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1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 
Verksamhetsutövare Bixia Byggvind AB 

Box 1510 
581 15 Linköping 
 
www.bixiaprowin.se 
prowin@bixia.se 
Växel: 013-20 90 50 

Organisationsnummer 556785-1208 
Kontaktperson Cajsa Abrahamsson 

Telefonnummer: 013-30 86 04 
E-post: cajsa.abrahamsson@bixia.se 

Projektnamn Skansen 
Fastigheter 
 

Markägaravtal är tecknade med följande fastighet belägna 
inom Avesta kommun. Totalt 29 fastigheter och en 
samfällighet. 
 
Berg 1:1, By-Backa 1:1, By-Bengtsbo 1:3, By-Bengtsbo 2:3,  
By-Bengtsbo 3:7, By-Bengtsbo 3:8, By-Bengtsbo 5:1,  
By-Smedsbo 3:5, By-Smedsbo 5:1, By-Smedsbo 7:1,  
By-Smedsbo 8:8, By-Smedsbo 10:1, Laggarbo 1:7, Laggarbo 2:1, 
Lurbo 1:1, Sisselbo 1:5, Storbyn 2:7, Storbyn 2:8, Storbyn 3:1, 
Storbyn 5:1, Storbyn 8:4, Storbyn S:13, Åkersbyn 1:3,  
Åkersbyn 5:4, Åkersbyn 6:2, Åkersbyn 6:3, Åkersbyn 6:4, 
Åkersbyn 7:7, Åkersbyn 7:8, Åkersbyn 8:1 

Kommun Avesta 
Län Dalarna 
Prövningskod 40.90 
Prövningsenhet Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Typ av samråd Avgränsningssamråd (enligt Miljöbalken 6 kap 29-32 §). 

Verksamheten antas medföra en betydande miljöpåverkan och 
inget undersökningssamråd (enligt Miljöbalken 6 kap 23-25 §) 
har därför genomförts. 

1.1 Sökanden 
Bixia ProWin AB är ett företag som driver utbyggnaden av förnybar elproduktion i Sverige genom att 
projektera, förvärva, uppföra, sälja, utveckla och förvalta anläggningar för vindkraftsproduktion.  
 
Bixia ProWin AB har sitt säte i Linköping och ägs till 100 % av det kommunala energibolaget Tekniska 
Verken i Linköping Vind AB. Bixia Byggvind AB är bygg- och entreprenadbolag som är ett helägt av 
Bixia ProWin. Tillstånd för vindparken kommer ansökas av Bixia Byggvind AB. 
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1.2 Ärende 
Bixia Byggvind AB undersöker möjligheterna att etablera en vindkraftsanläggning i östra delen av 
Avesta kommun. Önskad totalhöjd är maximalt 260 meter. Enligt en första uppskattning kommer upp 
till ca 25 vindkraftverk rymmas inom projektområdet. Antal vindkraftverk beror dock på resultaten 
från kommande inventeringar.  
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2 LOKALISERING 
Projekt Skansen är lokaliserat i Dalarnas län i östra delen av Avesta kommun. Området ligger invid 
gränsen till Sandviken kommun (som närmst ca 200 meter). Projektområdet kan ses i Figur 1 nedan. 
Området sträcker sig över en yta som är ca 3 km bred och 7,5 km hög.  
 

 
Figur 1. Översiktskarta för projekt Skansen med område för möjlig placering av vindkraftverk. 
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2.1 Utpekade områden för vindkraft i kommunal översiktsplan 
Projektområdet för Skansen ligger inom ett område som är utpekat som lämpligt vindparksområde i 
rapporten ”Vindkraft – tillägg till översiktsplan för Avesta kommun och Fagersta kommun samt 
planeringsunderlag för Norbergs kommun”. Skansen ligger inom det vindkraftsområdet som 
benämns som Vi3 i rapporten. Översiktskarta över Vi3 kan ses i Figur 2. 
  

 
Figur 2. Utdrag från rapporten ”Vindkraft – tillägg till översiktsplan för Avesta kommun och Fagersta 
kommun samt planeringsunderlag för Norbergs kommun” från 2011. Projektområdet kallas i denna rapport 
för Vi3. 

Tillägget arbetades fram av Västmanlands-Dalarna miljö- och byggförvaltning med hjälp av SWECO 
Architects AB. De tre kommunerna Avesta, Norberg och Fagersta har sedan 2006 en gemensam miljö- 
och byggförvaltning som går under namnet Västmanlands-Dalarna miljö- och byggförvaltning. 
Tillägget till översiktsplan antogs av Avesta kommunfullmäktige 2011-10-24.  
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2.2 Närliggande vindkraftsparker/vindkraftsprojekt 
Vindkraftsprojektet Skallberget-Utterberget ligger ca 2 km nordväst om projektområdet för Skansen 
(se placering i Figur 3). Projektområdet är, liksom Skansen, utmärkt som lämpligt för vindkraft i 
rapporten ”Vindkraft – tillägg till översiktsplan för Avesta kommun och Fagersta kommun samt 
planeringsunderlag för Norbergs kommun”. Tillståndsansökan lämnades in 2011-12-28 av E.ON 
Wind Sweden AB för maximalt 15 vindkraftverk med 200 meters totalhöjd. Miljötillstånd erhölls av 
Miljöprövningsdelegationen i Dalarna 2015-03-24 och detta vann laga kraft i januari 2016. Projektet är 
ännu inte uppfört. Enligt avstämning med E.ON Wind i augusti 2018 så kommer projektet att byta 
ägare. 
 
17 km nordväst om projektområdet för Skansen finns 7 stycken Vestas V100 som Dala Vind AB har 
projekterat (se placering i Figur 3). Bygglovet fick laga kraft 2010-03-18 för sju verk med 150 meters 
totalhöjd. Projektet gick under bygglovstiden under namnet Finnhyttan. Under 2012 byggdes 
projektet och vindparken fick namnet Högtjärnsklack. 
 
I övrigt finns inga fler närliggande projekt inom 2 mils radie från projektområdet. 
 

 
Figur 3. Vindparker och vindkraftsprojekt i närheten av projekt Skansen. Bakgrundskarta inhämtad från 
Länsstyrelsernas hemsida Vindbrukskollen. 
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3 BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 
3.1 Vindresurser 
Enligt den nationella vindkarteringen som beställdes av Energimyndigheter från WeatherTech AB 
under 2011 så beräknas årsmedelvinden inom projektområdet för Skansen till 6,9–7,7 m/s på 120 
meters höjd över marken. 
 
Vindmätning med SODAR har utförts under 8,5 månader, från oktober 2017 till juli 2018. SODAR-
utrustningen var placerad relativt centralt inom projektområdet i närheten av Goliats Mosse. Den 
uppmätta medelvinden på 140 meters höjd var ca 7,5 m/s för den valda perioden (se Figur 4).  
 

 
Figur 4. Vindmätningsresultat med SODAR för mätning inom projektområdet för Skansen. 

Enligt jämförelse med globala vädermodeller för långtidskorrigering så är den uppskattade 
årsmedelvinden uppskattad till 7,3 m/s. De globala vädermodellerna bygger på satellitdata och 
markbundna väderstationer. 
 
Under mätperioden var vindriktningarna främst sydväst- och nordostliga. 

3.2 Omfattning och utformning 
Vid en första bedömning av miljökonsekvenser så uppskattas att ca 25 vindkraftverk kommer 
rymmas inom projektområdet. Exakta antal och placeringar kommer föreslås efter att nödvändiga 
inventeringar har utförts inom projektområdet. Maximal totalhöjd för projektet är satt till 260 meter. 
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3.2.1 Vindkraftverk 
Utvecklingen inom vindkraft har gått snabbt framåt under de senaste åren med längre rotorblad, 
högre vindkraftverkstorn och ökade maxeffekter. I början av 2010-talet så var de flesta vindkraftverk 
omkring 150 meter höga när rotorbladet pekade rakt upp och hade maxeffekter på omkring 2 till 2,5 
MW. Enligt vindkraftsaffärer från de senaste åren så är totalhöjderna idag omkring 180-200 meter och 
maxeffekterna på 3,5 till 4,5 MW. 
 
Då processen med att erhålla miljötillstånd är lång är vindkraftverksmodell ännu inte vald för projekt 
Skansen. Vid godkänt miljötillstånd kommer upphandling göras för att välja det då mest optimala 
alternativet av vindkraftverk utifrån satt begränsning på totalhöjd.  

3.2.2 Fundament 
Fundamenten har till syfte att förankra vindkraftverken i marken. Det finns flera olika typer av 
fundament, exempelvis gravitationsfundament, bergförankrat fundament och bergförankrad platta. 
 

- Gravitationsfundament består av ett armerat betongstycke som håller vindkraftverket på plats 
genom sin tyngd.  

- Bergförankrade fundament består av ett stycke armerad betong som är förankrat i 
berggrunden med stag. Vindkraftverket hålls då på plats både genom fundamentets tyngd 
och med hjälp av de bergförankrade stagen. Det krävs en mindre mängd betong och armering 
för bergförankrade fundament i jämförelse med gravitationsfundament. 

- Bergförankrad platta består av en stålplatta som fästs i berggrunden med hjälp av en större 
mängd stag. Vindkraftverket hålls då på plats endast med hjälp av stagen. 

 
Valet av fundamentstyp beror på vindkraftverksmodell och markförutsättningar. En geologisk 
undersökning görs vid varje vindkraftverksposition för att utreda vilken typ av fundament som är 
lämplig vid den specifika platsen. En stabil berggrund nära markytan ökar möjligheterna för att 
använda sig antingen av bergförankrat fundament eller bergförankrad platta. 

3.2.3 Vägar 
För transport av material och utrustning till en vindpark så krävs vägar av god standard som 
uppfyller ställda krav på kurvradier, lutningar och vägbredd. 
 
Vägar inom vindparken är ännu inte planerade då vindkraftsverkspositionerna inte föreslagits. Det 
finns flertalet skogsbilvägar inom projektområdet som skulle kunna nyttjas och förstärkas för 
transporter inom vindparken. Majoriteten av skogsbilvägarna tillhör vägsamfälligheten Åkersbyn 
GA:1. Vägavtal har ännu inte tecknats med denna vägsamfällighet. 

3.2.4 Arbetsytor 
I samband med byggnation av vägar så kommer även arbetsytor att anläggas vid respektive 
vindkraftverksposition. Dessa ytor används vid montage, större underhållsåtgärder och demontering. 
Större underhållsåtgärder kan bland annat vara byte av rotorblad, växellåda eller annan 
huvudkomponent. Arbetsytornas storlek och form anpassas utifrån den kran som blir aktuell för 
vindkraftverksmontaget. Vanlig storlek är idag ca 2000 till 2500 m2. 
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3.2.5 Elnätsanslutning 
Vattenfall Eldistribution är elnätsägare och har områdeskoncession för det aktuella området.  
 
Orten Horndal, som ligger 7 km nordväst om projektområdet för Skansen, är en stamnätspunkt. En 
220 kV-ledning som ägs av Svenska Kraftnät löper från Horndal och vidare söderut. Denna ledning 
passerar ca 1 km väster om projektområdet för Skansen. Översikt över ledningsdragningar i området 
kan ses i Figur 1. 
 
Två alternativa elnätsanslutningar har presenterats av Vattenfall Eldistribution: 

1. Den befintliga 220 kV-ledningen används för elnätsanslutning av projekt Skansen. 
2. En ledning byggs parallellt med 220 kV-ledning från Horndal ner till projekt Skansen. 
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4 FÖRVÄNTAD MILJÖPÅVERKAN 
En vindpark ger både lokal och global miljöpåverkan. I detta kapitel beskrivs de lokala 
miljökonsekvenserna som en etablering skulle medföra. De globala miljökonsekvenserna såsom 
exempelvis minskade koldioxidutsläpp kommer beskrivas mer ingående i den kommande 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

4.1 Markanvändning 
Projektområdet för Skansen ligger på ett kuperat skogsområde med inslag av sjöar och våtmarker. 
Inom området finns ett flertal höjder, däribland bergen Skansen, Styggberget och Axberget. Området 
är präglat av aktivt skogsbruk. Vid en vindkraftsetablering så kommer skogsbruket kunna fortgå som 
tidigare, med undantag av den markyta som är upplåten till vindkraftverken. 

4.2 Boendemiljö 
Den närmsta större orten är Horndal som ligger ca 7 km nordväst om projektområdet. I Horndal bor 
det ca 1200 personer. Ett flertal mindre byar befinner sig inom 4 km från projektområdet, däribland 
Storbyn, Åkersbyn, Bengtsbo, Knaperbacken, Hovnäs, Bodarne, Grossbo, Bärrek och Grönsinka.  
 
Inom projektområdet finns två husgrupperingar som utgörs av en mindre jaktstuga (Åkersbykojan) 
och en fiskestuga (Sävsenkojan) med tillhörande bodar. Husen inom dessa husgrupperingar klassas 
inte som bostadshus eller fritidshus. Foton på Åkersbykojan och Sävsenkojan kan ses i Figur 6.  
 

  
Figur 5. Jaktstugan Åkersbykojan till vänster. Fiskestugan Sävsenkojan till höger. Foton tagna av Cajsa 
Abrahamsson.  

Inga bostadshus finns inom projektområdet. De närmst belägna bostadshusen ligger i Marieberg 
(söder om projektområdet, längsmed väg 715) och i Knaperbacken/Bengtsbo (sydväst om 
projektområdet). 
 
Grunden till projektområdet för Skansen är området Vi3 i ”Vindkraft – tillägg till översiktsplan för 
Avesta kommun och Fagersta kommun samt planeringsunderlag för Norbergs kommun”. 
Projektområdet för Skansen har dock reducerats i förhållande till kommunens utpekade område i 
översiktsplanen. Detta har gjorts för att uppnå tillräckliga avstånd till närboende. Områden som låg 
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närmare än 1 km från närboende har därför exkluderats. Detta för att minska den visuella och ljudliga 
påverkan. 

4.2.1 Ljud 
Vindkraftverk ger upphov till buller vid byggnation, drift och avveckling. Riktvärde på buller från 
vindkraftverk är maximalt 40 dB(A) under drift. Denna ljudnivå är praxis vid miljötillstånd för 
vindparker. 
 
Till miljökonsekvensbeskrivningen så kommer exempel på ljudberäkningar redovisas. 
Vindkraftverken kommer placeras så att ljudnivån för närboende är maximalt 40 dB(A).  

4.2.2 Skuggning 
Vindkraftverk ger upphov till rörliga skuggor som kan vara störande för allmänheten. Vanlig praxis 
för skuggning från vindkraftverk är maximalt 8 timmar per år och maximalt 30 minuter per dag.  
 
Till miljökonsekvensbeskrivningen så kommer exempel på skuggningsberäkningar tas fram. Om 
beräkningsresultatet överstiger gränsvärdena enligt praxis så kommer skuggstyrning installeras på 
vindkraftverken för att minimera störningen för de närboende.  

4.3 Landskapsbild 
Landskapsbilden är en kombination av naturförutsättningarna och människans kulturella påverkan. 
Den ständiga förändringen av landskapet är en del av dess utveckling. Ny bebyggelse såsom fritids-
och bostadshus ger en långsam förändring av landskapet, medan vindkraftsutbyggnad ger en 
snabbare förändring av landskapsbilden. Det är väldigt subjektivt hur vindkraftverk upplevs som 
inslag i landskapet. 
 
Enligt rapporten ”Vindkraft – tillägg till översiktsplan för Avesta kommun och Fagersta kommun 
samt planeringsunderlag för Norbergs kommun” så tillhör projektområdet för Skansen 
landskapskaraktären Norra skogsbygden. Enligt samma rapport så ska det utredas om en 
vindkraftsetablering kommer vara synlig från närbelägna riksintresseområden. Detta gäller främst 
nationalparken och Natura 2000-området Färnebofjärden samt Bysjön-Tyttbo-forsen (naturmiljöer), 
Bybygden och Ingeborgbo (kulturmiljöer) samt nedre Dalälvområdet som är riksintresse för både 
naturmiljö och friluftsliv. Om vindparken är synlig från dessa riksintresseområden så ska 
fotomontage tas fram för dessa platser. Lämpliga punkter för fotomontage bestäms i samråd med 
kommunen. 
 
Till miljökonsekvensbeskrivningen kommer en synbarhetsanalys tas fram. Om vindparken bedöms 
vara synlig från de nämnda riksintresseområdena så kommer fotomontage göras för dessa platser.  
 
Fotomontage har tagits från 10 närliggande platser med bebyggelse under våren-sommaren 2018. De 
valda platserna för fotomontagen kan ses i Figur 7. Till fotomontaget antogs 26 preliminära 
vindkraftverkspositioner och 260 meters totalhöjd. De preliminära vindkraftverkspositionerna kan ses 
i Figur 7. De resulterande fotomontagen kan ses i Bilaga 1. 
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Figur 6. Positioner för fotomontage från närliggande bebyggelser. Fotomontagepositionerna är markerade 
med svarta stjärnor. Inom projektområdet så har 26 stycken vindkraftverk placerats preliminärt. 

4.4 Geologi 
Enligt SGU:s jordartskarta så består projektområdet för Skansen främst av morän, men med vissa 
inslag av berg och torv (se Figur 8). Väster om projektområdet så finns ett avlångt område med 
isälvssedement. Två närliggande områden med torv befinner sig norr och öster om projektområdet. 
 

 
Figur 7. Jordartskarta från SGU – Kartvisaren 2018-11-15. 
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Vid byggnation så kommer geotekniska undersökningar göras vid varje vindkraftverksposition för att 
utreda vilket typ av fundament som är lämplig på den valda positionen (mer information om de olika 
fundamentstyper finns i kapitel 3.2.2). Påverkan på geologiska värden för detta anses liten. 

4.5 Hydrologi 
Inom projektområdet för Skansen så finns sjöarna Sävsen, Hästen och Liss-Annsjön. Sjöar på gränsen 
till projektområdet är Bärsjön, Axen och Axtjärnen. Kvarnbäcken rinner genom projektområdet och 
förbinder sjöarna Sävsen, Hästen och Bärsjön. De sjöar och vattendrag som finns i och på gränsen till 
projektområdet för Skansen kan ses i Figur 9. 
 

 
Figur 8. Sjöar och vattendrag i närområdet till projektområdet för Skansen. 

4.5.1 Strandskydd 
För att bevara allmänhetens friluftsliv samt för att skydda växt- och djurliv så finns strandskydd vid 
hav, sjöar och vattendrag i Sverige. Generellt gäller strandskydd om 100 meter från strandlinjen, men 
på vissa platser kan det finnas utökat strandskydd. Utökat strandskydd gäller inte för någon av 
sjöarna inom eller på gränsen till projektområdet för Skansen.  

4.5.2 Övriga hydrologiska värden 
Dalälven nedströms Näs bruk med tillhörande käll- och biflöden är riksintresse för skyddade 
vattendrag. Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål får inte 
utföras i detta område. Detta riksintresseområde kan ses markerat med blått i Figur 12. Dalälven 
passerar 4,5 km söder om projektområdet för Skansen. Riksintresseområden för käll- och biflöden till 
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Dalälven sträcker sig som närmst 1,5 km respektive 1 km från projektområdet för Skansen. En 
vindkraftsetablering inom projektområdet för Skansen bedöms inte påverka de hydrologiska värdena 
för dessa områden. 

4.6 Markbundna naturvärden 
Inom projektområdet för Skansen finns flera sumpskogar och två nyckelbiotopområden. 
Nyckelbiotoperna består av ett tallskogsområde öster om Liss-Annsjön och ett mindre område med 
gammal tallskog i nordöstra delen av projektområdet. De kända naturvärden som finns i och omkring 
projektområdet kan ses i Figur 10.  
 

 
Figur 9. Kända naturvärden vid projektområde för Skansen. Data inhämtad från Naturvårdsverkets och 
Skogsstyrelsen GIS-databaser 2018-11-19. 
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I närheten av projektområdet finns även andra naturvärden. Ca 3,5 km sydost om projektområdet 
finns Fjärnebofjärdens nationalpark. Denna nationalpark är skyddsvärd både ur estetisk och biologisk 
synpunkt. Området är artrikt med djur, fåglar och växter. 700 meter norr om projektområdet finns 
naturreservatet Skissen och 1,5 km öster om projektområdet finns naturreservatet Kungshögshällarna. 
Omkring projektområdet finns nyckelbiotoper för bland annat hällskog, sumpskog, gammal tallskog, 
barrnaturskog och gammal granskog. Ett myrskyddsområde finns 3 km öster om projektområdet. 
Några mindre området med naturvårdsavtal och naturvärden finns även i närområdet. 
 
Till miljökonsekvensbeskrivningen så kommer naturvärdesinventering göras av markbundna 
naturvärden inom projektområdet. Denna naturvärdesinventering innefattar sammanställningar av 
redan kända naturvärden samt resultat från fältinventering.  

4.7 Fladdermöss 
Inga kända fladdermusobservationer har gjorts inom projektområdet för Skansen enligt Artportalen 
2018-11-17. De närmsta fladdermusfynden är från naturreservatet Skissen och innefattar observationer 
av nordfladdermus, myotis och brunlångöra från sommaren 2012. 
 
Till miljökonsekvensbeskrivningen så kommer fladdermusinventering att göras för projektområdet.  

4.8 Fåglar 
Inom projektområdet för Skansen har observationer gjorts av en handfull hotade och sårbara 
fågelarter. Sammanställning av gjorda observationer från Artportalen kan ses i Tabell 1.  
  
Tabell 1. Observationer av rödlistade fåglar inom projektområdet för Skansen enligt Artportalen 2018-11-19. 

Fågelart Fyndplats Kategorisering År 
Buskskvätta Högberget Nära hotad 2009 & 2012 
Gulsparv Högberget Sårbar 2010 
Kungsörn Högberget Nära hotad 2009 
Kungsfågel Högberget 

Skansen 
Sårbar 2012 

2013 
 
Dalälven befinner sig ca 4,5 km söder om projektområdet. Österviken, som är en vik till Dalälven, 
befinner sig som närmst ca 1,5 km från projektområdet. Vid Dalälven har ett flertal observationer 
gjorts av rödlistade fågelarter som kan vara känsliga för vindkraft; exempelvis smålom, pilgrimsfalk, 
bivråk, fjällvråk, havsörn och kungsörn. 
 
Projektområdet ligger 3,5 km från Fjärnebofjärdens nationalpark som har ett rikt fågelliv med arter 
såsom storlom, fiskgjuse, tjäder, flera ugglearter och hackspettar. 
 
I det närbelägna vindkraftsprojektet Skallberget/Utterberget (2 km nordväst om projektområdet för 
Skansen) så har flera fågelarter inventerats och observerats. Havsörn har observerats och ormvråk och 
sparvhök häckar med stor sannolikhet inom projektområdet för Skallberget/Utterberget. Bland 
villkoret i miljötillståndet för Skallberget/Utterberget omnämns nattskärra. 
 
Till miljökonsekvensbeskrivningen så kommer fågelinventeringar att göras för projektområdet. 
Inventeringarna kommer vara riktade mot de fågelarter som är mest känsliga mot vindkraft. Exempel 
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på fågelinventeringar som kommer göras är bland annat spelflyktsinventering, skogshönsinventering 
och flyttstråksinventering. 

4.9 Övrig fauna 
Enligt Länsstyrelsen i Dalarnas län så har länet reproducerande stammar av de stora rovdjursarterna 
björn, varg, lodjur och järv. Förekommande klövvilt i Dalarna är exempelvis älg, kronhjort, rådjur och 
vildsvin.  
 
Möjliga störningar på landlevande djur från vindkraftverk är byggnations- och avvecklingsstörning, 
buller, synintryck, ökad tillgänglighet till följd av nya vägar, ny infrastruktur (vägar, kranplatser och 
kraftledningar) och mänsklig närvaro under drift. 
 
Till miljökonsekvensbeskrivningen kommer en generell studie göras utifrån forskningsrapporter 
angående vindkraftsetableringars påverkan på sådana landlevande djur som förekommer i Dalarna. 

4.10 Kulturmiljö och fornlämningar 
Inom projektområdet för Skansen finns totalt 23 kända lämningar. Karta över kända fynd som gjorts i 
och omkring projektområdet kan ses i Figur 11.  
 

 
Figur 10. Kända kulturvärden vid projektområdet för Skansen. Data från Skogsstyrelsens databas Skog och 
Historia samt Riksantikvariatets databas Fornsök 2018-11-19. 
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Av de 23 lämningarna inom projektområdet så är 13 av dem kolningslämningar från databasen Skog 
och Historia från Skogsstyrelsen. Kolningslämningarna är jämnt spridda över projektområdet. Övriga 
10 fynd är från Riksantikvariatets databas Fornsök. Sammanställning över dessa lämningar kan ses i  
 
Tabell 2. Fynden i tabellen är sorterade från norr till söder inom projektområdet. 
 
Tabell 2. Fynd inom projektområdet för Skansen enligt Riksantikvariatets databas Fornsök från 2018-11-19. 

Lämningstyp Beskrivning Plats 
Plats med tradition Klapperstenssluttning Berget Skansen 
Fyndplats  Stockbåt Norra änden av sjön Sävsen 
Plats med tradition Dansarhed 550 m SÖ om sjön Sävsen 
Husgrund, historisk tid Grund efter kolarkoja 450 m öster om sjön Axen 
Kolningsanläggning Kolbotten efter resmila 450 m öster om sjön Axen 
Husgrund, historisk tid Grund efter kolarkoja 350 m SÖ om sjön Axen 
Kolningsanläggning Kolbotten efter resmila 350 m SÖ om sjön Axen 
Område med skogsbrukslämningar Kolningsområde 500 m SÖ om sjön Axen 
Övrigt Stensamling 750 m SÖ om sjön Axen 
Övrigt Stensamling 750 m SÖ om sjön Axen 

 
Till miljökonsekvensbeskrivningen så kommer en kulturvärdesinventering av projektområdet att 
utföras. Denna inventering ska innefatta sammanställningar av redan kända kulturvärden samt nya 
resultat från fältinventering. 

4.11 Friluftsliv 
Området utmed Dalälven, från Avesta till Skutskär är klassad som ett riksintresseområde för turism 
och då främst rörligt friluftsliv. Detta riksintresseområde ligger som närmst ca 1 km från 
projektområdet för Skansen. 
 
Dalälven nedströms Näs bruk är riksintresseområde för friluftsliv. Detta område ligger drygt 1 km 
från projektområdet för Skansen. 

4.12 Infrastruktur 
Befintliga större vägar i området är väg 715 och väg 710. Söder om projektområdet för Skansen löper 
den allmänna vägen 715 som går mellan Bengtsbo och Österfärnebo. Väster om projektområdet går 
den allmänna vägen 710 som förbinder By Kyrkby med Grönsinka.  
 
I remissvar från Trafikverket 2016-03-10 framhölls följande huvudsakliga synpunkter gällande 
påverkan på infrastruktur: 

• Dispens krävs från Trafikverket vid vindkraftsverkstransporter på allmän väg. Detta då dessa 
transporter är långa och i vissa fall även mycket tunga. 

• Om åtgärder behöver göras på allmän väg så ska Trafikverket kontaktas i god tid.  
• Trafikverket önskar transportplan för vindkraftverkstransporterna. Denna ska inkludera 

önskad rutt samt redogörelse kring bärighet och korsningsradier på denna sträckning. 
• Trafikverket ska vara en aktiv samrådspart. 
• Vindkraftverken ska placeras med god marginal till allmänna vägar. Ett lämpligt avstånd 

fastställs efter samråd med Trafikverket och andra berörda parter. 
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• Om vindkraftverken befinner sig inom 30 km från järnväg så ska Trafikverket remissförfrågas 
angående påverkan på järnvägen och dess kommunikationsutrustning.  

 
Den närmst belägna järnvägen går till Horndal och befinner sig 7,5 väster om projektområdet för 
Skansen. 

4.13 Riksintressen 
Det utpekade projektområdet för Skansen ligger inte i konflikt med några befintliga riksintressen. 
Karta över närbelägna riksintressen i förhållande till projektområdet för Skansen kan ses i Figur 12.  
 

 
Figur 11. Riksintressen i närheten av projektområdet för Skansen. Riksintressena är inhämtade 2018-11-13 från 
Länsstyrelsernas WMS-databas, Lantmäteriets hemsida ”Geodata” (Försvarsmakten riksintressen) 2018-11-13 
samt Metrias fria WMS-databas (Natura 2000). 
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Omkring 700 meter norr om projektområdet vid sjöarna Svartskissen och Klarskissen finns ett Natura 
2000-område enligt Habitatdirektivet. Detta område är även utmärkt som naturreservat. 
Projektområdet för Skansen ligger ca 4 km norr om Dalälven. Området längs med Dalälven innefattas 
av en rad riksintressen såsom skyddade vattendrag, naturvård, friluftsliv, rörligt friluftsliv, Natura 
2000 Fågeldirektivet och Natura 2000 Habitatdirektivet. Alla dessa riksintressen ligger dock utanför 
projektområdet. Ca 5 km väster om projektområdet ligger Kyrkbyn. Kyrkbyn med omnejd är utmärkt 
som ett riksintresse för kulturmiljövård. Järnvägen till Horndal passerar 7,5 km väster om Skansen-
området. Denna järnväg är utmärkt som riksintresse för befintlig järnväg. Försvarsmakten har ett 
riksintresseområde under kategorin övrigt influensområde som befinner sig ca 8,5 km sydväst om 
projektområdet för Skansen. 

4.14 Kumulativa effekter 
Om det närliggande vindkraftsprojektet Skallberget-Utterberget (se mer information i kapitel 2.2) 
uppförs så skulle det kunna leda till kumulativa effekter mellan vindparkerna. Kontakt kommer tas 
med den nya ägaren för vindkraftsprojektet för att avstämma hur statusen ser ut för detta. 
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5 INNEHÅLL I MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
Nedan presenteras innehållsförteckningen i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen: 
 
Icke-teknisk sammanfattning 
Innehållsförteckning 
Bilageförteckning 
1. Administrativa uppgifter 

1.1. Sökanden 
1.2. Konsulter 

2. Tillstånd för vindkraftsetableringar 
2.1. Tillståndsprocessen 
2.2. Samråd 
2.3. Miljökonsekvensbeskrivning 
2.4. Tillståndsansökan 

3. Lokalisering 
3.1. Val av lokalisering 
3.2. Utpekade områden för vindkraft i kommunal översiktsplans 
3.3. Närliggande vindkraftsparker/vindkraftsprojekt 
3.4. Alternativ lokalisering 
3.5. Alternativ utformning 
3.6. Nollalternativet 

4. Vindkraft och miljö 
4.1. Miljömål 
4.2. Miljökvalitetsmål 
4.3. Miljökvalitetsnormer 

5. Beskrivning av verksamheten 
5.1. Vindresurser 
5.2. Omfattning och utformning 

5.2.1. Vindkraftverk 
5.2.2. Fundament 
5.2.3. Vägar 
5.2.4. Arbetsytor 
5.2.5. Elnätsanslutning 

5.3. Byggnation 
5.4. Avfall och kemikalier 
5.5. Säkerhet och risker 
5.6. Drift och underhåll 
5.7. Avveckling 
5.8. Kontroll och uppföljning 

6. Miljökonsekvenser 
6.1. Markanvändning 
6.2. Boendemiljö 

6.2.1. Ljud 
6.2.2. Skuggning 

6.3. Landskapsbild 
6.4. Geologi 
6.5. Hydrologi 
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6.6. Markbundna naturvärden 
6.7. Fladdermöss 
6.8. Fåglar 
6.9. Övrig fauna 
6.10. Friluftsliv 
6.11. Kulturmiljö och fornlämningar 
6.12. Infrastruktur 
6.13. Riksintressen 
6.14. Kumulativa effekter 

7. Sammantagna miljökonsekvenser 
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6 SAMRÅD 
6.1 Samråd med Länsstyrelsen och kommuner 
Ett gemensamt myndighetssamråd kommer hållas 2018-12-18 på Västmanland-Dalarna miljö- och 
byggförvaltning i Avesta. Detta samrådsunderlag är framtaget för detta möte. 

6.2 Samråd med allmänheten 
Ett första informationsbrev om projekt Skansen skickades ut 2018-11-13 till samtliga närboende och 
fastighetsägare inom 4 km från projektområdet. För vissa fall hamnade 4 km-gränsen genom 
bebyggelse. I dessa fall inkluderas även de intilliggande hus som låg i denna bebyggelse. 
Utskicksområdet kan ses i Figur 13. 
 

 
Figur 12. Utskicksområde för ett första informationsbrev till närboende och närbelägna fastighetsägare. 
Utskicksområdet markerat med turkost. 

Ett samråd med allmänheten, organisationer och föreningar är planerat att hållas under första halvåret 
2019. Samrådet kommer hållas som en utställning och pågå under några dagar. Utställningen kommer 
ge information om vindkraftsprojektet, gjorda och kommande utredningar samt hur processen för att 
söka tillstånd ser ut. Personal från Bixia ProWin kommer närvara på samrådet. Besökarna kommer ha 
möjligheter att lämna synpunkter och komma med funderingar vid detta tillfälle samt skriftligen 
under en period därefter.  
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Inbjudan till utställningen kommer bland annat att annonseras i lokalpressen, skickas ut till de 
närboende inom 4 km från projektområdet samt till berörda organisationer och föreningar i Avesta 
och Sandviken kommun. 
 
Utställningsmaterialet kommer även finns tillgängligt på Bixia ProWins hemsida. 

6.3 Samråd med övriga myndigheter och företag 
En remissförfrågan till berörda myndigheter och företag skickades ut under våren 2016. 
Remissförfrågan innefattade projektområdet för Vi3 som redovisas i rapporten ”Vindkraft – tillägg till 
översiktsplan för Avesta kommun och Fagersta kommun samt planeringsunderlag för Norbergs 
kommun” (se Figur 2), det vill säga ett lite större område än det nuvarande projektområdet för 
Skansen. Satt totalhöjd i remissförfrågan var 230 meter. 
 
De myndigheter som remissförfrågades var Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen, Luftfartsverket, 
Trafikverket, Svenska Kraftnät och Myndigheten för samhällsberedskap. De företag som 
remissförfrågades var länkstråksinnehavare, större telefoniföretag och flygplatser vars MSA-yta 
befinner sig över projektområdet (Dala Airport, Gävle flygplats och Ärna flygplats). Lista över 
relevanta länkstråksinnehavare i närheten av projektområdet inhämtades från Post- och Telestyrelsen.  
 
Majoriteten av de tillfrågade instanserna hade inga synpunkter på etableringen. Trafikverket önskade 
vidare samråd. Luftfartsverket gav endast ett remissvar som sakägare av CNS-utrustning. 3GIS 
svarade att de har en sändarstation i projektområdet. Företaget önskade buffertzon på 200 meter runt 
stationen och 125 meter buffert runt länkstråket. Placering av stationen och länkstråket kan ses i Figur 
14. Omfattningen av projektområdet har uppdaterats sedan remissförfrågan 2016. Sändarstationen 
och länkstråket ligger idag inte inom projektområdet. De önskade buffertzonerna från 3GIS hålls. 
 

 
Figur 13. 3GIS sändarstation (röd kvadrat) samt den radiolänk som utgår från stationen. 3GIS önskade 
buffertavstånd till radiolänk och station visas som ett vitt halvgenomskinligt lager. 

Uppdaterade remissvar från ovanstående parter kommer att inhämtas under våren 2019. I denna 
remissförfrågan kommer en totalhöjd om 260 meter att redovisas. En komplett Flyghinderanalys 
kommer beställas under våren 2019. 
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7 PRELIMINÄR TIDSPLAN 
Den preliminära tidsplanen framöver för projekt Skansen är som följer: 
 
Inventeringar  februari-september 2019 
Allmänhetens samråd mars-april 2019 
Inlämnande ansökan januari 2020 
Erhålla tillstånd våren 2021 
Överklagan  - 
Byggnation  3-5 år efter laga kraft 
Drift  25 till 30 år 
Nermontering  1 år 
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