inom 
vindkraftsområdet. 
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3.2 Teknisk beskrivning av verksamheten 
Vindkraftverkens blad sitter på 
rotorn, vars storlek beskrivs som 
rotordiametern, det vill säga 
diametern som bladen sveper över. 
Navhöjden är vindkraftverkets höjd 
från marken upp till dess maskinhus 
vilken även kallas nacell. 
Vindkraftverkets totalhöjd är istället 
höjden från marken upp till bladets 
spets när det står i sitt högsta läge.  

Vindkraftverken förankras i marken 
med ett fundament, dessa utformas 
antingen som gravitationsfundament 
eller bergsfundament. Vilken typ av 
fundament som är lämpligt på 
respektive position beror på markens 
förutsättningar på den aktuella 
platsen.  

En principskiss av ett vindkraftverk 
illustreras i Figur 6. 

Vid varje vindkraftverk kommer en uppställningsplats för kranar och annan byggutrustning att 
anläggas. Även andra uppställningsytor kan bli aktuella att anlägga. Området har bra vägnät 
idag och de befintliga vägarna kommer att nyttjas i möjligaste mån, men breddning och 
förstärkning kommer att krävas. Även nya vägar kommer att anläggas. I den kommande MKB:n 
och den tekniska beskrivning som ska bifogas tillståndsansökan kommer materialbehovet samt 
anläggning och förstärkning av vägar att beskrivas.  

Teknikutveckling 
Teknikutvecklingen inom vindkraftsbranschen går fort och vindkraftverken blir både högre och 
har en större rotordiameter, vilket gör dem mer resurseffektiva samtidigt som miljöpåverkan per 
producerad kilowattimme minskar ur ett livscykelperspektiv. Idag byggs vindkraftverk på land 
med en totalhöjd på omkring 250 meter och en rotordiameter på ca 170 meter. Större 
rotordiametrar ökar den yta som vindkraftverket kan fånga vindens energi ur, vilket i sin tur ökar 
den mängd energi som kan omvandlas till elektricitet. En högre navhöjd möjliggör att högre och 
stabilare vindhastigheter kan nyttjas. 

Tillståndsprocessen för vindkraftparker tar ofta flera år, och därför bestäms den slutliga typen av 
vindkraftverk och storleken på rotorn först vid tiden för upphandling av vindkraftverken, då man 
tar ställning till vilka turbinmodeller som finns på marknaden då, och som är bäst lämpade för 
platsens förutsättningar. För att kunna nyttja området så effektivt som möjligt är det viktigt att 
kunna optimera antalet vindkraftverk och dess placering efter att alla utredningar är gjorda och 
området är tillräckligt kartlagt.  

Avveckling 
Vindkraftverkens tekniska livslängd bedöms vara omkring 30 år. Redan då tillståndet ges ställs 
krav på ekonomisk säkerhet som är avsedd för att säkra avveckling och nedmontering i det fall 
en verksamhetsutövare inte skulle ta sitt ansvar eller hamna på obestånd. När vindkraftparken 
ska avvecklas kommer vindkraftverken att monteras ned och i möjligaste mån återvinnas. 
Avveckling och återställning sker i samråd med tillsynsmyndighet och berörda markägare. 
Generellt brukar fundament bilas ned till under marknivå och täckas över med jord för 

Figur 6. Principskiss av ett vindkraftverk.   
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återetablering av växtlighet. Vägar brukar lämnas kvar för att kunna användas i skogsbruket och 
av allmänheten. 

Byggnation, drift och avveckling av vindkraftverken kommer att behandlas mer ingående i den 
tekniska beskrivningen och kommande MKB. 

Nätanslutning 
Det interna elnätet inom vindkraftparken planeras som markkabel. Tillstånd till extern 
elnätsanslutning (koncession) söks separat och prövas enligt ellagen. Ellevio är 
regionnätsägare i området och en dialog om nätanslutning pågår. 

 

4 LOKALISERING 
En verksamhet ska lokaliseras på ett sätt som stämmer överens med miljöbalkens mål gällande 
markanvändningen. Av miljöbalkens portalparagraf (1 kap 1 §) anges att mark, vatten och fysisk 
miljö i övrigt ska används så att en långsiktigt god hushållning tryggas utifrån ekologisk, social, 
kulturell och samhällsekonomisk synvinkel. I detta kapitel redogörs för bakgrunden till 
lokaliseringen av projektområdet och områdets förutsättningar för vindkraft.  

4.1 Områdesbeskrivning 
Projektområdet ligger på Kedjeåsen med höjder på runt 250 meter över havet. 
Markanvändningen inom projektområdet domineras av modernt skogsbruk med barrskogar och 
hyggen och det finns flertalet skogsvägar i projektområdet. Det finns ingen jordbruksmark eller 
bostadsbebyggelse inom projektområdet. Den omgivande miljön utanför projektområdet präglas 
av modernt skogsbruk och jordbruk. Närmsta stad är Karlskoga cirka 20 km söder om parken. 
Storfors tätort är belägen cirka 9 km väster om parken. 

4.2 Val av plats 
Lokalisering av en vindkraftpark utgår från en rad olika förutsättningar. Den mest självklara är 
vindtillgången och därför söks områden med en hög årsmedelvind. Det är också en 
grundläggande förutsättning att det är möjligt att överföra den el som produceras till elnätet. I 
tillägg måste vindkraften också kunna anpassas till platsens förutsättningar när det gäller olika 
intressen, landskapsbild och till exempel ljud- och skuggutbredning. 

Det är generellt sett svårare att hitta områden för vindkraft i södra halvan av Sverige jämfört 
med den norra halvan, eftersom denna del av landet är mer tätbefolkad. Mycket av 
produktionen från vattenkraft och vindkraft finns i norr vilket ställer stora krav på 
överföringskapaciteten från norra till södra Sverige, vilken i dagsläget är kraftigt begränsad på 
grund av brister i elnätet. Därför är det viktigt att hitta platser för förnybar elproduktion också i 
södra Sverige, nära konsumtionen.  

Eolus letar ständigt efter områden med goda förutsättningar för etablering av vindkraft. Valet av 
lokalisering av projektområdet Kedjeåsen har föregåtts av en grundlig kartläggning och analys 
över potentiellt lämpliga områden för vindkraft. Baserat på flera vindanalysmodelleringar 
framgår att det finns en god vindtillgång i området. Den nationella vindkarteringen (MIUU) visar 
på runt 7 m/s vid Kedjeåsen på 120 m höjd ovan marknivån. 

Markanvändningen i projektområdet utgörs av skogsbruk och det finns få närboende i kring 
projektområdet. Det är därmed möjligt att hålla relativt långa avstånd till närboende. Det finns 
idag inga kända större värden inom projektområdet avseende naturmiljö, kulturmiljö, friluftsliv, 
luftfart och försvarets intressen som annars skulle kunna utgöra ett hinder för 
vindkraftsetablering.   
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Vidare finns det ett väl utbyggt vägnät vilket ger ett reducerat intrång eftersom det minskar 
behovet av att anlägga nya vägar till vindkraftparken. 

Det kommer även vara möjligt att ansluta kapaciteten till elnätet enligt regionnätsägaren Ellevio. 
Detta är inte något som är självklart i dagsläget då stora delar av Värmlands län har stora 
kapacitetsbrister i elnätet. 

Figur 7 och Figur 8 nedan visar bilder från området. 

 

Figur 7. Vy från projektområdet mot Stora Grytingen.  

 

Figur 8. Vägnätet inom projektområdet håller god standard. 
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4.3 Kommunala planer 

Storfors kommun 
Storfors kommun har för närvarande ingen vindbruksplan och det finns inga pågående 
detaljplaner inom projektområdet. Det finns generella riktlinjer för vindkraft i kommunens 
översiktsplan4. Av dessa framgår att vindkraftverk ska lokaliseras så att inte större yta än 
nödvändigt påverkas och att etableringar ska undvikas i områden med höga natur-, kultur- eller 
rekreationsvärden.  

Vidare ges ett antal riktlinjer vilka listas nedan:  

• Landskapsanalys ska genomföras för att studera hur vindkraften påverkar sin 
omgivning visuellt samt ur natur- och kulturmiljösynpunkt, 

• Lägen där störningar i form av buller, skuggning, reflexer eller annat uppstår ska 
undvikas eller minimeras till en acceptabel nivå,  

• Tillgång till elnät och framkomliga terrängförhållanden ska vägas in i 
lämplighetsbedömningen,  

• Mellan allmän väg och vindkraftverk får avståndet inte underskrida vindkraftverkets 
totalhöjd, dock ska avståndet alltid vara minst 50 meter, 

• Mellan järnväg och vindkraftverk får avståndet inte underskrida vindkraftverkets 
totalhöjd, dock ska avståndet alltid vara minst 20 meter, samt  

• Lokalisering närmare kommungräns än en kilometer ska föregås av samråd mellan 
kommunerna. 

Översiktsplanen strävar genomgående efter att ta hänsyn till miljökvalitetsmålen samt att ha en 
övergripande miljöhänsyn, och därmed en minskning av fossila bränslen och främjande av 
förnyelsebar energi. 

Karlskoga kommun 
Det finns inga detaljplaner inom projektområdet. I kommunens översiktsplan5 beskrivs 
vindkraftens roll i samhällsutvecklingen och att övergång till förnyelsebara energiformer ska 
underlättas.  

Vidare anges att ”byggande av vindkraftverk för kommersiellt bruk bör med nuvarande teknik 
och utformning inte ske inom Karlskoga tätort, intill de större sjöarna och älvarna, dels av 
säkerhetsskäl, dels på grund av påverkan på landskaps-/stadsbilden. Vindkraftverk är dock 
något som framöver kommer vara en naturlig del i landskapsbilden varför det faktum att de syns 
i landskapet inte i sig innebär att placeringen är olämplig”.  

I Karlskoga kommuns vindbruksplan6 har kommunen valt att inte peka ut några särskilda 
områden som lämpliga för vindkraft. Generellt gäller att vindkraftverk bör lokaliseras i områden 
som i så stor utsträckning som möjligt är fria från konflikter med andra intressen. I 
vindbruksplanen framgår prioriterade områden som bedöms som olämpliga för vindkraft, se 
Figur 9 nedan. Projektområdet är i vindbruksplanen klassat som ”Område utan uppenbara 
hinder för vindkraft” och ”Samrådszon med grannkommun”.  

Hur vindkraftparken förhåller sig till de riktlinjer som anges för vindkraftsetablering i de båda 
kommunernas översiktsplaner kommer att redovisas i kommande MKB. 

 
4 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-11. 
5 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-11. 
6 Antagen 2012-05-21. 
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Figur 9. Kartan visar projektområdets lokalisering (lila markering) i förhållande till Karlskoga kommuns 
vindbruksplan. 

4.4 Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken 
Riksintressen framgår av 3 och 4 kap. miljöbalken och utgör en del av de allmänna intressena. 
Områden av riksintresse kan exempelvis gälla friluftsliv, naturvård, energiproduktion, 
vattenförsörjning och kulturmiljövård.  

I detta avsnitt redovisas de riksintressen som finns inom 10 km från projektområdets gräns, se 
Figur 10. Eventuell påverkan på riksintressena kommer att beskrivas i kommande MKB. 

Naturvård (3 kap 6 §) 
Cirka 4 km öster om projektområdet finns riksintresset för naturvård; Lokadalen. Riksintresset är 
en cirka 20 km lång sprickdal med älv i dalbottnen och med skogklädda dalsidor. Värdefulla 
naturskogsmiljöer och hydrologiska miljöer med rik biologisk mångfald finns inom riksintresset. 
Förutsättningar för bevarandet är att ingen ytterligare täktverksamhet och inga andra ingrepp i 
landformer eller vattenföring görs, samt att skogsbruk ska vara naturvårdsanpassat. 
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Figur 10. Kartan visar riksintressen enligt miljöbalken inom 10 kilometer från projektområdet. 

Kulturmiljö (3 kap 6 §) 
Cirka 8,5 km nordöst om projektområdet ligger Loka Brunn som är riksintresse för 
kulturmiljövård. Loka Brunn har varit en kurort sedan 1720-talet och är belägen i Hällefors 
kommun. Grunden för att peka ut Loka Brunn som riksintresse är att platsen och brunnen har 
använts kontinuerligt i nästan 300 år och det finns byggnader på området som visar på 
byggnadsskicket från 1700-talet fram till 1900-talet7.   

Friluftsliv (3 kap 6 §) 
Cirka 3 km öster om projektområdet finns ett riksintresse för friluftsliv; Finnekroken. Inom 
riksintresset, som omfattar ca 23 000 hektar, finns flera skogliga naturreservat och ett Natura 
2000-område. Generellt kännetecknas området av höglänt vildmarksområde med lite 
bebyggelse och liten påverkan från infrastruktur. Inom området som historiskt är starkt påverkat 
av skogsbränder finns flera sprickdalar vilket sammantaget bidrar till att terrängen är mycket 
omväxlande. Besökare nyttjar området för bland annat friluftsliv, bär- och svampplockning, 
vandring och fiske. Förutsättningar för bevarande är att undvika större infrastrukturingrepp inom 
riksintresset. 

Natura2000 (4 kap) 
Cirka 6 km nordost om projektområdet finns Natura 2000-området Murstensdalen (SE 0240034) 
utpekat enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet. Området är 762 hektar och även 
skyddat som naturreservat. Murstensdalens främsta naturvärden är knutna till det kuperade och 
vidsträckta landskapet av omväxlande skog, myrar, förkastningar och tjärnar. Områdets 
naturgivna och skogshistoriska förutsättningar medverkar till en rik mångfald av fåglar, insekter, 
kärlväxter, svampar, lavar och mossor. 

 
7 Loka Brunn, Länsstyrelsen Örebro län. 
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4.5 Områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken 
Inom och utanför projektområdet finns ett antal områden som omfattas av skydd enligt kapitel 7 
miljöbalken, se Figur 11. Nedan följer en beskrivning av dessa. 

 

Figur 11. Områden med skydd enligt 7 kap miljöbalken. 

Naturreservat  
I anslutning till projektområdet finns ett nybildat naturreservat; Örvartjärn8. Naturreservatets 
syfte är att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt skydda, 
eller nyskapa värdefulla naturmiljöer för skyddsvärda arter. Områdets grandominerade 
barrblandskogar, sumpskogar och lövrika ungskogar ska bevaras och utvecklas liksom dess 
biologiska mångfald. Syftet ska tillgodoses i huvudsak genom att områdets naturtyper med dess 
flora och fauna utvecklas fritt. 

Hela reservat Örvartjärn är undantaget från projektområdet och kommer därmed inte att 
exploateras eller tas i anspråk.  

Inom 5 km från projektområdet finns ytterligare fem naturreservat; 

• Lokadalens naturreservat ca 3,3 km öster om projektområdet. 
• Blecktjärnsskogen naturreservat ca 4,4 km öster om projektområdet. Reservatet ligger 

intill Lokadalens naturreservat.  
• Trösälvens naturreservat, 3,7 km öster om projektområdet. 
• Kärne naturreservat, 3,7 km sydost om projektområdet. 
• Fridensborgshöjden naturreservat, 3,5 km sydväst om projektområdet. 

Därtill planeras fyra nya naturreservat i Örebro län (se Figur 11):  

 
8 NVR-id: 1102160. Bildades 2020-11-16. 
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• Djupedalsbäcken, ca 5 km öster om projektområdet. 
• Finnekroken, ca 4 km öster om projektområdet. 
• Hållsjön, ca 3,5 km öster om projektområdet. 
• Malmhöjdens utvidgning, ca 6,5 km öster om projektområdet. 

Biotopskyddsområden  
Biotopskyddsområde är en skyddsform som kan användas för små mark- och vattenområden 
som har särskilda egenskaper som skapar värdefulla livsmiljöer för hotade djur- och växtarter. 
Inom projektområdets södra del, på Kunthöjden intill Glaberget finns ett biotopskyddsområde 
som utgörs av en ravinskog om 3,7 ha. Intill den finns ytterligare ett biotopskyddsområde 
klassat som äldre naturskogsartade skogar om 1,4 ha. Dessa två biotopskyddsområden ligger 
inom södra delen av projektområdet (se Figur 11) och kommer att utredas vidare inom ramen 
för naturvärdesinventeringen och beskrivas i MKB:n. 

Vattenskyddsområde  
Det finns inga vattenskyddsområden inom projektområdet. Det finns två vattenskyddsområden 
inom 5 km från projektområdet, se Figur 11.  

• Grundvattentäkten Vargtorpet ligger ca 4 km nordväst om projektområdet. 
Vattenskyddsområdet ligger öster om Storfors tätort och har tre skyddszoner, varav den 
sekundära skyddszonen ligger ca 4 km från projektområdet.  

• Karlskoga kommuns vattentäkt Gälleråsen ligger ca 3,4 km sydost om projektområdet. 

Projektområdet omfattas inte av vattenskyddsföreskrifterna för ovanstående vattentäkter. 

 

5 FÖRVÄNTADE MILJÖEFFEKTER 
Den kommande MKB:n kommer att beskriva förutsättningar och förväntade miljöeffekter för de 
miljöaspekter som bedöms vara relevanta för verksamheten. Nedan ges en översiktlig 
beskrivning av relevanta miljöaspekter och förväntade miljöeffekter samt vad som kommer 
utredas närmare i MKB:n. 

5.1 Människors hälsa och boendemiljö 
Närmsta samhälle är Kyrksten cirka 3 km söder om parken och den närmsta samlade 
bebyggelsen finns i Kedjeåsen cirka 2 km öster om parken. Inga bostäder finns inom 
projektområdet. I Figur 12 visas bostäder omkring projektområdet med angiven buffert om 750 
meter. Det finns 13 byggnader klassade som bostadshus inom 1 km från projektområdet. 
Avståndet mellan bostad och vindkraftverk kommer också att styras av riktvärden för ljud och 
skugga. 
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Figur 12. Kartan visar bostäder i förhållande till projektområdet. Runt varje bostadshus visar den mörka 
ringen avståndet 750 meter. 

Ljud 
Vindkraftverk alstrar ett karaktäristiskt svischande ljud orsakat av bladens rotation genom luften. 
Hur mycket ljud beror på rotationshastigheterna, formen på bladspetsarna, de meteorologiska 
förhållandena och turbulens i atmosfären. Detta ljud, som också kallas aerodynamiskt ljud, kan 
ibland påminna om naturligt vindbrus och kan därför under vissa förutsättning maskeras när 
vinden blåser i träd och buskar. Utöver det aerodynamiska ljudet alstras även buller från 
generatorn, växellådan och övriga mekaniska delar. Moderna vindkraftverk alstrar normalt 
mindre mekaniskt ljud än vad tidiga vindkraftverk gjorde.9  

För vindkraft tillämpas Naturvårdsverkets riktvärde som innebär att 40 dBA (ekvivalentnivå) 
utomhus vid bostäder inte bör överskridas. Ljudnivåerna mäts i medelvärde över tid, så kallad 
ekvivalentnivå, och inte som ett tillfälligt ljud som kan uppstå av exempelvis en passerande 
lastbil. Vid planering av vindkraftparken kommer vindkraftverken placeras på ett sådant avstånd 
till bostäder att gällande riktvärde för buller inte överskrids. En preliminär ljudberäkning enligt 
modellen Nord2000 för en tänkbar placering av vindkraftverken visas i Figur 13. Beräkningarna 
visar att riktvärdet om 40 dBA ekvivalentnivå kan hållas vid närliggande bostäder och att 
ljudnivån vid de allra flesta bostäderna kommer vara kring 35 dBA eller lägre (blå linje i Figur 13 
nedan).   

Oavsett val av slutlig placering av vindkraftverken kommer riktvärdet 40 dBA ekvivalent ljudnivå 
vid bostäder att vara gällande. Moderna vindkraftverk styrs av mycket intelligenta system och 
det finns många tekniska lösningar som kan säkerställa att riktvärden inte överskrids.  

 

 
9 Naturvårdsverket. Vägledning om buller från vindkraftverk 2020-12-01. 
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Figur 13. Preliminär ljudberäkning gjort enligt modell Nord2000 för en exempellayout med 17 vindkraftverk. 

Avseende lågfrekvent ljud finns idag inga belägg för att ljud från vindkraftverk innebär någon 
risk för närboende. Som riktlinje för lågfrekvent buller gäller Folkhälsomyndighetens allmänna 
råd om buller inomhus, FoHMFS 2014:13. Svenska studier har visat att så länge buller från 
vindkraftverk inte överskrider riktvärdet 40 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus är risken liten för att 
riktvärdena för lågfrekvent buller inomhus överskrids.10 Lågfrekvent ljud kommer att behandlas i 
kommande ljudberäkning som kommer redovisas i MKB:n. 

Rotorbladens rörelse ger upphov till infraljud som ofta ligger kring 1 Hz. I det frekvensområdet 
krävs en nivå på ca 120 dB för att man ska se en påverkan på människor. På de avstånd som 
tillämpas mellan vindkraftverk och bostäder är nivån av infraljud från vindkraftverk betydligt 
lägre och det finns enligt Naturvårdsverkets bedömning ingen evidens för negativa hälsoeffekter 
orsakat av infraljud från vindkraftverk.11 

Skuggor 
Vindkraftverkens rotorblad kan under vissa omständigheter ge upphov till rörliga skuggor. 
Skuggorna når längst när solen står lågt, det vill säga vid solens upp- och nedgång under våren 
och hösten. Enligt Boverkets rekommendationer bör den faktiska skuggtiden inte överstiga åtta 
timmar per år eller 30 minuter om dagen vid störningskänslig bebyggelse.12 

Som underlag för MKB:n och den fortsatta projekteringen av vindkraftparken kommer 
skuggberäkningar att tas fram. Boverkets rekommenderade värden för den faktiska skuggtiden 
vid intilliggande bostäder kommer att tillämpas. Om rekommendationen skulle överskridas kan 
skuggkasten regleras genom att stänga av vindkraftverken under kritiska tidpunkter. 

 
10 Naturvårdsverket (2020), Vägledning om buller från vindkraftverk. 
11 Naturvårdsverket (2020), Vägledning om buller från vindkraftverk. 
12 Boverket (2009), Vindkraftshandboken. 
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5.2 Landskapsbild  
Vindkraftverken kommer att placeras på höjderna i ett område med brukad skog. Eftersom 
vindkraftverken är högt belägna kommer de att synas från andra höjder och från öppna platser i 
landskapet. 

Länsstyrelsen i Örebro län har tagit fram beskrivning av landskapstyper och dess karaktär med 
hjälp av bland annat GIS-analys.13  Projektområdet Kedjeåsen ligger inom landskapstypen som 
karaktäriseras som ”Sjö- och myrrikt skogslandskap”. Inom den landskapstypen nämns att 
skogsområden präglade av modernt skogsbruk bedöms ha goda möjligheter att samverka med 
vindkraftsetableringar. En mindre del av projektområdet ligger i Värmlands län där 
landskapsanalys saknas. 

Anläggande av vindkraftverk leder ofrånkomligen till att upplevelsen av landskapsbilden 
förändras, på grund av verkens storlek och rotorbladens rörelse. Hur landskapet förändras beror 
till stor del på terräng, markanvändning och från vilka platser som man bedömer förändringen. 
Vindkraftverkens synlighet och landskapets karaktär utgör väsentliga faktorer vid bedömningen 
av påverkan på landskapsbilden.  

Som underlag till MKB:n kommer en synbarhetsanalys/landskapsanalys att genomföras 
bestående av bland annat fotomontage. Ett fotomontage visar hur vindkraftverken kan komma 
att synas från en utsiktspunkt (fotopunkt) i landskapet. I bilaga 1 till detta samrådsunderlag finns 
fyra fotomontage som visar en möjlig layout med 17 vindkraftverk som alla har en totalhöjd på 
250 m. Fotopunkterna är från Immen, Västra Kedjeåsen, Kyrksten och väg 237 vid 
Knappforsen. 

Fotomontage från fler platser kommer tas fram till MKB:n.  

5.3 Naturmiljö 
Naturmiljön i projektområdet och omkringliggande områden domineras av brukad barr- och 
blandskog. Beståndens ålder varierar, men det finns inslag av större kalhyggen samt yngre och 
medelålders produktionsskog, se bilder i Figur 14.  

Inom och runt projektområdet finns ett antal mindre områden med naturvärden som registrerats 
av Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och de större skogsbolagen. Dessa omfattar sumpskogar, 
naturvärdesobjekt, och nyckelbiotoper, se karta i Figur 15.  

  
Figur 14. Foto från projektområdet. Bilden till vänster visar ett nyligen avverkat område och bilden till höger 
en granplantering angränsande till ett område med äldre skog. 

 
13 Länsstyrelsen i Örebro län (2011) Vindkraft i Örebro län, Landskapsanalys och känslighetsbedömning. Publikation 2011:15. 
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Tidigare kända värden 
Inom två kilometer från projektområdet finns ett 20-tal nyckelbiotoper utpekade av 
Skogsstyrelsen och Skogsbolagen. Av dessa 11 ligger inom projektområdet, se Figur 15. De 
utgörs bland annat av ravinskogar, barrskogar, hällmarksskog och bergbrant. 

I anslutning till sjön Immen finns en våtmark, Kojmossen, som är utpekad enligt den nationella 
våtmarksinventeringen (VMI). Våtmarken omfattas av naturvärdesklass 3, vissa naturvärden. 
Våtmarken är cirka 19 ha och ligger delvis inom projektområdet.  

Inom projektområdet finns det även 11 sumpskogar utpekade i Skogsstyrelsens 
sumpskogsinventering, se Figur 15.  

Centralt i projektområdet finns en barrskog på 28,6 ha som är klassat som objekt med 
naturvärde av Skogsstyrelsen, se ljusgrön markering i Figur 15. 

 

 

Figur 15. Registrerade naturvärden inom och i anslutning till projektområdet. 

Naturvärdesinventering 
Som underlag till MKB:n kommer en naturvärdesinventering (NVI) att genomföras för att vidare 
undersöka vilka naturvärden (tidigare kända och nya) som finns i projektområdet. I MKB:n görs 
en bedömning av de konsekvenser som den planerade verksamheten förväntas medföra på 
områdets naturvärden samt vilka skyddsåtgärder och försiktighetsmått som kan vidtas för att 
minska påverkan. 
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5.4 Fauna  
Förekomst av rödlistade och fridlysta arter inom projektområdet kommer att utredas inom ramen 
för den kommande MKB:n, bland annat genom underlag från Artportalen och fynd som görs i 
samband med inventeringar i området. 

För att utreda vilka värden som området kring Kedjeåsen har för fågelfaunan utförs noggranna 
fågelinventeringar under två säsonger (2020 och 2021). De artgrupper som utreds särskilt är 
örnar, rovfåglar, skogshöns och lommar. Därtill kommer en linjetaxering att utföras. 
Inventeringarna kommer att redovisas och bifogas i MKB:n tillsammans med en bedömning av 
verksamhetens miljöeffekter avseende fåglar samt eventuella skyddsåtgärder.  

Vindkraftens potentiella påverkan på fåglar kan grovt delas in i direkt påverkan som innebär att 
fåglar riskerar att kollidera med vindkraftverk och indirekt genom att fåglars användning av ett 
område ändras. Inventeringarna ger kunskap om hur området nyttjas idag av fåglar och hur 
vindkraftparken kan anpassas för att minska påverkan genom att till exempel hålla ett 
skyddsavstånd till boplatser eller undvikande av vindkraftverk i viktiga flygstråk.  

En fladdermusinventering kommer att utföras under 2021 och kommer att redovisas i MKB:n. 

5.5 Mark och vatten 
Marken, dvs jordlagren, inom projektområdet består mestadels av sandig morän med partier av 
berg.14 Sjöar, vattendrag samt grundvattenförekomster med miljökvalitetsnormer kring 
projektområdet redovisas Figur 16.  

 

Figur 16. Vattendrag och vattenförekomster inom projektområdet. 

 
14 Sveriges Geologiska Undersökning SGU https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html 
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Sjöarna Stora Grytingen och Immen ligger strax utanför projektområdet och har 
statusklassningen Måttlig ekologisk status, respektive God ekologisk status enligt VISS.15   
Vattendraget Kedjan rinner söderut, på östra sidan om projektområdet, och har 
statusklassningen Måttlig ekologisk status. Lokaåsen öster om projektområdet är en 
grundvattenförekomst som är klassad med God ekologisk status. Inom projektområdet finns 
mindre sjöar och vattendrag som inte är klassade som vattenförekomster. Verksamhetens 
påverkan på yt- och grundvatten kommer att utredas och redovisas i MKB:n. 

5.6 Friluftsliv och rekreation 
Markerna i och omkring projektområdet hyser förutsättningar för friluftsliv som till exempel 
vandring, längdskidåkning, cykling, jakt och bär- och svampplockning.  

Åsjöleden passerar Trettondetjärnshöjden i den sydvästra delen av projektområdet. Åsjöleden 
är en 26,5 km lång vandringsled som sträcker sig mellan Knappfors vid Lunnedet i söder och 
Lårhöjden nordost om Storfors i norr.  

Trettondetjärnen ligger strax väster 
om projektområdet och är sedan 
2018 ett kyrkoreservat, se bild i Figur 
17. Området nyttjas för rekreation, 
fiske och bad. Det finns 
iordningställda sittplatser och 
grillmöjligheter vid norra sidan av 
tjärnen.  

Under byggfasen kommer 
tillgängligheten till området att 
påverkas men kommer i stort sett 
vara som tidigare när vindkraftparken 
väl är i drift. Ytterligare information 
om friluftsaktiviteter inom och i 
närområdet till projektområdet 
kommer att samlas in under 
samrådet och redovisas i MKB:n. 

5.7 Kulturmiljö 
De kulturlämningar som finns registrerade i Riksantikvarieämbetets fornminnesdatabas, 
Fornsök, redovisas i Figur 18. Inom projektområdet finns en fornlämning i form av 
lägenhetsbebyggelse samt elva övriga kulturhistoriska lämningar som utgörs av bland annat 
gränsmärken och kolbottnar.  

Som underlag till MKB:n kommer en utredning av kulturmiljön inom projektområdet att 
genomföras. Utredningens omfattning kommer att samrådas med länsstyrelsernas 
kulturmiljöenheter. 

 
15   Vatteninformationssystem Sverige. 

Figur 17. Bild från kyrkoreservatet vid Trettondetjärnen (mot 
söder). Projektområdet ligger till vänster om sjön i bilden.  
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Figur 18. Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i och omkring projektområdet. 

5.8 Risk och säkerhet 
Vid viss väderlek finns risk att is bildas på vindkraftverkens rotorblad. Förhöjda risker för 
isbildning förekommer vanligtvis vid temperaturer runt noll tillsammans med hög luftfuktighet. 
Det finns en liten risk att isen lossnar när bladet är i rörelse och kastas i väg en sträcka, därför 
finns det alltid varningsskyltar för is och snö i vindkraftparker.  

Vindkraftverken riskerar att utsättas för stor påfrestning och kan skadas vid mycket starka 
vindar och turbulens. För att minska ökat slitage på vindkraftverken kan vindkraftverkens blad 
vinklas så att en större andel vindenergi släpps förbi vid hård blåst. Vindkraftverken är normalt i 
drift vid vindhastigheter på mellan 4–25 meter per sekund.  

Brand i vindkraftverkens maskinhus kan inträffa, men det är mycket ovanligt. Det kan orsakas 
av till exempel åsknedslag eller elfel. Risken för att brand ska spridas är liten då maskinhuset är 
ett slutet utrymme. Vindkraftverken är utrustade med ett övervaknings- och larmsystem som 
stänger av vindkraftverket om temperaturen i turbinen blir för hög. Samråd med 
räddningstjänsten sker för att ha tydliga gemensamma rutiner vid en eventuell olycka. 

Hinderbelysning 
Vindkraftverken kommer att utrustas med hindermarkering i enlighet med det regelverk som 
gäller vid anläggningstillfället. För närvarande gäller Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra fara för luftfarten (TSFS 2020:88). Enligt 
nu gällande föreskrifter ska vindkraftparkens yttersta vindkraftverk markeras med ett vitt 
högintensivt blinkande ljus och de vindkraftverk som är i centrum av vindkraftparken markeras 
med ett lågintensivt rött fast ljus, se Figur 19. Vindkraftverk med en navhöjd (dvs tornhöjd) 
högre än 150 meter över mark- eller vattenytan ska även ha minst tre stycken lågintensiva ljus 
på halva tornets höjd, mätt upp till nacellen (dvs turbinens nav). 
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Figur 19. Exempel på hindermarkering utifrån Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:88). 

5.9 Kumulativa effekter 
En vindpark medför påverkan på exempelvis markanvändning och landskapsbild, som 
tillsammans med andra infrastrukturetableringar i närområdet kan bidra till kumulativa effekter.  

Inom en radie av 20 km från projektområdet finns två driftsatta vindkraftparker, Långmarken och 
Sättravallen, båda lokaliserade sydväst om projektområdet på ett avstånd om ca 16 respektive 
19 km från projektområdet. Därutöver utvecklar Eolus vindkraftparken Ölme, som ligger ca 19 
km väster om projektområdet, för vilken tillståndsprövning pågår. Det bedöms inte uppstå några 
kumulativa effekter till följd av dessa vindkraftparker.  

Eventuell risk för uppkomst av kumulativa effekter kommer att utredas vidare inom ramen för 
MKB:n. 

 

6 MILJÖNYTTA OCH LOKAL NYTTA  
SCB har 2019 tagit fram rapporten ”Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige”, för att följa upp 
hur Sverige lever upp till de globala hållbarhetsmålen. I uppföljningen kommer SCB fram till att 
Sverige inte kommer att nå målet om noll nettoutsläpp av klimatgaser senast 2045 om 
minskningen av klimatgasutsläppen inte accelereras kraftigt.16 SCB skriver att Sverige har en 
stor utmaning i och med att det är ”fortsatt svårt att se att många av de nationella miljömålen 
ska kunna uppnås”.  

Vindkraften bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan uppnås. Detta mål är 
avgörande för att Sverige ska nå det nationella målet om en 100 procent förnybar elproduktion 
och de globala målen enligt Agenda 2030. Vindkraft är en förnybar energikälla som kan ersätta 
fossil energi.  

Även miljömålen Frisk luft och Bara naturlig försurning påverkas positivt eftersom fossila 
bränslen kan ersättas. Utveckling av vindkraft behöver också ske på ett sätt som är förenligt 

 
16 SCB, – Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige Statistisk lägesbild 2019. 
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med övriga miljökvalitetsmål. Hur vindkraftparken förhåller sig till de nationella 
miljökvalitetsmålen kommer att redovisas i den kommande MKB:n.  

Vindkraft bidrar till lokal nytta, bland annat i form av nya arbetstillfällen. Den mest intensiva 
fasen vid anläggningsskedet när vindkraftparken byggs. Till exempel behövs då entreprenörer 
för anläggningsarbeten och vägbyggnation. Under vindkraftparkens driftperiod behövs personal 
för service och underhåll. Till detta kommer även positiva effekter för till exempel hotell, 
restauranger, butiker och lokala entreprenörer. 

Vindkraftcentrum har tagit fram en preliminär prognos över möjliga effekter på lokal och regional 
arbetsmarknad för projekt Kedjeåsen, baserat på ett antagande om att 17 vindkraftverk byggs.17  
Beräkningen är baserad på erfarenheter och empiriska studier från tidigare byggda 
vindkraftparker. Enligt prognosen kan en vindkraftpark i Kedjeåsen innebära att ca 170 
årsanställningar inklusive kringeffekter skapas under byggperioden (1–2 år), varav nästan 80 är 
regionala. Kringeffekter innebär att varje arbetstillfälle genererar mer arbete i andra sektorer 
som mat, logi och annan service. Inrest personal förväntas generera ca 14 000 övernattningar i 
närområdet vilket innebär en konsumtion på uppskattningsvis ca 14 miljoner kronor för boende, 
mat och inköp. Under vindkraftparkens driftstid beräknas ca 6 årsanställningar behövas per år. I 
tidigare undersökta etableringar har 120–180 företag inom ett 100-tal branscher haft intäkter 
kopplat till vindkraftsbyggnationen. 

 

7 MKB OCH FORTSATTA UTREDNINGAR 
7.1 Kommande MKB  
Efter att samrådet avslutats kommer inkomna synpunkter att redovisas och bemötas i en 
samrådsredogörelse som ska bifogas tillståndsansökan. MKB:n och vindkraftparkens 
utformning kommer att arbetas fram med hänsyn till den information och de synpunkter som 
inkommer vid samrådet och den fakta som genomförda utredningar visar. Vad en MKB ska 
innehålla beskrivs i 6 kap. 35–37 §§ miljöbalken samt i miljöbedömningsförordningen 16–19 §§. 
MKB:n kommer att bedöma konsekvenserna av den planerade vindkraftparken under 
byggskede, drift samt under avveckling. 

MKB:n kommer huvudsakligen ha samma struktur som denna samrådshandling och beskriva 
den planerade verksamheten, förutsättningar för olika miljöaspekter och vilka miljöeffekter 
(positiva och negativa) som verksamheten kommer medföra. De miljöaspekter som i nuläget 
bedöms kunna vara betydande och som kommer att bedömas vidare i MKB:n är: 

• Landskapsbild 
• Människors hälsa och boendemiljö  
• Friluftsliv 
• Naturmiljö 
• Fåglar och fladdermöss  
• Vatten 
• Kulturmiljö 
• Risk och säkerhet 

MKB:n ska även redovisa alternativa lokaliseringar, om sådana är möjliga, samt alternativ till 
utformning av verksamheten.  

 
17 Vindkraftcentrum. Preliminär prognos för projekt Kedjeåsen (2021). 
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Det är även centralt i miljöbedömningen att jämföra konsekvenserna av den planerade 
vindkraftparken med konsekvenserna av ett så kallat nollalternativ.  

Nollalternativet beskriver en förväntad utveckling av projektområdets befintliga markanvändning 
och övriga följdeffekter av att verksamheten inte skulle komma till stånd.  

MKB:n kommer också att redovisa de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som bedöms 
nödvändiga för att minimera verksamhetens negativa miljöeffekter.  

7.2. Planerade utredningar 
Följande inventeringar och utredningar har utförts eller ska genomföras: 

• Naturvärdesinventering 
• Fågelinventering 

- Spelflyktsinventering av örn 
- Skogshöns 
- Övriga rovfåglar 
- Lom 
- Linjetaxering 

• Fladdermusinventering 
• Kulturhistorisk utredning  
• Ljudberäkning 
• Skuggberäkning 
• Synbarhetsanalys/Landskapsanalys 
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