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Följande samråd har hållits eller kommer att hållas för projekt Skansen:

Samråd med länsstyrelser och kommuner

Vi har haft ett samrådsmöte med Avesta och Sandviken kommuner 
samt länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborg 18 december 2018 i  
Avesta. Området för projekt Skansen är i Avesta kommun, men ligger 
som närmst endast 200 meter från gränsen till Sandvikens kommun. 

Samråd med övriga myndigheter och företag

Vi har också haft samråd med berörda myndigheter och företag under 
våren 2019, där vi fått in tips och synpunkter för vårt fortsatta arbete. 
Viktiga remissinstanser som Försvarsmakten och Luftfartsverket har 
godkänt projektet. Vindkraftverk kan ibland störa radiosignaler, så vi 
har därför haft samråd med berörda länkstråksinnehavare för radio, TV 
och telefoni. Vi har också haft samråd med företag och myndigheter 
som skulle kunna ha synpunkter på miljöpåverkan, till exempel Natur-
skyddsföreningen, Skogsstyrelsen och Jägarförbundet, eller påverkan 
på infrastruktur, till exempel Vattenfall Eldistribution, Svenska Kraftnät 
och Trafikverket.

Samråd med allmänheten

Bixia ProWin skickade ut ett första informationsbrev om projekt  
Skansen 13 november 2018. Brevet skickades till samtliga närboende 
och fastighetsägare inom 4 kilometer från projektområdet. I vissa fall 
hamnade gränsen mitt i en bebyggelse och då skickades brevet även 
till de intilliggande husen. I brevet fanns kort information om projekt 
Skansen och även en karta över området.

Inbjudan till samrådsutställningen skickades ut 14 mars 2019 till  
samtliga närboende och fastighetsägare inom 4 kilometer från  
projektområdet. 

Bixia ProWin har också annonserat om samrådsutställningen på sin 
webbsida och i flera lokaltidningar.

• En vindpark med 7 eller fler vindkraftverk 
med en höjd högre än 120 meter.

• En vindpark med 2 eller fler vindkraftverk 
med en höjd högre än 150 meter.

VAD ÄR EN STOR VINDKRAFTSANLÄGGNING?

 PROJEKTERING OCH BYGGNATION AV VINDKRAFTSPARK: 5-10 ÅR DRIFT AV VINDKRAFTSPARK: 25-35 ÅR

Förstudier och markägaravtal  0,5-1 år

Projektutveckling 3-6 år
Vindmätning

SAMRÅD
Inventeringar
Tillståndsansökan och  
miljökonsekvensbeskrivning
Tillståndsprocess och överklagan

Finansiering och upphandling 0,5-2 år

Byggnation 1-2 år 

Drift 25-35 år Nermontering 1 år

HÄR ÄR VI NU

Översiktlig tidsplan för ett vindkraftsprojekt

Information om samråd
Tillstånd för vindkraftsparker
För att få bygga en vindkraftspark så krävs det tillstånd. Vilken 
typ av tillstånd som krävs beror på mängden vindkraftverk och 
höjden på dem. För en stor vindkraftsanläggning, som projekt 
Skansen, krävs det tillstånd enligt miljöbalken. Det innebär att 
vi både ska erbjuda ett samråd och göra en miljökonsekvens-
beskrivning. Det är miljöprövningsdelegationen som tar  
beslut om vindparken får tillstånd att byggas. Utöver det krävs 
också en tillstyrkan från kommunen.

Samråd
Det finns två typer av samråd enligt miljöbalken.

Undersökningssamråd (Miljöbalken 6 kap 23-25 §§)
Ett inledande samråd där man undersöker om verksamheten 
kommer medföra en betydande miljöpåverkan. Om läns- 
styrelsen beslutar att verksamheten medför en betydande  
miljöpåverkan så ska sedan ett avgränsningssamråd utföras.

Avgränsningssamråd (Miljöbalken 6 kap 29-32 §§)
Ett avgränsningssamråd genomförs inför arbetet med miljö- 
konsekvensbeskrivningen. Den som önskar söka tillstånd 
samråder med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten, övriga  
statliga myndigheter, berörda kommuner och den allmänhet 
som kan tänkas bli berörd av verksamheten. Om verksam-
heten antas medföra en betydande miljöpåverkan så behöver 
inget inledande undersökningssamråd utföras. 

Projekt Skansen är en stor vindkraftsanläggning och har  
därför ett avgränsningssamråd.

Samråd för projekt Skansen


