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  LÄMNA SYNPUNKTER UNDER SAMRÅDET 

Informationen om projektet finns tillgängligt på hemsidan: 
www.eolusvind.com/etablering/projekt/norrmogen  
 
Synpunkter under samrådet lämnas via e-post till 
samrad.norrmogen@eolusvind.com alternativt via brev till:  
 
Eolus Vind  
Ref: Norrmogen 
Torsgatan 5A 
411 04 Göteborg 
 
Vi önskar ta emot ditt yttrande senast 17 december 2021.  

http://www.eolusvind.com/etablering/projekt/norrmogen
mailto:samrad.norrmogen@eolusvind.com
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1 Inledning  
Eolus Vind AB (”Eolus”) undersöker möjligheterna att etablera vindkraft inom 
projektområdet ”Norrmogen” (Figur 1-1). Området är beläget i Lindesbergs kommun, 
cirka 12 km sydväst om Skinnskatteberg och drygt 23 km nordost om Lindesberg i Örebro 
län. Området bedöms kunna rymma upp till 11 vindkraftverk med en totalhöjd om 
maximalt 250 meter. I samband med etablering krävs även vägar, internt elnät och annan 
infrastruktur tillhörande vindkraftparken.  

Detta dokument utgör underlag för samråd enligt 6 kapitlet miljöbalken.  

 
Figur 1-1: Översiktskarta. 

1.1 Om Eolus 

Eolus Vind AB är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Sedan 
starten år 1990 har Eolus medverkat till uppförandet av 666 vindkraftverk med en 
sammanlagd effekt om över 1 400 MW. I dagsläget förvaltar Eolus driftorganisation över 
900 MW driftsatt effekt. Eolus har därmed lång erfarenhet och stor kompetens att uppföra 
och förvalta vindkraftsanläggningar.  

Projektering och etablering av nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar är bolagets 
huvudsegment. Övriga delar är elproduktion samt drift och förvaltning av anläggningar. 
Eolus har vuxit i takt med efterfrågan på förnybar energi och numera ingår i bolaget även 
ett segment för innovationer och investeringar för solenergi och lagringslösningar. 
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1.2 Vindkraftens klimatnytta och energipolitiska mål  

Klimatförändringar till följd av utsläpp av växthusgaser är ett reellt hot, där effekterna 
redan nu är påtagliga och bedöms kunna bli katastrofala om inte åtgärder vidtas snabbt.  

FN:s medlemsländer har genom Agenda 2030 antagit 17 globala mål för en ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt hållbar utveckling, där bekämpning av klimatförändringarna 
pekats ut som det mest brådskande målet att jobba med. Det globala arbetet 
konkretiseras bland annat i Klimatkonventionen där Parisavtalet ingår. Parisavtalet är ett 
globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016 och som slår fast att den globala 
temperaturökningen ska begränsas till under två grader, med strävan att begränsa den till 
1,5 grader. Det ska främst uppnås genom att minska utsläppen av växthusgaser (Globala 
målen, 2021).  

Som ett led i detta har EU-parlamentet ett mål om en utsläppsminskning på 55 procent till 
år 2030. Målen ska uppnås huvudsakligen genom ökad andel förnybar energi och 
energieffektivisering. För att klara de utsläppsminskningarna är målet att 32 % av den 
totala energianvändningen inom EU ska komma från förnybara energikällor år 2030.1  

FN:s senaste klimatrapport (IPCC, 2021) från augusti 2021 slår återigen fast att 
sambandet mellan människans utsläpp av växthusgaser och ökningen av den globala 
medeltemperaturen är entydigt. Målet om maximalt 1,5 graders uppvärmning riskerar att 
passeras redan om 10–20 år. Detta kräver snabba åtgärder för att minska utsläppen av 
växthusgaser. 

Efterfrågan på energi ökar såväl i Sverige som i andra länder. Enligt prognoserna väntas 
det svenska behovet av el bli minst dubbelt så stort inom 20 år. Fossil energi ska bytas ut 
mot grön el inom både industri- och transportsektorn. Den ökade elektrifieringen och 
klimatomställningen kräver en kraftig utbyggnad av elproduktionen.  

Vindkraft, som en förnybar energikälla, är en mycket viktig del i möjligheterna att nå 
klimatmålen och klara den energiomställning som krävs för att säkra vår elförsörjning. I 
tillägg de internationellt uppsatta målen har Sverige ett nationellt mål om en 100 % 
förnybar energiproduktion till år 2040 (Regeringskansliet, 2021). Även om Sverige idag 
har en förhållandevis hög andel förnybar el i elmixen jämfört med många andra länder, så 
bidrar varje vindkraftverk till minskade växthusgasutsläpp och även möjlighet till export av 
förnybar energi till övriga Europa. Enligt rapport från Nätverket vindkraftens klimatnytta 
skulle vindkraftsutbyggnaden kunna minska klimatutsläppen avsevärt. När den ökade 
elproduktionen ersätter kol- och gaskraft i våra grannländer, eller används för 
elektrifiering av transportsektorn och industrin i Sverige, kan de årliga utsläppen av 
koldioxid minska med omkring 27 miljoner ton. Det motsvarar drygt hälften av Sveriges 
territoriella utsläpp på 53 miljoner ton år 2017 (Nätverket vindkraftens miljönytta, 2019). 

I januari 2021 presenterade Energimyndigheten och Naturvårdsverket en nationell 
strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad. I denna strategi utrycks ett nationellt 
utbyggnadsbehov på 100 TWh förnybar energiproduktion från vindkraft till 2040, varav 

 
1 År 2019 var motsvarande siffra 19,7 %. 

https://www.europaportalen.se/2020/10/europaparlamentet-vill-skarpa-klimatmal
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80 TWh på land. För Örebro län är det regionala utbyggnadsbehovet 2,5 TWh, vilket 
motsvaras av ca 119 vindkraftverk (räknat på 6 MW-turbiner) som behöver byggas i länet 
för att klara målet (Statens energimyndighet, 2021).  

2 Samråd och tillståndsprocessen 
För att anlägga och driva en vindkraftsanläggning krävs det tillstånd enligt 9 kap. 
miljöbalken (verksamhetskod 40.90 B) samt kommunens tillstyrkan. Prövningsmyndighet 
för en vindkraftsanläggning inom projektområdet ”Norrmogen” 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 är av stor vikt för projektets kommande utveckling. 
Samrådet för projektet genomförs maj-december 2021.  

En tidig dialog i enlighet med FSC-krav (skogsbrukets certifiering för hållbart skogsbruk) 
genomfördes i december 2020, vilket även redogörs för nedan.   

I samrådets inledande skede ska verksamhetsutövaren avgöra om den planerade 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP). Verksamhetens 
bedömda miljöpåverkan är avgörande för den fortsatta prövningsprocessen och 
miljökonsekvensbeskrivningens omfattning. Vissa tillståndspliktiga verksamheter är på 
förhand utpekade som verksamheter som alltid ska antas medföra en betydande 
miljöpåverkan, vilket gäller för den planerade vindkraftparken vid Norrmogen. 
Verksamheten omfattas därmed av krav på en specifik miljöbedömning och ett 
avgränsningssamråd ska genomföras. Samrådsprocessen illustreras i Figur 2-1. För 
verksamheter som enligt miljöbedömningsförordningen alltid ska anses utgöra en 
betydande miljöpåverkan behövs inget utredningssamråd.  

 
Figur 2-1: Illustration av samrådsprocessen (Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2021).  
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Projektområdets markägare är Sveaskog som driver ett FSC-certifierat skogsbruk. Utifrån 
de krav som finns för FSC, så måste utöver den ordinarie samrådsprocessen enligt 
miljöbalken, även en tidig dialog för eventuell vindkraftsetablering genomföras.  

Denna ägde rum under december 2020. Den tidiga dialogen är fristående från 
miljöbalkens samrådsprocess. 

För att förtydliga var i processen den tidiga dialogen enligt FSC respektive nu aktuellt 
avgränsningssamråd infaller har detta illustrerats i Figur 2-2. I samma figur finns det även 
markeringar som visar var i processen allmänheten och särskilt berörda kommer att få 
möjlighet att lämna sina synpunkter. 

Figur 2-2: Projektets tidslinje. 

Efter avslutat avgränsningssamråd och slutförda inventeringar avser Eolus att upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tillsammans med ansökan lämnas in till 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län.  

Miljöprövningsdelegationen bereder ansökningsärendet och kungör ansökan när den 
bedömts vara komplett. Kungörelsen av ansökan görs i ortstidningar och remiss skickas 
till berörda myndigheter och andra berörda. Vid remiss till kommunen måste projektet 
tillstyrkas för att tillstånd ska kunna ges. 

Under remissrundan kan det framkomma behov av kompletteringar som 
verksamhetsutövaren tar fram och skickar till Länsstyrelsen. 

När underlaget bedöms vara komplett fattar Miljöprövningsdelegationen beslut i frågan, 
beslutet kungörs i ortspressen.  

Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen.  

Hela prövningsprocessen illustreras i Figur 2-3.  
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Figur 2-3: Illustration av prövningsprocessen för vindkraftverk enligt miljöbalken. 

Föreliggande dokument utgör ett samrådsunderlag som ska ge information om sådana 
miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig själv eller till följd av yttre 
händelser. Detta samrådsunderlag och inlämnade synpunkter i samrådet kommer att 
ligga till grund för innehållet i kommande MKB, där även resultat från kommande 
inventeringar och utredningar kommer att beskrivas. 

När samrådstiden är slut kommer inkomna synpunkter att sammanfattas och bemötas i 
en samrådsredogörelse, vilken kommer att bifogas till ansökningshandlingarna.  
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2.1 Samrådets genomförande 

Samrådet initierades genom ett digitalt samrådsmöte med Länsstyrelsen samt 
Lindesbergs kommun den 11 maj 2021. Inför detta möte skickades ett samrådsunderlag 
till de båda myndigheterna. Därefter har samrådsunderlaget justerats och kompletterats 
innan det nu skickas till övriga berörda myndigheter, organisationer, särskilt berörda och 
tillgängliggörs för allmänheten.  

Samråd med övriga myndigheter samt organisationer och föreningar, som kan ha 
intressen i området, genomförs skriftligen. Inom ramen för samrådsförfarandet görs även 
remissförfrågningar i ett tidigt skede till aktörer som kan ha motstående intressen inom 
projektområdet, exempelvis luftfarten eller radiolänksoperatörer. 

Samrådskretsen för enskilda särskilt berörda omfattar fastighetsägare och boende inom 
cirka 3 km från projektområdet. En samrådsinbjudan skickas per post till fastighetsägare 
och närboende inom detta område. 

Den 16 november 2021 genomförs en samrådsutställning i form av öppet hus på Restad 
Bygdegård i Ramsberg, Lindesbergs kommun. Projektet presenteras då i form av en 
utställning och besökare kan ställa frågor och prata med representanter från Eolus.  

Allmänheten kommer att informeras vid två tillfällen via annons i Nerikes Allehanda, Läns-
Posten, Vestmanlands Läns Tidning, Bergslagsbladet och Arboga Tidning samt 
Fagerstaposten. Annonsen kommer att innehålla en hänvisning till var man kan ta del av 
samrådsunderlaget, information om samrådsutställningen samt kontaktuppgifter till 
representanter från Eolus. 

Det kommer att vara möjligt att under samrådet lämna synpunkter via post, e-post eller 
telefon.  

Samrådsförfarandet diskuterades vid det initiala samrådsmötet med Länsstyrelsen och 
Lindesbergs kommun. Deras synpunkter beträffande utformning av samrådet och 
omfattningen av samrådskretsen har beaktats. 

2.2 Kommande miljökonsekvensbeskrivning 

Syftet med avgränsningssamrådet är att avgöra inriktningen och omfattningen på den 
kommande MKB:n.  

Kommande MKB kommer att omfatta och uppfylla de krav som framgår av 6 kap. 35 § 
miljöbalken samt 16–19 §§ miljöbedömningsförordningen.  

Miljökonsekvensbeskrivningen ska bland annat innehålla 

• uppgifter om verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, utformning, omfattning, 

• uppgifter om alternativa lösningar för verksamheten eller åtgärden, 

• uppgifter om rådande miljöförhållanden innan verksamheten påbörjas, 

• en identifiering, beskrivning och bedömning av de miljöeffekter som 
verksamheten kan antas medföra, 
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• uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller 
avhjälpa eventuella miljöeffekterna, och  

• en redogörelse för de samråd som har skett och vad som kommit fram vid dessa 
samråd.  

En MKB ska vara av den omfattning och detaljeringsgrad som är rimlig (med hänsyn till 
rådande kunskaper och bedömningsmetoder) för att kunna göra en samlad bedömning 
av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra.  

3 Planerad verksamhet 

3.1 Omfattning och utformning 

Projektområdet Norrmogen omfattar en yta av 7,5 km² och bedöms kunna rymma upp till 
maximalt 11 vindkraftverk med en totalhöjd på 250 meter. Den förväntade netto-
produktionen uppgår till omkring 220 GWh per år vilket motsvarar årsbehovet av 
hushållsel för ca 44 000 hushåll. 

Vindkraftverkens placering inom projektområdet är inte fastställd. Vid utformningen är det 
viktigt att säkerställa att vindkraftparken blir så effektiv som möjligt och att verkens 
placering med tillhörande infrastruktur tar hänsyn till de restriktioner och värden som finns 
i området. Projektområdet framgår av Figur 3-1. 

 
Figur 3-1: Projektområdets utbredning 
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Projektområdet har utökats något jämfört den avgränsning som redovisats tidigare. 
Justeringen har endast syftat till att inkludera några ytterligare befintliga vägar i området 
och innebär ingen förändring i hur verksamheten kan komma att utformas avseende 
antalet vindkraftverk. 

Utöver de ytor som krävs för vindkraftverken inklusive fundament, krävs även ytor för 
montage- och kranplatser, väg- och kabeldragning samt andra anläggningsdelar såsom 
tillfälliga upplagsytor. 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.  

I Figur 3-2 nedan visas en exempellayout över hur placeringen skulle kunna se ut. De 
fortsatta utredningarna av området kommer att ligga till grund för bedömningen av var 
vindkraftverken och andra anläggningsdelar slutligen kan placeras och vilka lämpliga 
skyddsåtgärder som krävs. Områden inom vilka det inte är lämpligt att placera 
vindkraftverk eller andra anläggningsdelar kommer att undantas för etablering.  

 

Figur 3-2: Exempellayout på placering av vindkraftverken. Observera att detta endast är ett 
exempel och inte en fastställd layout.  

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 
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ca 170 meter. Större rotordiametrar ökar den yta inom vilken vindkraftverket kan fånga 
vindens energi, vilket i sin tur ökar den mängd energi som kan omvandlas till elektricitet. 
En högre navhöjd, dvs höjd på tornet, möjliggör att högre och mindre turbulenta 
vindhastigheter kan nyttjas. Storleken på rotorn samt turbinmodell kommer att beslutas i 
senare skede, men totalhöjden kommer inte att överstiga 250 m.   

3.2 Teknisk beskrivning av verksamheten 

Ett vindkraftverk består av fyra huvudkomponenter; rotor, maskinhus (nacell), torn och 
fundament, se Figur 3-3 nedan.  

Rotorn utgörs av tre blad som är monterade på ett nav och dess storlek beskrivs som 
rotordiametern. Verkets maskinhus, även kallat nacellen är placerat högst upp på tornet. 
Höjden från marken upp till maskinhuset är navhöjden. Totalhöjden avser höjden från 
marken upp till bladets spets när det står i sitt högsta läge.  

Vindkraftverk förankras i marken med ett fundament, vilka kan utformas antingen som 
gravitationsfundament eller bergsfundament. Vilken typ som används beror på markens 
förutsättningar på den aktuella platsen. 

 
Figur 3-3: En principskiss av ett vindkraftverk 
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Vid varje vindkraftverk måste en kranplats med tillhörande montageytor anläggas. Utöver 
det behövs transformatorstation, uppställningsplats/etableringsytor, eventuell 
servicebyggnad samt annan tillhörande infrastruktur. Så långt som det är möjligt utgår det 
interna vägnätet från befintliga vägar inom området, som breddas och förstärks för att 
kunna möjliggöra de transporter som är nödvändiga vid anläggandet och driften av 
parken. Det kommer även att vara nödvändigt att komplettera med nyanläggande av väg 
för att knyta ihop infrastrukturen. 

En teknisk beskrivning av verksamheten kommer att bifogas tillståndsansökan. 

Nätanslutning 

Det interna elnätet inom vindkraftparken planeras som markkabel. Tillstånd till extern 
elnätsanslutning (koncession) söks separat och prövas enligt ellagen. Vattenfall 
Eldistribution är regionnätsägare i området och en dialog om nätanslutning pågår. I 
dagsläget undersöks olika möjligheter till anslutning, däribland till transformatorstationen i 
Riddarhyttan.  

Avveckling 

Dagens vindkraftverk har en teknisk livslängd på omkring 30 år. Redan då tillståndet ges 
ställs krav på att avsätta en ekonomisk säkerhet som är avsedd för att säkra att det finns 
kapital tillgängligt för att täcka kostnaderna för avveckling och nedmontering vid det fall 
en verksamhetsutövare inte skulle ta sitt ansvar eller hamna på obestånd. När en 
vindkraftpark avvecklas monteras vindkraftverken ned och återvinns i den mån det är 
möjligt. 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 återetablering av växtlighet. Vägar brukar lämnas kvar för att kunna användas av 
skogsbruket och allmänheten. 

Byggnation, drift och avveckling av vindkraftverken kommer att behandlas mer ingående i 
den kommande MKB:n och i den tekniska beskrivning som ska bifogas tillståndsansökan. 

Livscykelanalys 

Vindkraft är bland de kraftslag som har lägst växthusgasutsläpp. Det uppstår i princip 
inga växthusgasutsläpp vid själva elproduktionen från ett vindkraftverk. I en 
livscykelanalys är det utsläpp till följd av tillverkning, råmaterial, montering, underhåll, 
nedmontering och materialåtervinning som ger vindkraftens samlade påverkan per kWh 
producerad energi (Energimyndigheten, 2020).  

Energiåterbetalningstiden, det vill säga den tid det tar för ett vindkraftverk att producera 
lika mycket energi som det krävts för att producera det, är idag runt ett halvår för 
landbaserad vindkraft. Energiåterbetalningstiden blir generellt lägre ju modernare och 
större vindkraftverk det rör sig om, då elproduktionen från modernare verk är högre 
(Energimyndigheten, 2020).  
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4 Områdets förutsättningar och miljöeffekter 

4.1 Lokalisering 

Lokalisering av en vindkraftpark utgår från en rad olika förutsättningar. Den mest 
självklara är givetvis vindtillgången. 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 som exempelvis natur- och kulturvärden, 
landskapsbilden och boendemiljön. 

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

Eolus letar ständigt efter områden med goda förutsättningar för vindkraftsetablering. Valet 
av lokalisering för projektområdet Norrmogen har föregåtts av en grundlig kartläggning 
och analys över potentiellt lämpliga områden för vindkraft. Vindanalyser, bland annat från 
ME-WAM2 (Modern Energy), visar att området har en god vindtillgång, se Figur 4-1. 

 
Figur 4-1: Vindresurs (årsmedelvind på 160 m höjd) från ME-WAM.  

 
2 Wind Assessment Model (ME-WAM) tillhandahåller högupplöst och detaljerad vindinformation som i Sverige 
stämmer väl överens med långtidsnormerad vindmätning. 
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Inom projektområdet ligger årsmedelvinden på flera håll mellan 7–7,8 m/s på 160 m höjd 
vilket gör det lämpligt ur vindsynpunkt.  

Området i Norrmogen utgörs huvudsakligen av produktionsskog och det kommer vara 
möjligt att hålla relativt goda avstånd till närboende. Det har inte framkommit några 
motstående intressen som omöjliggör en etablering inom projektområdet, avseende t.ex. 
luftfart och försvarets intressen som annars skulle kunna utgöra ett hinder för 
vindkraftsetablering.  

Vidare finns det ett väl utbyggt vägnät vilket minskar behovet av att anlägga nya vägar till 
vindkraftparken och ger därmed ett reducerat intrång jämfört med att bygga nya vägar. 
Det kommer även vara möjligt att ansluta kapaciteten till elnätet enligt uppgifter från 
regionnätsägaren Vattenfall. Detta är inte något som är självklart i dagsläget då det 
generellt finns stora kapacitetsbrister i det regionala elnätet. 

4.2 Planförhållanden 

Lindesbergs kommuns gällande översiktsplan antogs år 2019. Projektområdet ligger inte 
inom något särskilt utpekat område enligt översiktsplanen. Projektområdet omfattas heller 
inte av någon detaljplan.  

Kommunen har ännu inte tagit fram något tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft 
men i översiktsplanen framgår att kommun ser positivt på en utbyggnad av vindkraft  
(Lindesbergs kommun, 2019). 

4.3 Riksintressen  

I 3 och 4 kap. miljöbalken finns bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden i landet. Områden av riksintresse kan exempelvis gälla friluftsliv, 
naturvård, energiproduktion, vattenförsörjning och kulturmiljövård.  

Det finns riksintresse för friluftsliv, naturvård och kulturmiljövård inom ett avstånd av 5 km 
från projektområdet, se Figur 4-2. Hela projektområdet ligger inom ett område som är av 
riksintresse för rörligt friluftsliv.  
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Figur 4-2: Riksintressen i anslutning till projektområdet.  

Riksintresse rörligt friluftsliv  

Riksintresset rörligt friluftsliv Kloten-Malingsbo Kloten sträcker sig över Örebro län, 
Västmanlands län och Dalarnas län. Riksintresset är ett enda stort sammanhängande 
område, namngivet med två olika namn i länsstyrelsens geodatakatalog. Nedan beskrivs 
de med anknytning till projektområdet (Örebro och Västmanland), ytterligare.  

Kloten (Örebro län); projektområdet ligger inom utpekat område för riksintresset. 
Riksintresset innebär att turismen och friluftslivets intressen ska beaktas vid eventuella 
ingrepp i miljön.  

Malingsbo-Kloten (Västmanlands län); angränsar till projektområdet och hör samman 
med Kloten som beskrivs ovan. Inom området ska turismens och friluftslivets, främst det 
rörliga friluftslivets intressen, beaktas vid eventuella ingrepp i miljön. Friluftsaktiviteter så 
som skridskoåkning, skidåkning, fiske och jakt är vanliga inom riksintresseområdet. 

Riksintresse friluftsliv 

Malingsbo – Klotenområdet (Västmanlands län); angränsar till projektområdets centrala 
norra delar. Området är av intresse för vandring, kanotpaddling, fiske, längdskidåkning 
och naturstudier. Naturmiljön utgörs av ett höglänt och kuperat barrskogsområde rikt på 
sjöar. Området uppvisar intressanta geologiska bildningar. Förutsättningar för bevarande 
och utveckling av området kopplas till tillgänglighet samt avsaknad av bulleralstrande 
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verksamheter. Inom det utpekade riksintresset ligger naturvårdsområdet Malingsbo-
Kloten, vilket beskrivs vidare under avsnitt Naturmiljö.   

Vindkraftparkens eventuella påverkan på friluftslivet kommer att utredas vidare inom 
ramen för kommande MKB. 

Riksintresse naturvård 

Riddarhyttefältet; beläget ca 250 m öster om projektområdet. Utgörs av ett vidsträckt 
isälvsdelta. Deltaavlagringarna består av ett antal stora platåer åtskilda av vattenfyllda 
dödisgropar. Ingen verksamhet som skadar de geologiska bildningarna får ske. 
Vegetation i Baggådalen måste bibehållas och åns naturliga lopp likaså.  

Baggådalen, Malingsboåsen, Riddarhyttefältet; beläget ca 200 m öster om 
projektområdet. Riksintresset är ett geologisk komplext område med glacifluviala former. 
Forsån utgör ett representativt, och förhållandevis intakt, vattendrag med stora biologiska 
värden.  

Bråtmossen; beläget ca 2,5 km sydost om projektområdet södra del. Utgörs av en för den 
naturgeografiska regionen representativ mad vid ett vattendrag. Områdets hydrologi ska 
skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt.  

De riksintressen för naturvård som lokaliserats i projektområdets närhet är kopplade till 
mark och vatten. Dessa skulle kunna påverkas av ett fysiskt intrång, i såväl mark som i 
vattendrag, eller hydrologisk påverkan i form av förändrad avrinning. 

Vindkraftparken kommer inte medföra något fysiskt intrång i något av de skyddade 
områdena avseende riksintresse naturvård. En mer omfattande bedömning kommer att 
göras i kommande MKB.  

Riksintresse kulturmiljövård 

Röda jorden; beläget ca 250 m öster om projektområdet är en fortsättning på ett större 
kulturmiljöområde lokaliserat inom Västmanlands län. Riksintresset utgörs av en 
fornlämningsmiljö med lågtekniska järnframställningsplatser och därtill hörande 
råvaruområde från järnålderns inledningsskede. Längs myr- och mosskanterna ligger 
järnframställningsplatserna främst synliga genom de låga vallformiga slaggvarpen 
(Riksantikvarieämbetet, 2013).  

Påverkan på kulturmiljön för den planerade vindkraftparken Norrmogen kommer att 
beskrivas mer detaljerat i kommande MKB.  

4.4 Områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken  

Natura 2000-områden pekas ut med stöd av EU-direktiv; fågeldirektivet och art- och 
habitatdirektivet. Dessa områden utgörs av särskilt värdefull naturmiljö med syfte att 
bevara den biologiska mångfalden. Många av Sveriges Natura 2000-områden har även 
skydd i form av exempelvis nationalpark, naturreservat eller biotopskydd 
(Naturvårdsverket, 2021). Natura 2000-områden utgör även riksintresse enligt 4 kap. 
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miljöbalken. Inga områden som är skyddade enligt 7 kap miljöbalken finns inom 
projektområdet. Skyddade områden som ligger utanför projektområdet visas i Figur 4-3. 

 
Figur 4-3: Områden skyddade enligt 7 kap miljöbalken 

Natura 2000 

Natura 2000-området Forsån-Bråtmossen; beläget ca 2,5 km öster om projektområdet 
sammanfaller i stort med naturreservatet Forsåns mader. Reservatet utgörs av öppna och 
halvöppna mader (mosse och våta strandängar) som tidigare brukats för höstskörd och 
bete åt boskapen. Områdets sammansatta karaktär av ålderdomligt odlingslandskap och 
orördhet ska bevaras och utvecklas. Dessa mader utgör en del av våtmarksområdet 
Bråtmossen, som fortsätter över länsgränsen och ingår där i naturreservatet Forsån 
(Länsstyrelsen i Örebro län, u.d.). Naturreservat Forsån är en meandrande å med 
population av flodpärlmussla. Skogen består av gammal barrskog och lövskog med riklig 
förekomst av döda träd (Länsstyrelsen Västmanland, u.d.). För att säkerställa att 
beståndet av flodpärlmussla inte far illa bör man säkerställa att inga onaturliga 
flödesvariationer förkommer i Forsån samt bör åtgärder ske för att främja öring 
(Martinsson & Alm, 2018).  
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Naturreservat 

Naturreservat Passboberget; beläget norr om projektområdet utgörs av gammal skog 
med döda träd blandat med myr- och hällmarker. Området inbjuder till friluftsliv. För att 
trygga syftet med naturreservatet ska bland annat större delen av området lämnas till fri 
utveckling för att låta bestånden bli biologiskt gamla (Länsstyrelsen Västmanland, 2006).  

Naturreservat som finns lokaliserade i projektområdets närhet är kopplade till mark och 
vatten. Dessa skulle kunna påverkas av ett fysiskt intrång, i såväl mark som i vattendrag, 
eller hydrologisk påverkan i form av förändrad avrinning. 

Vindkraftparken kommer inte medföra något fysiskt intrång i något av de skyddade 
områdena. Vid markarbeten och planering av infrastruktur kommer hänsyn tas till dessa 
områden för att undvika negativ påverkan. En mer omfattande bedömning kommer att 
göras i kommande MKB.  

5 Miljöaspekter, effekter och skyddsåtgärder 
Här redovisas miljöaspekter som bedömts som särskilt relevanta inom eller i anslutning 
till projektområdet.  

För nu aktuell verksamhet har följande miljöaspekter bedömts som särskilt relevanta; 
landskapsbild, människors hälsa och boendemiljö, naturmiljö, mark, vatten, kulturmiljö 
och friluftsliv.  

För varje miljöaspekt redovisas i dagsläget kända rådande förhållanden, verksamhetens 
preliminära miljöeffekter samt planerat fortsatt arbete.  

5.1 Människors hälsa och boendemiljö  

Vindkraft kan i huvudsak påverka närliggande bostäder via uppkomst och spridning av 
ljud, ljus och skugga. För att utreda den planerade vindkraftparkens påverkan på 
människors hälsa och boendemiljö kommer detta utredas närmare inom ramen för 
kommande MKB.  

Figur 5-1 redovisar projektområdets lokalisering i förhållande till befintlig 
bostadsbebyggelse, vilken huvudsakligen finns kring sjöarna Norrmogen och Glien, i byn 
Gammelbo och på lite längre avstånd i Ramsberg och Riddarhyttan. Inom en kilometer 
från projektområdet finns 12 bostadsklassade byggnader och inom tre kilometer från 
projektområdet finns ca 160 bostadsklassade byggnader.  
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Figur 5-1: Bostadshus inom och i anslutning till projektområdet framgår som svarta punkter. Lila 
linje visar 3 km buffert från projektområdet. 

Ljud 

Ljud från vindkraftverk uppstår när vingarna sveper igenom luften och ger upphov till det 
karaktäristiska svischande ljudet.  

Enligt Naturvårdsverkets vägledning bör ekvivalent ljudnivå om 40 dB(A) inte överskridas 
vid närliggande bostäder (Naturvårdsverket, Vägledning om buller från vindkraftverk, 
2020). I Figur 5-2  visas en preliminär ljudberäkning för en exempellayout av 11 
vindkraftverk inom projektområdet. Beräkningen är gjord enligt beräkningsmodellen Nord 
2000 vilket är den modell som Naturvårdsverket rekommenderar. I den här beräkningen 
har vindkraftverk3 med en navhöjd på 165 m och rotordiameter på 170 m använts. 

Resultatet från ljudberäkningen visar att inga bostäder befinner sig inom riktvärdet 
40 dB(A) vilken visas som rosa linje i kartan. Oavsett val av slutlig placering av 
vindkraftverken kommer riktvärdet 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå att vara gällande. De 
flesta närliggande bostäder ligger runt 35 dB(A) eller lägre.  

 
3 Siemens Gamesa 6MW  
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Figur 5-2: Preliminär ljudberäkning i relation till närliggande bostäder för en möjlig layout. 
Beräkningen är gjort enligt beräkningsmodell Nord2000. Den rosa linjen visar ljudutbredning för 
40 dB(A) och den blå linjen visar 35 dB(A). 

Avseende lågfrekvent ljud finns idag inga belägg för att ljud från vindkraftverk innebär 
någon risk för närboende (Naturvårdsverket, Vägledning om buller från vindkraftverk, 
2020). Som riktlinje gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus, 
FoHMFS 2014:13. Svenska studier har visat att så länge buller från vindkraftverk inte 
överskrider riktvärdet 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus är risken liten för att 
riktvärdena för lågfrekvent buller inomhus överskrids (Naturvårdsverket, Vägledning om 
buller från vindkraftverk, 2020). Lågfrekvent ljud kommer att behandlas i kommande 
ljudberäkning och MKB. 

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 krävs mellan vindkraftverk och bostäder i Sverige är nivån 
av infraljud från vindkraftverk betydligt lägre och det finns enligt Naturvårdsverkets 
bedömning ingen evidens för negativa hälsoeffekter orsakat av infraljud från vindkraftverk 
(Naturvårdsverket, Vägledning om buller från vindkraftverk, 2020).  

Moderna vindkraftverk styrs av mycket avancerade system och det finns många tekniska 
lösningar som kan säkerställa att riktvärden avseende ljud inte överskrids.  
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Skugga 

Vid soligt och klart väder när solen står lågt kan vindkraftverkens rotorblad ge upphov till 
svepande skuggor. Skuggorna tunnas ut med avståndet, skärpan försvinner och 
skuggorna uppfattas endast som diffusa ljusförändringar.  

Det finns idag inga fastställda riktvärden för skuggor från vindkraftparker, men Boverket 
rekommenderar att man utgår från att lämpligen inte överstiga ett teoretiskt värde om 30 
timmar om året, och den faktiska skuggeffekten bör inte överskrida 8 timmar per år eller 
30 minuter om dagen vid störningskänslig plats (som störningskänslig plats räknat 
uteplats eller en yta på upp till 25 m2 i anslutning till bostäder). Boverkets 
rekommendationer tillämpats som praxis vid prövning av vindkraft. Oavsett val av slutlig 
placering av vindkraftverken kommer rekommendationen att efterföljas. Det finns teknisk 
utrustning, s k skuggstyrning, för att säkerställa att rekommenderade värden efterlevs. 
Vid behov utrustas vindkraftverken med skuggstyrning som stänger av verken innan det 
att gällande värden riskerar att överskridas. 

En beräkning av rörliga skuggor har gjorts i Windpro för en möjlig layout på 11 
vindkraftverk. I beräkningen har exempelverk4 med totalhöjd 250 m och 170 m 
rotordiameter använts. Skuggutbredningen redovisas i Figur 5-3 nedan. 

 
Figur 5-3:Skuggutbredning för sannolik skuggtid 8 tim/år för exempellayouten.  

 
4 Siemens Gamesa 170 med 6MW turbin 



  

   

 
 

23 (37) 
 

SAMRÅDSUNDERLAG  
2021-10-29 

 

 

 
 

Beräkningen visar att riktlinjerna om max 8 timmar förväntad skuggtid per år och max 30 
minuter per dag överskrids vid 16 bostäder för exempellayouten. Om den slutliga 
utformningen visar att riktlinjerna för skugga riskerar att överskridas kommer 
skuggstyrningsutrustning att installeras i vindkraftverken för att säkerställa att de 
rekommenderade värdena inte överskrids.  

5.2 Landskapsbild  

Begreppet landskapsbild syftar till att beskriva hur landskapet upplevs och uppfattas med 
dess struktur, skala, rumsligheter, topografi och markanvändning. Begreppet landskap 
används om både små och stora områden. 

Landskapet som det ses och upplevs idag är ett resultat av både naturgivna 
förutsättningar och människans brukande. Upplevelsen av ett landskap är till stor del 
personlig och kan därmed skilja sig från person till person.  

Örebro län kan grovt sett delas in i tre huvudregioner, den nordvästra skogsbygden med 
Bergslagen och Kilsbergen, den södra skogsbygden utmed Tiveden-Tylöskogs höjdplatå 
och Hjälmarsänkan med Närkeslätten i den centrala delen. Norrmogen ligger inom länets 
nordvästra delar, Bergslagen och Kilsbergen.  

Den nordvästra skogsbygden med Bergslagen och Kilsbergen kännetecknas av vågig 
bergkullterräng med dalgångar och dramatiska drag i topografin. Landskapet är kuperat 
och de högsta topparna kan nå över 400 m över havet. Till landskapets storformer hör 
också det system av rullstensåsar som går från norr till söder. Dominerande dalstråk och 
sjösystem ansluter till samma riktning (Länsstyrelsen Örebro, 2011). 

Markägare för det aktuella projektområdet är Sveaskog och den lokala landskapsbilden 
inom projektområdet präglas i huvudsak av modernt skogsbruk. Områdets landskapstyp 
bedöms generellt som tålig för vindkraft enligt ”Vindkraft i Örebro län” (Länsstyrelsen 
Örebro, 2011). 

Synbarhetsanalys 

För att illustrera hur vindkraftparken kan påverka landskapsbilden har en 
synbarhetsanalys gjorts, vilken redovisas i Figur 5-4. Analysen är gjord för 
exempellayouten5. Kartan illustrerar i vilka områden det är teoretiskt möjligt att se någon 
del av vindkraftparken, det vill säga antal verk som kan vara synliga från en viss plats 
med hänsyn tagen till skymmande skog baserat på skogsdata från SLU.  

 
5 Exempelverk SG-170 med totalhöjd 250 m och rotordiameter 170 m.  
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Figur 5-4: Synbarhetsanalys för en möjlig layout med hänsyn tagen till skymmande skog. Färgerna 
representerar antalet verk som är synliga från en viss plats. 

Resultatet visar synbarhet 1,5 m över marknivå. I synligbarhetsanalysen räknas det som 
att vindkraftverken är synliga även om det bara är en liten del av rotorbladet som kan 
komma att synas. Analysen tar heller inte ställning till om ögat på grund av till exempel 
avståndet kan uppfatta vindkraftverket eller inte, varför analysen med stor sannolikhet 
överskattar antalet vindkraftverk som skulle vara synliga i verkligheten. 

Fotomontage 

I ett första steg för att utreda den planerade vindkraftparkens påverkan på 
landskapsbilden har ett antal fotomontage tagits fram från totalt 14 olika platser, så 
kallade fotopunkter, vars lokalisering framgår i Figur 5-5. Fotopunkterna har valts ut 
utifrån resultatet av synbarhetsanalysen och med utgångspunkt i kringliggande 
bebyggelse och andra platser där människor vistas. Fotomontagen återfinns i Bilaga 1 till 
samrådsunderlaget. Ytterligare fotomontage kommer att tas fram i det fortsatta arbetet. 
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Figur 5-5: Kartan visar de fotopunkter som det tagits fram fotomontage för. Fotomontagen 
redovisas i bilaga 1.  

5.3 Naturmiljö  

Förekomst av kända naturvärden, nyckelbiotoper, sumpskogar och våtmarker inom 
projektområdet och i dess närhet har undersökts med hjälp av befintliga datakataloger så 
som Skogsstyrelsen (Skogens pärlor) och Informationskarta Länsstyrelsen Örebro län. 
Det aktuella projektområdet domineras av skogsområden präglade av modernt 
skogsbruk.  

Naturvårdsområde 

Området kring Malingsbo-Kloten är, utöver ett utpekat riksintresse för friluftsliv, även ett 
naturvårdsområde som sträcker sig in i Västmanlands och Dalarnas län, Figur 5-6. 
Området som ligger på ett avstånd av 2,8 km från projektområdet utgörs av ett höglänt 
och kuperat barrskogsområde rikt på sjöar.  
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Figur 5-6: Naturvårdsområde Malingsbo-Kloten. 

 
Övriga naturvärden 

I Tabell 5-1 och Figur 5-7 redovisas kända naturvärden från Skogsstyrelsen och 
Länsstyrelserna. Det finns en våtmark som är utpekad i den nationella 
våtmarksinventeringen (VMI), Dammossen (högt naturvärde), inom projektområdet. Delar 
av Dammossen utgör även sumpskog. Ytterligare en våtmark som pekats ut i VMI, 
Stormossen (vissa naturvärden), ligger ca 200 m öster om projektområdets södra del. Ca 
200 m norr om projektområdets östra del återfinns en våtmark, Vargtjärn, med vissa 
naturvärden enligt VMI.  

Ett antal områden utpekade i Skogsstyrelsens sumpskogsinventering finns belägna helt 
eller delvis inom projektområdet; Björnkärret (kärrskog med stor lokal påverkan), 
Rismossen (mosseskog med stark generell påverkan) och Gruvmossen (kärrskog med 
stark generell påverkan). Det finns även ett antal områden som pekats ut i samma 
sumpskogsinventering ca 200–300 m norr om projektområdet, se Figur 5-7.  
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Tabell 5-1: Våtmarker och sumpskogar inom och i anslutning till projektområdet. 

Namn Kategori Klass Lokalisering 

Dammossen Våtmark Högt naturvärde Inom projektområdet 

Stormossen Våtmark Vissa naturvärden Ca 200 m öster om projektområdet 

Vargtjärn Våtmark Vissa naturvärden Ca 200 m norr om projektområdet 

Björnkärret Sumpskog Prel klass 3 Inom projektområdet 

Rismossen Sumpskog Prel klass 3 Inom projektområdet 

Gruvmossen Sumpskog Prel klass 3 Delvis inom projektområdets västra del 

 

 

 

 
  

Figur 5-7: Naturvärden. Sumpskogar och våtmarksinventering namngivna. 
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Naturvårdsprogram 

Kring projektområdet finns ett antal områden utpekade i Lindesbergs kommuns 
naturvårdsprogram (Lindesbergs kommun, 2009) se Figur 5-8.  

 

Den nordöstliga delen av projektområdet berör utkanten av naturvårdsprogramsområdet 
”del av Riddarhyttefältet”. Enligt länsstyrelsernas geodatakatalog hyser området mycket 
stora vetenskapliga värden på grund av sitt unika bildningssätt och sin orördhet. Det är 
därför ett viktigt forskningsområde.  

Ca 1,8 km väster om projektområdets nordvästra del passerar Sandån som har sitt utlopp 
i Glien. Den 8 km långa sträckan av Sandån mellan Nedra Sandtjärn och Glien är delvis 
djupt nedskuren i den omgivande moränen och har till stor del forsande vatten. Trots stor 
fallhöjd är ån opåverkad av dämningar.  

Ca 1,6 km söder om projektområdet i sjön Norrmogen ligger Storön som är en 
barrskogbevuxen och långsmal ö. Storön har för denna del av länet ett rikt fågelliv. Ön är 
oexploaterad och har ett stort naturvärde. 

Kulturlandskapet vid Årispan är beläget ca 600 m väster om projektområdets västra del. 
Området består av den kuperade terrängen öster om Sandåns utlopp i Norrmogen och 
utgörs i huvudsak av öppna åkrar och betesmarker.  

Figur 5-8: Naturvårdsprogram i Lindesbergs kommun. 
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Kulturlandskapet vid Rävnäs är beläget ca 650 m söder om projektområdets västra del 
och utgörs av ett öppet, kuperat landskap med sjökontakt. Vid gården Rävnäs vid 
Norrmogens norra strand sluttar terrängen ställvis ganska brant ned mot vattnet. Området 
i övrigt domineras av öppna åkrar och betesmarker.  

Artförekomster 

För att kartlägga fågellivet inom projektområdet och dess omgivning utförs 
fågelinventeringar under minst två säsonger. De artgrupper som utreds särskilt är örnar, 
skogshöns och lommar. 

En naturvärdesinventering kommer att genomföras under sensommaren 2021 för att 
vidare utreda påverkan på naturmiljön.  

Kommande inventeringar och utredningar kommer att utgöra underlag i den kommande 
MKB:n där resultaten från dessa kommer att beskrivas mer detaljerat.  

Under den kommande processen med att ta fram en MKB kommer ovan nämnda 
naturvärden att vägas in vid bedömningen. Områden som visar sig vara mindre lämpade 
för etablering kommer då att identifieras. För dessa områden kan skyddsåtgärder 
fastställas och områden som är direkt olämpliga för etablering kommer utgöra så kallade 
stoppområden. Inom stoppområden kommer inga vindkraftverk och ingen tillhörande 
infrastruktur att etableras.  

5.4 Mark och vatten  

Örebro län består idag till 70 procent av skog. Idag bedrivs modernt skogsbruk på nästan 
all skogsmark och endast en liten del av skogen i länet är idag över hundra år, ca 5–10 
procent i länets södra delar och upp emot 20 procent i de norra bergslagstrakterna.  

Markanvändningen inom projektområdet utgörs främst av aktivt skogsbruk.  

Inom och i anslutning till projektområdet finns ett antal vattendrag och mindre sjöar, 
Tabell 5-2 och Figur 5-9. Inom projektområdet finns Samtliga vattendrag omfattas av 
generellt strandskydd. Inga vattendrag omfattas av utökat strandskydd.   

Tabell 5-2: Vattendrag och sjöar i anslutning till samt inom aktuellt projektområde. 

Namn Nummer Benämning Lokalisering 

Torskbäcken WA93351600 Vattendrag - Övrigt 
vatten 

Inom projektområdet 

Dammsjön WA18313424 Sjö – Övrigt vatten Inom projektområdet 

Torskbäcken WA79532215 Vattendrag - Övrigt 
vatten 

I direkt anslutning till projektområdets 
norra gräns 

Namnlös 1 WA63545419 Vattendrag - Övrigt 
vatten 

I direkt anslutning till projektområdets 
sydvästra gräns 



   

 
 

 

30 (37) 
 
SAMRÅDSUNDERLAG 
2021-10-29 

 

 

Namn Nummer Benämning Lokalisering 

Namnlös 2 WA66985224 Vattendrag - Övrigt 
vatten 

I direkt anslutning till projektområdets 
nordvästra gräns 

Botjärnen WA73561018 Sjö – Övrigt vatten Ca 200 m norr om projektområdet 

Malingsboåsen, 
Hornfisksjönområdet 

SE662943-
148292 

Grundvattenförekomst Ca 500 m nordöst om projektområdet 

Hornfisksjön WA35569602 Sjö – Övrigt vatten Ca 500 meter öster om projektområdet 

Namnlös 3 WA49836734 Vattendrag - Övrigt 
vatten 

Ca 800 meter öster om projektområdet 

Gäddtjärnen WA98969547 Sjö – Övrigt vatten Ca 1 km norr om projektområdet 

Norrmogen SE662587-
147925 

Sjö Ca 2 km söder om projektområdet 

 

 
Figur 5-9: Karta över vattenförekomster samt övriga vatten registrerade i VISS-portalen. 

Hornfisksjön belägen 500 m öster om projektområdet, Bråtmossen belägen 2,3 km sydost 
om projektområdets södra del samt Sandån som rinner 1,8 km väster om 
projektområdets nordvästra del är alla vatten som listats som värdefulla för naturvården 



  

   

 
 

31 (37) 
 

SAMRÅDSUNDERLAG  
2021-10-29 

 

 

 
 

av länsstyrelsen på uppdrag av Naturvårdsverket. Dessa bedöms inte påverkas av den 
planerade verksamheten, men detta kommer vidare att utredas inom ramen för MKB:n. 

Grundvattenförekomsten Malingsboåsen Hornfisksjönområdet, har en god kvantitativ och 
en god kemisk status.  

Vattenskyddsområdet Norra Allmänningbo, är lokaliserat ca 2 km söder om 
projektområdet, men bedöms ej påverkas av den planerade vindkraftparken (Figur 5-10). 

Vattenskyddsområdet Lien Riddarhyttan, är lokaliserat ca 1 km nordost om 
projektområdet (Figur 5-10). Eventuell påverkan avseende vattenskyddsområdet kommer 
att utredas och beskrivas i kommande MKB.  

 
Figur 5-10: Vattenskyddsområdenas utbredning. 

Ytvatten inom projektområdet kan påverkas av avrinning från anlagda konstruktioner, 
framför allt vägar och uppställningsytor.  

Risk för påverkan på grundvatten uppstår främst under etableringsfasen, vid anläggande 
av vägar och fundament samt förläggning av kabel. Påverkansområdets utbredning beror 
i huvudsak på markens sammansättning men bedöms i huvudsak bli lokal.  

Verksamhetens lokala påverkan på grund- och ytvatten inom och i direkt anslutning till 
projektområdet kommer att utredas och redovisas vidare i kommande MKB. I MKB:n 
kommer även uppsamling och hantering av dagvatten att redovisas, samt eventuella 
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behov av skyddsåtgärder under anläggningstiden som t.ex. rutiner för masshantering och 
eventuellt behov av sedimentationsdammar.  

5.5 Kulturmiljö  

Inom projektområdet förekommer inga kända sammanhängande eller skyddade 
kulturmiljöer i form av exempelvis kulturreservat eller riksintresse för kulturvården. Det 
förekommer inte heller några registrerade fornlämningar. Strax innanför projektområdets 
gräns finns två stycken övrig kulturhistorisk lämning i form av gränsmärke 
(objektsnummer Ramsberg 220:1) och brott/täkt (objektsnummer Ramsberg 305:1), se 
Figur 5-11. I projektområdets närhet finns riksintresset Röda jorden, se avsnitt 4.3.  

 
Figur 5-11: Kulturmiljöer och fornlämningar. 

Under myndighetssamrådet i maj 2021 framkom att ett nytt förslag till avgränsning för 
Röda jorden är under bearbetning hos länsstyrelsen. Detta kommer att beaktas i 
kulturmiljöutredningen samt i kommande MKB. 

Vindkraftens påverkan på kulturmiljöer kan ske dels genom ett fysiskt ingrepp i en 
kulturlämning eller kulturmiljö, dels genom en indirekt effekt i form av en visuell- eller 
ljudpåverkan som ändrar upplevelsen av en kulturlämning eller kulturmiljö.  

Påverkan på kulturmiljön för den planerade vindkraftparken Norrmogen kommer att 
beskrivas mer detaljerat i MKB:n.  
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5.6 Friluftsliv  

Idag har Bergslagen med sina skogar en stor betydelse för rekreation, fritid och 
naturupplevelser. Bergslagen är ett varumärke känt för sina speciella miljöer som lockar 
många besökare.  

Projektområdet ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv. Inom området är det främst det 
rörliga friluftslivets intressen som ska beaktas vid eventuella ingrepp i miljön, se Figur 4-2.  

Norr om projektområdet finns även ett riksintresse för friluftsliv.  

Den aktuella vindkraftsanläggningen kommer inte att påverka möjligheten för friluftsliv 
inom projektområdet. Delar av projektområdet kan under anläggningsskedet tillfälligt vara 
avgränsat av säkerhetsskäl. Hela projektområdet kommer dock att vara öppet och 
tillgängligt för allmänheten efter avslutade anläggningsarbeten. Nya arbetsvägar inom 
området kan dessutom göra området än mer lättillgängligt för allmänheten.  

6 Risk och säkerhet 
Under speciella förhållanden kan risk för isbildning på vindkraftverkens rotorblad 
förekomma. När is och snö ansamlats på vindkraftverken finns risk att det lossnar och 
faller ned. I Norden uppkommer isbildning främst vid ca 0 °C och hög luftfuktighet, 
exempelvis vid underkylt regn. Risken att människor eller egendom skulle träffas och 
skadas är dock mycket liten. Det finns det alltid varningsskyltar för is och snö uppsatta i 
vindkraftparker. 

Brand i vindkraftverkens maskinhus kan inträffa. Det kan orsakas av exempelvis 
åsknedslag eller elfel, men det är mycket ovanligt. Risken för att brand ska spridas är 
liten då maskinhuset är ett slutet utrymme.  

Att vindkraftverken skulle förstöras under t.ex. storm bedöms som mycket osannolikt. 
Risken för nedfallande träd är betydligt större för människor som vistas inom området 
under sådana väderförhållanden.  

Samtliga risker kommer att beskrivas närmare i kommande MKB och i den tekniska 
beskrivning som tas fram till tillståndsansökan. 

Hinderbelysning 

Vindkraftverken kommer att markeras med hinderbelysning utifrån Transportstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2020:88) eller vid anläggningstillfället rådande 
föreskrifter. Vindkraftparkens yttersta verk som är högre än 150 meter över markytan 
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 6-1). 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 6-1: Exempel på hindermarkering utifrån Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:88). 

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

På ett avstånd av ca 1 km sydost om projektområdet finns en bergtäkt för brytning av 
industrimineral. 

Inom ett avstånd om 20 km återfinns inga uppförda eller planerade vindkraftparker. Det 
finns två vindkraftprojekt lokaliserade på ett längre avstånd från projektområdet; Älgkullen 
och Siggebohyttan på ett avstånd av 24 km respektive 25 km.  

Eventuell risk för uppkomst av kumulativa effekter kommer att utredas vidare inom 
kommande MKB.  
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8 Lokal nytta 
Vindkraftsanläggningen kan även innebära positiv påverkan i området då det bidrar till 
lokal nytta i form av bland annat nya arbetstillfällen och stärkt lokal service. Under den 
mest intensiva fasen, byggtiden, skapas många arbetstillfällen. När vindkraftverken har 
uppförts behövs även personal för vindkraftparkens drift och underhåll samt annan 
service i lokalsamhället såsom exempelvis logi.  

9 Fortsatt arbete 
Efter genomfört samråd fortgår arbetet med att inventera och utreda förutsättningarna för 
den planerade vindkraftparken. Utredningar och inventeringar genomförs och färdigställs 
huvudsakligen under 2021 och 2022. När nödvändiga undersökningar är gjorda och 
omfattningen av ansökan är klar kommer en MKB att färdigställas, vilken bifogas 
tillståndsansökan.  

Utredningar och inventeringar 

Kommande utredningar som planeras: 

- Naturvärdesinventering (NVI) 

- Ljud- och skuggberäkningar 

- Fågelinventeringar (örn, övriga rovfåglar, skogshöns, lommar) 

- Kulturmiljöutredning  

- Fladdermusinventering 

- Synbarhetsanalys inkl. fotomontage 
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