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Önskat tillstånd och lokalisering
Vi undersöker möjligheterna att etablera en vindkraftspark inom projektområdet för 
Skansen. Önskad höjd är maximalt 260 meter och enligt en första uppskattning så 
kommer cirka 26 vindkraftverk rymmas inom området. Antalet vindkraftverk beror  
på resultaten från kommande inventeringar. Vårt mål är att söka ett boxtillstånd.  
Det innebär att vi önskar fria placeringar inom projekt-
området,  med restriktioner för ljudpåverkan samt  
natur- och kulturvärden.

Projektområdet för Skansen befinner sig i östra delen 
av Avesta kommun, vid gränsen till Sandviken  
kommun. Som närmast cirka 200 meter från kommun-
gränsen. Området sträcker sig över en yta som är  
cirka 3 kilometer bred och 7,5 kilometer hög. Området 
befinner sig 4,5 kilometer norr om Sala kommun och 
5,5 kilometer nordväst om Heby kommun.

Kommunal översiktsplan
Projektområdet för Skansen ligger inom ett  
område som är utpekat som lämpligt vindparks-
område i rapporten ”Vindkraft – tillägg till över-
siktsplan för Avesta kommun och Fagersta kommun 
samt planeringsunderlag för Norbergs kommun”. 
Tillägget till översiktsplanen antogs av Avesta  
kommunfullmäktige 24 oktober 2011.  

Projektområdet har sin utgångspunkt i området  
Vi3 i den kommunala översiktsplanen. Området  
har minskats, bland annat för att uppnå tillräckliga  
avstånd till närboende. Ett avstånd om minst  
1 kilometer kommer hållas till närboende, för att 
minska den visuella och ljudliga påverkan.

De markerade områdena är föreslagna  
delområden lämpliga för vindkraft inom  
Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner  
enligt rapporten ”Vindkraft – tillägg till 
översiktsplan för Avesta kommun och  
Fagersta kommun samt planeringsunderlag 
för Norbergs kommun”.

Närliggande vindkraftsprojekt
Skallberget-Utterberget
Vindkraftsprojektet Skallberget-Utterberget ligger som närmst cirka 2 kilometer 
nordväst om projektområdet för Skansen. Skallberget-Utterberget är, liksom  
Skansen, utmärkt som lämpligt för vindkraft i Avestas kommunala översiktsplan. 

E.ON Wind Sweden driver projektet, som fick miljötillstånd i januari 2016 för 15 vind-
kraftverk med högst 200 meters totalhöjd. Igångsättningstiden förlängdes i februari 
2019 och gäller nu till och med december 2022.

Högtjärnsklack
Vindparken Högtjärnsklack ligger 17 kilometer nord-
väst om projektområdet för Skansen och består av  
består av 7 stycken vindkraftverk med 150 meters  
totalhöjd. Vindparken byggdes under 2012 och det är 
Dala Vind som är driftansvariga.

Markeringarna på kartan visar var vindkraftsprojekten Skansen, 
Skallberget-Utterberget och Högtjärnsklack ligger.

Boendemiljö
Den närmsta större orten till projektområdet  
Skansen är Horndal som ligger cirka 7 kilometer  
nordväst om området. Flera mindre byar befinner sig 
inom 4 kilometer från området, däribland Storbyn, 
Åkersbyn, Bengtsbo, Knaperbacken, Hovnäs, Bodarne, 
Grossbo, Bärrek och Grönsinka. 

Inom området finns två husgrupperingar, en mindre 
jaktstuga – Åkersbykojan, och en fiskestuga  
– Sävsenkojan, med tillhörande bodar. 

Inga bostadshus finns inom projektområdet. De 
närmste bostadshusen ligger i Marieberg, 1 kilo- 
meter söder om projektområdet, och i Knaperbacken/
Bengtsbo, 1 kilometer sydväst om projektområdet.

Åkersbykojan

Sävsenkojan

Markanvändning och 
sjöar
Skansenområdet består mestadels av skogsmark  
med aktivt skogsbruk. Vid en vindkraftsetablering så  
kommer skogsbruket kunna fortgå som tidigare,  
med undantag för den markyta som behövs för vägar,  
arbetsytor och vindkraftverk. 

I området finns också några mindre sjöar och våt- 
marker. Sjöarna Sävsen, Hästen och Liss-Annsjön är 
inom området och Kvarnbäcken rinner genom projekt-
området och förbinder flera mindre sjöar. 

Det markerade området på kartan är projektområdet för Skansen.


