
Förord 

Denna rapport är resultatet av kursen Miljökonsekvensbeskrivningar, kurs på avancerad nivå vid 

institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet. Kursen omfattar 15 

högskolepoäng och är en kurs av tvärvetenskaplig karaktär som riktar sig till såväl naturvetare som 

samhällsvetare. Kursen avslutas med ett gemensamt projektarbete där studenterna genom att studera 

miljökonsekvenserna av ett planerat större projekt ska få inblickar i hur planeringsprocessen bedrivs 

på olika nivåer i samhället. 

 

Hösten 2009 har vi valt att inrikta projektarbetet på vindkraft. De allt mer uppmärksammade 

klimatförändringarna har skapat ett behov av att utveckla alternativa och miljövänliga energikällor. 

Intresset för vindkraftutbyggnad har växt explosionsartat under de senaste åren och det finns nu 

planer på större vindkraftanläggningar på flera ställen i Stockholms län. För detta projektarbete har 

vi valt att närmare studera planer på en vindkraftpark vid Hallstavik i Norrtälje kommun. 

 

Under den korta tid (ca 7 veckor) som stått till studenternas förfogande har det givetvis inte varit 

möjligt att ingående studera alla de aspekter av miljöpåverkan som en omfattande 

vindkraftutbyggnad kan tänkas innebära. En viktig utgångspunkt har varit att studera 

överensstämmelsen med miljömål på nationell, regional och lokal nivå. 

  

De studenter som sammanställt rapporten är ensamma ansvariga för de åsikter, värderingar och 

slutsatser som framförs. Dessa kan således inte åberopas som representerande Stockholms 

universitets ståndpunkt. Huvudansvariga lärare på kursen har varit undertecknad, samt 

universitetslektor Ingrid Stjernquist, institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi. 

 

Ett varmt tack riktas till alla som varit behjälpliga med upplysningar och som bistått med material 

under arbetets gång, ingen nämnd men heller ingen glömd. Utan denna hjälp skulle projektarbetet 

inte ha varit möjligt att genomföra. Det är min förhoppning att föreliggande rapport kan ge underlag 

för slutliga ställningstaganden när det gäller utbyggnad av vindkraft i det aktuella området. 

 

Stockholm i december 2009 

Bo Eknert 

Universitetsadjunkt, kursansvarig 

Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 

Stockholms universitet 
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Icke teknisk sammanfattning 

En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, syftar till att förutsäga en planerad verksamhets eller 

åtgärds framtida miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivningen ska fungera som ett underlag vid 

beslutsfattande.  Den här MKB fokuserar på vindkraftsetablering i Norrtälje kommun, där ett 

område väster om Hallstavik har pekats ut som riksintresse för just vindkraft. 

Miljökonsekvensbeskrivningen har utgått från den lokaliseringen som kallas vindpark Varsvik – där 

två alternativa utformningar ligger till grund för utredningen – Alternativ A med 14 vindkraftverk, 

samt alternativ B med 28 vindkraftverk. Vi har även tagit fram ett tredje alternativ C, som rent 

geografiskt innefattar ett område sydost om Hallstavik, nära Ytterby, där 14 verk föreslås. Utöver 

ovanstående alternativ utreds vidare nollalternativet, vilket i praktiken är en beskrivning av vad som 

sker i område Varsvik om en vindkraftsetablering inte blir aktuell. 

 

De konsekvenser och effekter som undersökts i miljökonsekvensbeskrivningen är främst 

vindkraftens inverkan på mark, natur- och kulturmiljö, landskapsbild, buller-, skugg- samt 

reflexstörningar och friluftsliv. Vid bedömning av konsekvenserna har en viktning samt en 

omfattande diskussion inom gruppen genomförts. Med dagens rådande miljöproblem inom Sverige 

och resten av världen är ett av huvudmålen inom miljöarbetet att ta fram förnyelsebara energikällor 

för att minska koldioxidutsläppen. Norrtäljes egna riktlinjer går helt i linje med huvudmålet och 

därför anses nollalternativet inte vara ett rimligt alternativ. Alternativ A med 14 vindkraftverk har 

sammanfattningsvis visat sig vara det bästa alternativet. Lokaliseringen vid Hallstavik visade sig 

vara bra ur flera olika perspektiv – dels är området Varsvik redan miljöstört och dels är området vid 

Hallstavik till viss del präglat av industriell verksamhet, varför en etablering av vindkraft kan anses 

passa bättre in i landskapsbilden. I området för vindpark Ytterby finns högre naturvärden än i 

området för vindpark Varsvik. 

 

Slutligen har vikten av uppföljning diskuterats och en rad kontrollprogram föreslagits. De kan 

tänkas bli aktuella som villkor för verksamhetsutövaren om en etablering av vindkraftsparken blir 

aktuell.  
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1 Inledning  

En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ska vara ett verktyg som används för att undersöka och 

presentera framtida miljöpåverkan av en planerad verksamhet eller projekt. Förutom att en MKB 

ska resultera i ett dokument, är det också en process och används i planer, policys och program 

(Hedlund & Kjellander 2007). 

 

Syftet med en MKB är att miljöhänsyn ska integreras redan vid planering och utformningsstadiet 

innan beslutet av en verksamhet eller åtgärd tas. En MKB innebär även en möjlighet för 

allmänheten, myndigheter, organisationer och andra intressenter att påverka verksamheten/åtgärden 

och det beslutsunderlag som tas fram. MKB-dokumentet är ett av flera beslutsunderlag som en 

domstol eller annan beslutsmyndighet använder sig av för att avgöra om ett projekt eller en 

verksamhet kan tillåtas eller ej (Hedlund & Kjellander 2007). 

 

Miljökonsekvensbeskrivningar används i hela världen, fast på olika sätt och i olika stor 

utsträckning. I Sverige är det exploatören, i det här fallet vindkraftsutövaren, som ansvarar för 

MKB-processen och det dokument som är en del av beslutsunderlaget (Hedlund & Kjellander 

2007). 

 

Den här miljökonsekvensbeskrivningen är 

framtagen på uppdrag av Stockholms universitet i 

utbildningssyfte. Vi har granskat och utrett en 

planerad vindkraftspark som Holmen Energi AB 

vill bygga. Föreslagen etablering av 

vindkraftsparken är i ett område vid Varsvik cirka 

två kilometer väster om Hallstavik, Norrtälje 

kommun (se karta 1 & bilaga 1). Syftet är att 

utreda vilka miljöeffekter som kan uppstå vid 

etablering av den nya vindkraftsparken. 

Sammantaget beräknas parken producera ca 150 

GWh/ år, vilket i praktiken motsvarar den årliga 

förbrukningen för cirka 7500 normalvillor med 

eluppvärmning. Den föreslagna lokaliseringen för 

vindkraftsparken är ett utpekat riksintresse för 

vindbruk. 

 

Syftet med vindkraftsetablering är i grunden att 

förändra energiförsörjningen. Vindkraftsparken 

ger en ökad tillgång av förnyelsebar energi som i längden kan leda till att närma de nationella 

miljömålen som framtagits av regeringen.  

1.1 Syfte 

Syftet med den här miljökonsekvensbeskrivningen är att identifiera de direkta och indirekta 

effekterna på mark, människa och miljö för den vindkraftspark som Holmen Energi AB avser att 

uppföra i Varsvik, Norrtälje kommun. Dokumentet syftar vidare till att ge allsidig information om 

projektet och därigenom fungera som diskussions- och beslutsunderlag för myndigheter och 

allmänhet.  Den geografiska avgränsningen för studien är Norrtälje kommun, då projektörens 

intressen är att vindkraftsparken ligger i närhet till Holmen Energi AB. 

 

De intressen som i första hand tas upp är: 

 

 Naturmiljö 

Karta 1. Källa: Lantmäteriet 2009 
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 Kulturmiljö 

 Landskapsbild 

 Friluftsliv 

 Naturresurser 

 Hälsa och säkerhet (riskbedömning) 

2 Bakgrund  

2.1 Mål för vindkraft i Sverige 

I dag produceras ungefär 1,4 TWh energi från vindkraft i Sverige varje år. Målet är att det år 2020 

ska produceras 30 TWh (Energimyndigheten 2009a). Det motsvarar en ökning från 900 

vindkraftverk till mellan 3000 och 6000 vindkraftverk, beroende av effekt. En tredjedel av den 

vindkraften ska vara placerad i vattenområden (Energimyndigheten 2009b).  

2.2 Planer och program 

Vindkraften i översiktsplaneringen 

För det nationella planeringsmålet för vindkraftsetablering är det viktigt med en förankring i de 

kommunala översiktsplanerna. En översiktsplan är grunden för övriga fysiska planeringsbeslut i 

kommunen, bland annat detaljplaner och vattenanvändning. Om kommunen har tagit hänsyn till 

vindkraft i översiktsplanen kan de redan från början säga var vindkraftsetablering passar in och inte. 

Det är också viktigt att kommunen redovisar hur de avser tillgodose vindbruk som riksintresse 

(Energimyndigheten 2008c). 

Stöd till vindkraft i översiktsplanerna 

År 2007 infördes ett statligt stöd för planering av vindkraft i den kommunala översiktsplaneringen. 

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för vindkraftsetablering i Sverige. Stödet är nu inne på 

det sista halvåret och totalt är 90 miljoner kronor avsatt från regeringen (Boverket 2009b). 

Miljömål och visioner 

Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål som ska vara uppnådda år 2020 

(med undantag för målet Begränsad klimatpåverkan som ska vara uppfyllt år 2050). Miljömålen 

beskriver den kvalitet som miljön ska ha, med avseende på miljö, natur- och kulturresurser, för att 

uppnå en hållbar utveckling. Syftet med målen är att lösa miljöproblemen för att få en miljö av god 

kvalitet att lämna över till nästa generation (Miljömålsrådet 2009). 14 av dessa mål har 

regionaliserats av Stockholms län (Länsstyrelsen i Stockholms län 2006). 

 

Norrtälje kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner (SEKOM), vilket innebär bland annat att 

de ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle samt att vara en förebild för övriga kommuner i 

arbetet för en hållbar utveckling på lokal nivå (Sveriges Ekokommuner 2009). Kommunfullmäktige 

enades år 2001 om en vision för hur Norrtälje kommun ska utvecklas fram till 2015 (Norrtälje 

kommun 2004). Nedan listas de visioner och miljömål som direkt eller indirekt gynnas av 

vindkraft.  

 

Visioner för Norrtälje kommun: 

 

 Att utveckla kommunen med ekologisk grundsyn. 

 Att vara bland de främsta i Sverige att nyttja ny teknik för en miljöanpassad struktur. 

 Att förvalta ren luft och rent vatten som ett arv genom aktiva åtgärder för bevarande. 

 Att ha en omväxlande natur, från ytterskärgård till lövskogsmarker, som skall vara 

tillgänglig för alla. 
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Nationella miljökvalitetsmål: 

 

 Frisk luft 

 Grundvatten av god kvalitet 

 Levande sjöar och vattendrag 

 Myllrande våtmarker 

 Hav i balans samt levande kust och skärgård 

 Ingen övergödning 

 Bara naturlig försurning 

 Levande skogar 

 Ett rikt odlingslandskap 

 God bebyggd miljö 

 Begränsad klimatpåverkan 

 

 (Wizelius 2007 & Norrtälje kommun 2004). 

Planförhållanden och planeringsmål 

De nationella miljömålen är integrerade i den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län 

(RUFS). Norrtälje kommuns översiktsplan är delvis utförd med beaktande av miljömålen. Även 

Norrtälje kommuns vision samt Miljöbalkens bestämmelser är integrerade i översiktsplanen 

(Norrtälje kommun 2004).  

 

Enligt nationella planeringsmål skulle det behöva byggas omkring 470 nya större vindkraftverk för 

att nå målet om att 10 TWh el ska produceras genom vindkraft år 2015. Det motsvarar cirka sju 

procent av dagens elanvändning i Sverige. I planeringsunderlaget för större vindkraftsanläggningar 

i Stockholms län beskrivs områden i och i närheten av redan exploaterade områden som lämpliga 

för vindkraftslokalisering (Dominkovic´ 2007). 

 

De regionala målen grundas på Miljövårdsprogram 2000 för Stockholms län. Ett regionalt mål är att 

kol, olja och fossilgas för el och uppvärmning år 2010 ska stå för högst tio procent av den totala 

energianvändningen i länet, jämfört med 2004 då den stod för tolv procent (Norrtälje kommun 

2004). 

 

Kommunen antog år 2008 ”Riktlinjer för vindkraft i Norrtälje kommun” från vilken 

verksamhetsutövaren bör utgå ifrån då vindkraft ska byggas (Norrtälje kommun 2008b). 

 

I Norrtälje kommuns översiktsplan finns följande punkter om lokal energimålsättning som grundas 

på kommunens lokala Agenda 21: 

 

 Energin skall produceras och förbrukas på ett resurssnålt, effektivt och säkert sätt som är 

förenligt med kretsloppstänkandet. 

 Användningen av förnyelsebara energikällor skall öka. 

 Utsläppen av koldioxid och övriga klimatpåverkande gaser (freoner, metan och 

dikväveoxid) skall minska. 

 Utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och kolväten skall minska. 

 Nedfallet av kväve och svavel på mark och vatten skall minska. 

 

Som en strategi för att uppnå målen är Norrtälje kommun positivt inställda till vindkraftsutbyggnad 

(Norrtälje kommun 2004). 

 

Norrtälje kommun presenterar i sin översiktsplan en utvecklingsstrategi för att utvecklas mot ”ett 

kretsloppsanpassat samhälle byggt på en ekologisk grundsyn där livsmiljön ger människor 
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möjlighet att uppnå hög livskvalitet och god hälsa”. Kommunen vill uppnå en långsiktig ekologisk 

hållbar utveckling som grund för ekonomisk och social hållbarhet (Norrtälje kommun 2004). I den 

detaljerade översiktsplanen för Hallstavik finns mål för ortens utveckling presenterade. En 

ytterligare målformuleringarna lyder: ”Hallstavik behöver profileras. Någon företeelse utöver det 

vanliga, något som är unikt för bygden. Det är viktigt att Hallstavikborna ska kunna känna stolthet 

över sin bygd” (Norrtälje kommun 1999). Dessa två formuleringar kan tolkas som ett skäl att 

tillstyrka en vindkraftetablering i kommunen. 

2.3 Lagstiftning 

I Miljöbalkens 2 kap. 6 § finns lokaliseringsregeln som förordar att en verksamhet ska lokaliseras 

till ”en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet skall kunna uppnås med minsta intrång 

och olägenhet för människors hälsa och miljö”. Enligt hushållsbestämmelserna i Miljöbalken ska 

mark och vattenområden användas för de ändamål som området är mest lämpat för, och företrädelse 

ska ges till den användning som medför god hushållning enligt allmän synpunkt. Dessa lagar är 

naturligtvis nödvändiga att beakta vid vindkraftsetablering.  

 

Miljöbalken kan utse så kallade riksintresseområden som ur ett nationellt perspektiv kan anses vara 

av betydelse för speciella ändamål (Nationalencyklopedin 2009b). Riksintresse för vindkraft kan 

utses enligt 3 kap. 8 §. Energimyndighetens huvudkriterium för riksintresse för vindkraft är att 

området ska ha en beräknad medelvind på minst 6,5 m/s på 71 meters höjd (Energimyndigheten 

2009d).  

 

Bygglov enligt Plan- och Bygglagen (1987:10) krävs bara om vindkraftverken ska uppföras inom 

ett område där det råder stor efterfrågan på mark för byggnader eller andra anläggningar och om: 

 

 Vindkraftverket är högre än 20 meter över markytan.  

 Vindkraftverket placeras på ett avstånd från markgränsen som är mindre än kraftverkets 

höjd över marken.  

 Vindkraftverket monteras på en byggnad.  

 Vindkraftverket har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter (SFS 

2009:651).  

 

Vindkraftverk måste ibland prövas enligt bestämmelserna i 9 kap. Miljöbalken eftersom det kan 

vara en miljöfarlig verksamhet. Det sker genom en anmälan eller en ansökan om tillstånd för 

uppförande av vindkraftverk. Om vindkraftverket är tillstånds- eller anmälningspliktigt framgår av 

ändringen (SFS: 2009:863) av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). 

Ibland kan det även krävas tillstånd enligt 11 kap. som reglerar vattenverksamhet. Kommunerna har 

vetorätt för vindkraftsetablering, vilket innebär att de måste tillstyrka bygget, annars kan inte 

tillstånd ges (Boverket 2009a). 

2.4 Elnätet och det svenska kraftsystemet 

Planeringen av vindkraft styrs i första hand av goda vindförhållanden. Dessa områden ligger ofta på 

perifera platser med gles bebyggelse, där det befintliga elnätet ofta är svagt. I kombination med den 

naturligt varierade förekomsten av vind och effekterna av start och stopp, innebär det svårigheter 

för nätägare att uppfylla kraven enligt Svensk Standard, SS-EN 50160, ”Spänningsgodhet i elnät för 

allmän distribution”. Att förstärka nätet för att behålla en god elkvalitet är inte bara av teknisk 

karaktär, utan ekonomi och miljöskäl har en avgörande betydelse för de lösningar som arbetas fram, 

och hur de finansieras (Nätverk för vindbruk 2009). 

    

Det svenska elnätets struktur kan liknas med vägnätet med ett innehåll av motor-, riks- och 

lokalvägar. Stamnätet, som ägs av staten och förvaltas av Svenska Kraftnät, är stommen i det 

svenska kraftnätet. Det fungerar i huvudsak som ett transmissionsnät där överföringar av mycket 
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stora effekter görs på långa avstånd. Stamnätet är det nationella ledningsnätet och har 

spänningsnivåer mellan 220 och 400kV. Det knyter ihop produktionsanläggningar med tillhörande 

stationsanläggningar, samt nationella elnät och elnät mellan Sverige och grannländer. Till stamnätet 

ansluts regionnäten samt de största produktionsanläggningarna. Stamnätet är i stort sett elnätets 

motorväg. Från regionnäten förs elen vidare via de lokala näten till elanvändarna. Om för många 

påfarter ansluts till motorvägen, skulle motorvägarna upphöra att vara motorvägar, och 

effektiviteten av motorvägen skulle försämras. På samma sätt skulle stamnätets 

överföringskapacitet och driftsäkerhet försämras. Med fler nya anslutningspunkter på stamnätet 

introduceras fler felkällor i systemet. Om för små produktionsanläggningar ansluts till stamnätet 

kan följden bli att det skapas nät parallellt med regionnätet vilket ur samhällsekonomisk synpunkt 

inte är optimalt (Svenska Kraftnät 2009). 

 

Vindkraft kan i stort sett anslutas till samtliga spänningsnivåer som finns tillgängliga. Vid högre 

spänningsnivåer är utrustningen och dess komponenter generellt dyrare men dess effektförluster 

lägre. För enskilda och mindre parker är det dock vedertaget att dessa ansluts till lokalnätet. För 

stora vindkraftsparker med effekter på flera hundra MW är det mer rimligt att ansluta till stamnätet 

eller regionnätet. Vid stora vindkraftsparker måste strömmen från de enskilda vindkraftverken 

samlas upp i ett internt elnät för att sedan anslutas till en högre spänningsnivå genom en separat 

transformering. Valet av nät för anslutning påverkas av: 

 

 Den totala installerade effekten av vindkraftverken. 

 De tillgängliga spänningsnivåer som finns i området. 

 Annan konsumtion eller produktion som ger effekt på ledningen eller området där 

anslutningen sker till elnätet. 

 Avståndet från vindkraftverket till anslutningspunkten i det befintliga elnätet 

(Energimyndigheten 2007b). 

Koncession för elnät   

För att bygga eller använda elektriska starkströmsledningar krävs tillstånd (nätkoncession) enligt 

bestämmelserna i ellagen (1997:857). Huvudregeln är att regeringen prövar alla ansökningar om 

nätkoncession, men regeringen har delvis bemyndigat Energimyndigheten att pröva vissa frågor 

angående nätkoncession. I ellagen är det främst 3 kap. angående nätverksamhet och 4 kap. 

angående nättariffer, som berör elnätanslutning för vindkraftverk (Energimyndigheten 2007b).  

 

Det finns två typer av nätkoncessioner, områdeskoncession och linjekoncession. 

Områdeskoncession innefattar lokalnät medan linjekoncession innefattar regionnät och stamnät. 

Under områdeskoncessionen drivs verksamheter med lägre spänningsnivåer (till exempel mindre 

vindkraftverk) och innehavaren begränsas till ett geografiskt avgränsat område att bygga och driva 

ett ledningsnät upp till en viss spänningsnivå. Oftast är koncessionen upp till 20kV, men det finns 

exempel på högre spänningar. För högre spänningsnivåer, som för större vindparker, krävs tillstånd 

för linjekoncession. Större vindparker ansluts till region- eller stamnätet (Energimyndigheten 

2007b). 

 

Om ett område är lämpligt för en områdeskoncession bedöms utifrån områdets storlek som måste 

vara tillräckligt stort för att medge en utjämning mellan kunder som får med sig såväl höga som 

låga verifieringskostnader (Energimarknadsinspektionen 2003).   

 

Linjekoncessionen får inte strida mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Vid prövning 

av en ansökan tillämpas 2-4 kap. Miljöbalken (1998:808) samt Miljöbalkens miljökvalitetsnormer. 

Vid etablering av ledningar beaktas både uppförandet av ledningen samt de markförberedande 

åtgärder som schaktning, skogsavverkning som är ämnade att bereda plats för ledningen. 

Ansökande får inte vidta några åtgärder innan koncessionen är beviljad 

(Energimarknadsinspektionen 2003).  
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Anslutningsprocessen 

Storleken av den installerade effekten av vindkraftverken bestämmer vilken typ av elnätsanslutning 

som behövs. Tre viktiga faktorer påverkar processen: 

 

 Storleken på vindkraftsparken - vilken spänningsnivå kommer den att anslutas till? 

 Ägogränser - vem äger kablar och övrig utrustning? 

 Tillstånd - vilka bygglov och tänkbara miljötillstånd behöver sökas? 

 

Ett projekt består oftast av olika faser. Den börjar vanligtvis med en förstudie där exploatören gör 

en utvärdering och kontaktar elnätsföretaget för anslutning till elnätet. Den tidiga kontakten med 

elnätsföretaget är mycket viktig för att få veta hur utformningen av elsystemet och 

elnätanslutningen ser ut. Vidare tas underlag fram för anmälan, tillstånd och bygglov. Att ta fram 

handlingar för ansökningar ansvarar den som driver vindkraftprojektet. Om det är elnätsföretaget 

som har nätkoncessionen för området och som även ska äga och driva alla kablar kommer 

elnätsföretaget att ansvara för den tekniska utformningen och för de eventuella tillstånden för 

ledningar. Elnätsföretaget kommer att ställa krav på anläggningens samverkan med elnätet. 

Anläggningen måste uppfylla de krav uppsatta av Svenska Kraftnät samt de lokal krav som ställs av 

elnätsföretagen. Vid stora vindkraftverk krävs en upphandling och det påverkar projekteringsfasen. 

Stora arbetsinsatser krävs för att bland annat se till att utformning, funktionalitet och kostnad blir 

rimlig. Delstudier görs för förlustoptimering och funktionsverifiering. Svenska Kraftnät och 

elföretagen har en del krav som måste uppfyllas och de tar fram anslutningsvillkor, offerter och 

nätavtal. Den som driver vindkraftprojektet koordinerar igångkörningen med elnätsföretaget och 

ansöker även om elcertifikat (Energimyndigheten 2007b). 

Elcertifikat 

År 2003 infördes elcertifikatsystemet, vilket innebär att de som producerar förnyelsebar energi får 

elcertifikat för elen. Varje MWh ger ett elcertifikat och försäljning av elcertifikat innebär att 

producenterna får en intäkt utöver intäkterna från elförsäljningen. För att skapa en efterfrågan för 

elcertifikat blir det obligatoriskt för både elanvändare och elleverantörer att köpa ett visst antal 

elcertifikat i förhållande till förbrukning/försäljning.  

 

Antalet elcertifikat som elanvändare är skyldiga att köpa ökar varje år och på så sätt blir det mer 

attraktivt att producera förnyelsebar energi. Det kommer främst vara elleverantören som tar hand 

om inköpen av elcertifikat till sina kunder för att deras kvotplikt ska uppfyllas. 

 

Det är Energimyndigheten och Svenska Kraftnät som är ansvariga för genomförandet av 

elcertifikatsystemet (Svenska Kraftnät 2009). 

2.5 Vind 

Vindar uppkommer av tryckskillnader som skapas av temperaturförändringar, luften rör sig från 

högtryck till lågtryck för att jämna ut den uppkomna tryckskillnaden. Det finns dock andra faktorer 

som bestämmer hur vindarna rör sig. Högre upp i atmosfären blåser mer konstanta vindar som 

passadvindar och monsuner vilka varierar mellan årstiderna. Sverige ligger på mellanbreddgraderna 

och präglas av lågtryck som bildas mellan den tropiska luftmassan och polarluftmassan. Då jorden 

roterar uppstår en effekt som får olika vindar att böja av och blåsa mot ekvatorn i nordostlig 

respektive sydostlig riktning, effekten kallas Corioliseffekten. För Sverige som ligger på nordligare 

breddgrader innebär det att det ofta blåser i sydvästlig riktning. Vinden påverkas också på lokal 

nivå av bland annat friktionen mot marken och verkar i motsats till vindriktningen. Ju närmare 

marken vinden kommer, desto mer bromsas vinden upp och riktningen förändras. Dessa 

förändringar kallas för vindskjuvning. Friktionsskiktet sträcker sig upp till cirka 100 meters höjd 

och vindens hastighet är lika med noll längst ned nere vid markskiktet, för att sedan öka ju högre 

upp den kommer. Hur snabbt ökningen sker beror på friktionen som vinden möter. Slät mark ger 
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mindre friktion vilket ger en minskad hastighetsökning i höjd, medan skog och andra hinder ger en 

ökad friktion, vilket i sin tur leder till en ökad hastighet. De olika hindren vid markskiktet kan också 

skapa en tillfällig ändring i vindens riktning i form av virvlar eller vågor, vilket kallas turbulens. 

Hur mycket ett hinder påverkar turbulensen beror på dess storlek, bredd och porositet. Om ett 

objekt har en liten porositet, det vill säga en liten genomsläpplighet, bildas en kraftigare turbulens 

bakom objektet. Byggnader eller skogar påverkar dessutom vinden i sitt närområde både framåt och 

bakåt. Även skiftningar i terrängen påverkar vindens hastighet och turbulens. I en jämn och inte allt 

för brant backe kommer vindhastigheten att öka för att sedan minska vid backens krön och 

sluttning. Om det däremot är en brant backe kommer vinden börja virvla runt sluttningen vilket 

skapar turbulens (Wizelius 2007).      

 

Turbulens kan också uppstå när varm luft stiger uppåt och möter kyligare luft, samt när vinden 

blåser genom ett vindkraftverks rotor. Vinden kommer att påverkas ca tio rotordiametrar bakom 

vindkraftverkets läsida, effekten kallas vindvak. Om det finns vatten i närheten påverkas vinden 

genom att bromsas upp när den kommer in mot land och turbulens uppstår, vilket kommer att sprida 

sig uppåt ju längre in åt land den kommer. För rätt placering av vindkraftverken måste 

vindmätningar göras för att hitta det mest lämpliga området (Wizelius 2007).  

Vindmätning 

För att identifiera områden med bra vindlägen används särskilda datorprogram som beräknar 

vindenergin utifrån terrängens karaktär samt höjd över marken. Då ett område med tillräckliga 

vindresurser har identifierats undersöks bland annat befintliga vägar, elnätet, närheten till 

bostadshus samt eventuella skyddsområden. Även de teoretiska vindenergiberäkningarna ska 

kontrolleras genom att mäta vinden på plats. En vindmast på 100 meter har i november 2008 

installerats i Hallstavik som mäter vindhastighet, temperatur och vindriktning.  Mätningarna pågår 

under sex till tolv månader beroende på hur mycket data som krävs för att bedöma platsens 

vindegenskaper. I Hallstavik genomförs i dagsläget en vindanalys av de insamlade data som 

vindmasten genererat under det gångna året. Om vindkraft placeras på höjder, som är fallet i 

alternativ A, B och C, så kan det innebära en ökad vindstyrka eftersom det blåser mer på högre 

höjder. Samtidigt kan effekten bli det motsatta om sluttningen är alltför brant eller skogsbeklädd 

(Wizelius 2007). 

Fundament 

Fundamentet som vindkraftverket vilar på har två funktioner – dels fungerar det som bärkraft åt 

vindkraftverkets tyngd, och dels som motvikt i syfte att förhindra att vindkraftverket välter. 

Fundamentets konstruktion och dimension anpassas efter marktyp samt vindkraftstyp. De två typer 

av fundament som används vid landbaserade vindkraftverk är gravitations- och bergfundament. 

Bergfundament innebär att vindkraftverken förankras i berget genom en bergadapter. Eftersom den 

typen av fundament kräver mindre åtgång av material och innebär mindre grävning, schaktning 

samt sprängning, är det att rekommendera så långt det är möjligt vid anläggandet av 

vindkraftverken. Gravitationsfundament gjuts i betong och är cirka 20x20 meter. När gjutningen är 

klar täcks fundamentet över med jord och det enda som syns är den cylinderformade sockel som 

tornet fästs vid. Fundamenten gjuts cirka en månad innan vindkraftverken monteras för att betongen 

ska få tid att härda. (Vattenfall) 

 

Vindkraftverkens livslängd beräknas till ungefär 20 år, och vid nedmontering kan vindkraften 

demonteras utan att lämna alltför stora spår efter sig. När det gäller fundamenten kan dessa till viss 

mån återanvändas till nya vindkraftverk om det anses lämpligt för framtiden. (Vattenfall) 

3 Vindkraftens miljöpåverkan 

I takt med den ökade utbyggnaden av vindkraft har frågor om vindkraftverkens påverkan på miljön 

blivit allt viktigare, både för vindkraftföretagen och för människor i kraftverkens närhet. Ur 

miljösynpunkt är vindkraft ett förnyelsebart sätt att producera el och produktionen innebär framför 
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allt en utsläppsfri sådan vilket på sikt leder till minskad miljöbelastning både regionalt och 

nationellt.  Vindkraftverk kan dock ge lokal miljöpåverkan i form av till exempel buller, skuggor, 

förändring i landskapsbild, flora och fauna samt naturmiljö och kulturmiljö. I de punkter som följer 

ges en generell beskrivning av hur vindkraften kan påverka miljön.  

3.1 Naturmiljö 

Påverkan på vegetationen är större vid själva anläggningsfasen av vindkraftsparken än vid 

driftfasen. Mark tas i anspråk när vägar breddas eller nyanläggs. Tillfälliga förstärkningar kan 

förekomma om marken inte har tillräcklig bärighet. Kablar dras och fundament gjuts där 

vindkraftverket inte kan monteras direkt på berggrunden (Wizelius 2007). Där vägars utbredning 

tillfälligt ändras och schaktad jord jämnas ut igen kan vegetation återetablera sig, ibland i en annan 

sammansättning. Ibland blir även sprängning nödvändigt vilket innebär en permanent förändring i 

miljön. Flera av dessa åtgärder kan komma att påverka grundvattennivån vilket förändrar 

levnadsvillkoren på platsen. I och med det kan en annan typ av vegetation etablera sig på platsen 

(Wizelius 2007). Olika typer av vegetation är olika känsliga för ingrepp. Till exempel sumpskog 

kräver större insatser på grund av en låg bärighet i marken vilket gör att fundamenten behöver vara 

större än på en mindre våt mark. När vindkraftsparken är i driftfasen påverkas inte vegetationen 

nämnvärt. 

 

Sumpskog är ett samlingsnamn för all skogklädd våtmark (Naturvårdsverket 2009c) vilket innebär 

att stora delar av Sveriges skogsmark benämns som sumpskog (Skogsstyrelsen 1995). Skogen är 

ofta sammansatt av både löv- och barrträd men ibland dominerar ett visst trädslag till exempel i 

tallsumpskog. Produktiviteten och naturvärdet kan variera betydligt. Sumpskogar kan vara artrika 

beroende på sin mångfald av nischer (Skogsstyrelsen 1995). Sumpskogen hyser ofta en hög 

mångfald av insekter vilket i sin tur gynnar bland annat hackspettar och fladdermöss. De är även 

viktiga för många av våra hotade arter av mossor, lavar, svampar, insekter, snäckor, sniglar och 

grodor (Naturvårdsverket 2009c). Sumpskogen är ett habitat där många uttorkningskänsliga arter 

lever och därför måste beskuggas efter avverkning. Enligt skogsstyrelsens rapport ”Sumpskog- 

ekologi och skötsel” från år 1995 bör det inte förekomma någon, eller möjligtvis en skonsam 

markberedning. Körskador ska förebyggas och dikning undvikas. Lämnas skärmar med lövinslag 

fungerar dessa som en biologisk pump som minskar behovet av dikning. Om det finns speciella 

naturvärden som kan påverkas negativt av en tänkt åtgärd bör åtgärden om möjligt undvikas för att 

inte påverka skogens biologiska värden negativt. Exempel på speciella naturvärden är lång 

kontinuitetsskog, vilket innebär skog på samma plats under lång tid (Skogstyrelsen 1995). 

 

En stor mängd studier har gjorts på fåglars beteende kring vindkraftverk. En oro har förekommit för 

en ökad kollisionsrisk vid utökad etablering av vindkraftverk. Det har visat sig att den förhöjda 

dödligheten är relativt liten och att fåglar dör i större utsträckning av kollisioner med byggnader, 

fordon och dylikt. Fåglar ser vindkraftverken bättre än vad människor gör (Öhdeen & Håstad 2007). 

Sikten försämras i dåligt väder, vid skymning och gryning, då kollisionsrisken ökar. Kunskapen 

idag är ganska vag om varför fåglar kolliderar med vindkraftverk. Fågelns art, dess rörelsemönster, 

väder och vindkraftverkens placering verkar vara betydande faktorer för kollisionsrisken. Insekter 

dras till ljus varför det kan bli en ansamling av insekter på vindkraftverken. Insektsätande fåglar, till 

exempel svalor och seglare är en utsatt grupp när insektsansamlingar på vindkraftverken erbjuder 

dem föda. Sveriges Ornitologiska Förening har tagit fram en lista över fågelarter som är särskilt 

känsliga för vindkraftverk (bilaga 4) (Widemo 2007). 

 

Ryunosuke (2007) berör i en artikel olika tänkbara faktorer som kan öka kollisionsrisken hos fåglar:  

 

 Synen hos till exempel rovfåglar kan vara en orsak. När rovfåglar med sin skarpa syn 

fokuserar på sitt byte på långt håll, tappar de fokus på sin närmiljö, där rotorbladen kan vara.  

 Stora flockar kan löpa en större risk för kollision. Risken ökar med flockens storlek. 

Individer som flyger bakom en annan fågel har en sämre sikt framåt.  
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 Dåligt väder samt skymning och gryning ger en sämre sikt.   

 Även flygsätt bidrar till kollisionsrisken. Rovfåglar glidflyger för att spara energi. De följer 

vindströmmar upp för krön och nedför backar, vilket också ofta är där vindkraftverk 

utplaceras.  

 Fåglar saknar instinkt att undvika vindkraftverken.  

 

Fågelarter som sitter på höga föremål och spanar kan utnyttja vindkraftverken när det inte blåser, 

för att sedan förolyckas när de återvänder till samma plats i blåst. Flyttfåglars mönster av till 

exempel födointag kan rubbas när de tvingas flyga en längre sträcka för att undvika 

vindkraftsparker som placerats i deras flyttstråk.  

 

En studie visar att kraftverk som utvinner energi från fossila bränslen dödar 13 gånger fler fåglar än 

vindkraftverk räknat per GWh (Sovacool 2009) genom kollision med kraftanläggningen, effekter av 

kolbrytningen, surt regn, kvicksilverförgiftning med mera. 

 

Hur stor biologisk betydelse det har att fåglar dör efter kollision avgörs bland annat av hur stor 

kapacitet arten har att föröka sig. Så kallade lågreproduktiva arter, bland annat örnar, tar mer skada 

som art än högreproduktiva arter, som till exempel tättingar, som får stora kullar varje år. 

 

Vid etablering av en stor vindkraftspark kan en barriäreffekt uppstå. Istället för att flyga igenom 

parken flyger fåglarna runt. Ett sådant fenomen kan också leda till habitatförlust.  Dessa effekter 

ökar förmodligen vid en ökad vindkraftsetablering. Det varierar kraftigt mellan olika arter hur 

störda de blir av vindkraftverken. Störningen sker genom ljud- och synintryck under driftfasen samt 

genom mänsklig aktivitet vid underhållsarbete. Den största störningen sker under byggfasen. Det 

saknas ännu forskning inom dessa områden. Att noga inventera området för en planerad 

vindkraftspark för att undvika häckningsplatser av känsliga arter, fågelsträck, områden med 

lågreproduktiva fåglar eller hög fågeltäthet och så vidare är en av förutsättningarna för att utöka 

vindkraften utan att inverka negativt på fågelpopulationerna. 

 

I Sverige finns totalt 18 påträffade arter av fladdermöss, både stationära och migrerande (Ahlén 

2003). Fladdermöss lever länge och har en långsam reproduktion, oftast bara en unge om året 

(Ahlén et al. 2007). De lever gärna i lövrika miljöer, men även i sumpskogar och andra våtmarker 

med en halvöppen vegetationsstruktur och närhet till näringsrika sjöar (Ahlén 2006). 

Individtätheten av fladdermöss i landskapet är låg, vilket gör att kollision med vindkraftverk 

troligtvis inte beror på slumpen, utan snarare att något lockat dem till platsen. Förmodligen är det 

ansamlingen av insekter som lockar dit fladdermössen, som är insektsätare (Ahlén 2006). 

Migrerande fladdermöss kan även försöka att slå sig ned för att vila på vindkraftverken. En annan 

teori är att migrerande fladdermöss använder sin ekoorientering i mindre utsträckning under flytt 

för att spara energi. Beträffande vindkraftverks effekter på fladdermöss är kunskapen liten i 

dagsläget.  

3.2 Hydrologi 

Ökad bebyggelse i kustområden bidrar till ökat tryck på naturresurserna. Ett av miljömålen, 

Grundvatten av god kvalitet, kommer ofta i skymundan då arbetet med uppföljningen av 

miljömålsarbetet ofta är bristfällig (Lång et al. 2009). Det är därför viktigt att en utredning av 

grundvattenförhållandena i ett område sker både innan, under och efter byggnationer.  

 

Etablering av vindkraft i ett område påverkar grundvattnet i såväl berg som jord. Det är främst vid 

själva byggnadsskedet som påverkan är som störst, då jordmassor grävs upp och berg sprängs bort 

för att fundamenten ska få plats. Under etableringen kan grundvattnet bli grumligt på grund av 

omrörningen som sker i jordytan. Grumligheten kan spridas vidare till närliggande brunnar. När 

konstruktören spränger i berg för att bereda plats för vindkraftverkens fundament skapar det nya 
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läckageytor som kan öka grundvattnets mineralinnehåll temporärt under själva byggnadsskedet 

(Almerheim et al. 2009). 

Edeboviken 

Vid etableringen av en vindkraftspark i Varsvik kommer närliggande vattenförekomster i området 

påverkas, däribland Edeboviken. Viken ligger belägen intill staden Hallstavik i Norrtälje kommun. 

Viken är en förkastningssänka som är två kilometer bred i de yttre norra delarna och mellan 200-

300 meter bred i den inre södra delen. Längden är ungefär tio kilometer (Norrtälje kommun 

2008a).  

  

Edeboviken är i dagsläget en förorenad vik, med miljöstörande verksamheter i form av 

småbåtshamnar, och där tillstånd har givits från Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen om deponi 

utav muddermassor under åren 1972-2001 (Norrtälje kommun 2003).  

Edebovikens historia 

Edeboviken har sedan början av 1900-talet varit påverkat av industriella verksamheter. Fram till 

1960-talet var det vanligt att industrier tippade sitt orenade processvatten ut i den närmaste 

vattenströmen. Edeboviken var inget undantag, och längst viken fanns flera industriverksamheter, 

varav Hallstaviks pappersbruk, som idag heter Holmen Paper var en av de största. Att tippa ut det 

orena processvattnet i Edeboviken fick pågå fram till 1963, därefter vidtogs åtgärden från 

myndigheternas sida för att minska föroreningar och de anhopade fiberbankar som bildats i 

Edeboviken. En av åtgärderna bestod i att muddra viken och förlägga muddringsmassorna i 

Ehnsjöarna, det vill säga slamdammarna, som än idag används till det ändamålet.   

 

Historiskt har det förekommit stora mängder tungmetaller och kemikalier som kvicksilver, 

pentaklorfenol och bromföreningar som användes för olika ändamål i pappersbruket. Förekomsten 

av petroleumprodukter, lösningsmedel och andra tillsatskemikalier har också förekommit i området.  

Det har inneburit att området blivit förorenat och benämns som riskklass 1. Det innebär att 

föroreningshalterna bedöms vara stora på de platser där kvicksilver och pentaklorfenol använts och 

lagrats. Fibersedimenten som förts till Ehnsjöarna för slutförvaring är ett av de områden som ses 

som högt förorenade. Dessa dammar befinner sig inom vindkraftsparkens område (Lokrantz 2007).    

 

Föroreningar i grund- och ytvatten uppskattas som måttliga till stora, på grund av att kvicksilver 

och pentaklorfenol binder relativt hårt partikulärt. Kemikalier och tungmetaller är känsliga för 

fysiska störningar och förändringar i den kemiska miljön. Det innebär att beroende på 

bindningsformen, sker utlakning vid oxidation till exempel vid muddring eller vid syrefria 

förhållanden i sedimenten under vattnet. Därför är det viktigt att vidta de nödvändiga åtgärder som 

krävs för att förhindra större föroreningsspridning vid muddring (Lokrantz 2007). 

3.3 Kulturmiljö 

Kulturmiljön är en del av samhällets minne, som ger kontinuitet i vardagen och som bidrar till 

förståelse för omvärlden. Det är därför ett delat ansvar att på bästa sätt skydda och bevara våra 

kulturmiljöer för framtiden. Det är länsstyrelsens ansvar att övervaka många av de regler och lagar 

som rör kulturmiljön (Länsstyrelsen i Stockholms län 2009a). 

 

När vägar, byggen och andra större anläggningsarbeten planeras i länet bevakar Länsstyrelsen 

kulturmiljövårdens intressen och ser till att värdefulla miljöer skyddas. Länsstyrelsens arbete 

regleras i första hand av Lagen om kulturminnen (Länsstyrelsen i Stockholms län 2009a). Lagen 

innehåller bland annat bestämmelser om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen. 

Förutom arbetet som regleras av kulturminneslagen övervakar Länsstyrelsen utvecklingen i länets 

Riksintresseområden (Boverket 2009a). 

 

Norrtälje kommun har följande riktlinjer för kulturmiljöer i sin översiktsplan från år 2004: 
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 Kulturmiljövärdena i städer, tätorter och annan bebyggd miljö, odlingslandskap och 

skogsmark skall bevaras och stärkas. Det beror på att värdefulla bebyggelsemiljöer och 

kulturlandskap ska bevaras och hållas levande till kommande generationer, för att de ska 

uppleva kontinuiteten i bebyggelsens och landskapets utveckling.  

 

 Utpekade riks, regionala och lokala kulturmiljöintressen samt förordnanden till skydd för 

kulturmiljö och landskapsbild skall skyddas. Eventuella förändringar i kulturmiljöer skall 

ske varsamt och med hänsyn till det historiska perspektivet. Ny bebyggelse bör anpassas till 

den lokala bebyggelsemiljön och underordna sig kulturlandskapet. Exploateringsföretag och 

andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte 

påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 

 

 Samråd skall ske med kultur nämnden och/eller Stockholms läns museum. Inplacering av 

byggnader i landskapet skall följa den äldre bebyggelsens lokaliseringsmönster (Norrtälje 

kommun 2004). 

Fornlämningar 

Fornlämningar är spår efter äldre mänsklig verksamhet och skyddas av lagen om kulturminnen. Det 

är enligt Lagen om kulturminnen förbjudet att utan tillstånd från Länsstyrelsen på något sätt 

förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning. Förutom fornlämningar behandlar även 

Lagen om kulturminnen också byggnadsminnen och kyrkor. Fornlämningar kan till exempel 

utgöras av boplatser, gravfält, fornborgar, ruiner och kulturlager i medeltida städer (Länsstyrelsen i 

Stockholms län 2009b). 

Riksintresse 

När ett område är av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap i Miljöbalken betyder det att 

riksintresset bedöms ha så pass höga kulturvärden att det är av vikt för hela landet. I planeringen 

ska därför dessa värden ges företräde framför motstående intressen, förutsatt att inte även dessa är 

av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det 

kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar kulturvärden (Miljöbalken 1998:808).   

 

Inom områden i Norrtälje kommun med riksintresse eller andra starka bevarandeintressen skall 

vindkraftverk prövas restriktivt. Bygglovansökan för vindkraftverk bör åtföljas av en 

miljökonsekvensbeskrivning där påverkan på landskapsbilden, naturvården, kulturmiljövården samt 

bullerfrågorna redovisas. Tillstånd får endast ges om påtaglig skada av riksintressen eller andra 

bevarandeintressen inte uppkommer (Norrtälje kommun 2004). 

 

Riksintressena ska skyddas, exploatering och andra ingrepp i miljön får ske om det inte påtagligt 

skadar områdenas natur- och kulturvärden. Ny bebyggelse ska särskilt bedömas med hänsyn till 

bevarandeintresset. Detsamma gäller förändringar av enskilda byggnader som bedöms som 

kulturhistoriskt värdefulla. Samråd ska ske med kulturnämnden och/eller Stockholms länsmuseum. 

Inplacering av byggnader i landskapet ska följa den äldre bebyggelsens lokaliseringsmönster. 

Materialval, färg och proportioner ska anslutas till den befintliga bebyggelsekaraktären. 

Detaljplaner ska alltid åtföljas av en miljökonsekvensbeskrivning (Norrtälje kommun 1999). 

 

Om intressena är oförenliga ska företräde ges åt det intresse som på lämpligaste sätt främjar en 

långsiktig hushållning av marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. (Miljöbalken 1998:808) 

Övriga kulturmiljöer 

Ett problem med vindkraften är att de är ett helt främmande inslag i landskapsbilden och kan vara 

påtagligt inom vissa områden med värdefullt kulturlandskap eller naturområden med fri horisont. 

Hit hör riksintressanta kulturmiljöer, närområden kring kyrkor och nationallandskapet i skärgården 
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är exempel på sådana områden där vindkraftsetableringar bör prövas restriktivt. Avstånd till 

kyrkomiljöer bör vara minst 1000 meter och dessa bör även uppmärksammas särskilt då siktlinjer 

studeras (Norrtälje kommun 2008b). 

3.4 Buller 

Bullerpåverkan är vid varje typ av projekt en angelägen fråga att utreda, och en faktor som 

allmänheten ofta anser vara en av de primära påverkansfaktorerna. I ett mer föränderligt samhälle 

utsätts människor allt oftare för olika och ombytliga typer av buller. I stort sätt alla våra aktiviteter 

alstrar någon form av buller och påverkar oss i det vardagliga livet. Ett konstaterande som kan 

göras är att människor störs olika mycket av olika sorters buller. Toleransnivån för skilda 

bullertyper och bullernivåer varierar beroende på vilken aktivitet som idkas i ett bullerpåverkat 

område, samtidigt som den kan differentiera sig på individuell nivå. Det är stor skillnad på om 

buller från till exempel trafik uppfattas som störande. För en flanör kan även ett mycket lågt och 

avlägset störande ljud förta hela naturupplevelsen, varvid syftet med ett rekreationsområde går till 

intet. I andra sammanhang kan även ett mycket högt trafikbuller vara närmast accepterat.  

 

När det gäller ljud från vindkraftverk är osäkerheten om den störande effekten av bullret relativt 

stor. Även här varierar graden utav upplevd störning starkt, och resultaten kan tolkas olika i olika 

undersökningar. En intressant studie på området har gjorts av Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 

2009a). Rapporten utreder hur boende nära vindkraftverk upplever bullret från dessa, och till vilken 

grad det anses vara störande. Resultatet visar att ungefär 30 procent av de berörda boende uppfattar 

en ljudnivå på 40 dB(A) som ganska eller mycket störande. Vid 40 dB(A) ligger även den gräns där 

vindkraftverk får påverka bostadsområden och är det högsta tillåtna värdet nattetid (Externt 

industribuller – Allmänna råd (RR 1978:5)). Det understryker att, trots uppfyllda riktvärden eller 

normer, kan störningar på grund av buller ändå förekomma.  

 

Den här miljökonsekvensbeskrivningen ämnar utreda bullerfrågan när det gäller vindkraftsprojektet 

i Hallstavik. Verksamhetsutövaren har i det här fallet gjort bullerstudier och det finns god tillgång 

till bullerdata.  

Mätmetoder  

Buller och ljud överlag mäts normalt i decibel A, betecknat som dB(A). Decibel är ett mått på 

ljudstyrkan, eller med andra ord det tryck ett ljud utgör på ett mänskligt öra. Variabeln (A) syftar på 

en kurva som används vid mätning och beräkning för att korrigera olika frekvensnivåer så att 

värdena motsvarar ljudet som det mänskliga örat uppfattar det.  Måttet är inte ett direkt värde på 

bullret utan en redovisning av logaritmen för bullret. Tillsammans med vår förmåga att uppfatta 

buller innebär det en något komplicerad redovisning och vissa förhållanden måste klargöras. En 

dubblering av den fysikaliska ljudstyrkan medför att decibelvärdet stiger med endast tre enheter. 

När det gäller den mänskliga förmågan att uppfatta ljud är förhållandet något annorlunda. För att ett 

ljud ska uppfattas som dubbelt så starkt som ett annat måste skillnaden vara ca 10 dB(A). En 

fördubbling av den faktiska ljudstyrkan på 3 dB(A) kan vi knappt registrera som en skillnad i 

ljudstyrka. Det kan exemplifieras för att underlätta problematiken. Om en lyssnare nås av två lika 

starka bullerkällor blir den sammanlagda bullernivån tre decibel högre än för enbart den ena 

bullerkällan eftersom ljudet blir dubbelt så starkt. Om den ena källan dessutom görs eller blir 

starkare får den svagare källan mindre betydelse för upplevt buller. På det här sättet kan bullerkällor 

maskera varandra, något som är högst relevant vid vindkraftsdrift (Wallentinius 2007). 

 

Typen utav toner som bullerkällan avger är också viktig, då de kan ligga inom olika 

frekvensområden. Diskanttoner dämpas bättre ju längre bort från bullerkällan en människa kommer. 

Naturliga eller konstgjorda barriärer är effektiva när det gäller filtrering av dessa toner. Bastoner 

däremot har visat sig svårare att dämpa, på grund av dess låga frekvens. De kan upplevas på ett 

längre avstånd, är svårare att filtrera bort och uppfattas ofta som störande. Det kan exemplifieras i 

form av trafikbuller på en väg. 
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Vid bullermätningar eller ljudmätningar är det viktigt att skilja på ljudemission och ljudimmission. 

Ljudemission är det ljud som till exempel ett vindkraftverk alstrar, eller emitterar. Vindstyrkan åtta 

sekundmeter på tio meter höjd är det referensvärde vid vilket ljudeffekten oftast anges av 

tillverkare. Vid beräkningar ger referensvärdet oftast en bra bild av hur ljudutbredningen blir i 

praktiken, med reservation för terrängens påverkan på ljudbilden. Referensvärdet anges även av 

naturvårdsverket som praxisvärde vid emissionsmätningar (Wizelius 2007). 

 

Ljudimmissionen är det värde på buller som uppmäts på ett visst avstånd från bullerkällan. Då 

ljudemissionen ett vindkraftverk alstrar, samt navhöjden är kända kan ljudimmissionen på olika 

avstånd och punkter från vindkraftverket mätas. Ljudemissionen från moderna vindkraftverk kan 

variera något mellan ca 95 och 107 dB(A) vilket i sin tur påverkar ljudimissionen (Wizelius 2007).  

 

Ljudemission 45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A) 

105 dB(A) 350m 575m 775m 

100 dB(A) 200m 350m 575m 

  95 dB(A) 120m 200m 350m 

Tabell 1. Exempel på ungefärlig ljudnivå från vindkraftverk vid olika avstånd och vid olika 

ljudemissionseffekter (Wizelius 2007). 

Ljudutbredning från vindkraft 

Dagens vindkraftverk alstrar framförallt två distinkta typer av ljud: dels ett aerodynamiskt ljud och 

dels ett mekaniskt ljud. Det aerodynamiska ljudet alstras av rotorbladen när de rör sig och kan 

närmast beskrivas som ett svischande ljud. Ljudet påverkas av bladspetshastigheten, bladens form 

samt luftturbulensen. Ljudets karaktär liknas ofta vid lövprassel eller naturligt vindbrus. På grund 

av det, kan det aerodynamiska ljudet ofta maskeras av andra, naturliga ljudkällor.  

 

Maskeringseffekten beror till stor del på vilka andra ljud som finns i området, hur höga de är och 

vilken typ av ljud det är. För att uppnå en maskeringseffekt bör ljudet från vindkraftverket vara ca 

10 dB(A) lägre än det naturliga ljudet (Naturvårdsverket 2009b).  

 

När det gäller det mekaniska ljudet är det starkare än det aerodynamiska, men har inte samma 

utbredning utan är mer begränsat till vindkraftverkets närhet. Dock uppfattas ljudet ofta som mer 

störande då dess karaktär har mer gemensamt med vägbuller än vindbrus. Ljudutstrålningen sker 

främst från maskinhuset som innehåller mekaniska komponenter såsom växellåda och generator. I 

moderna vindkraftverk är mekaniskt buller sällan ett problem då tekniken har gått framåt och 

åtgärder som ljuddämpande material i maskinhuset samt bättre tillverkningsprecision är vanliga. 

Dessutom är utbredningsradien för mekaniskt ljud såpass liten att verksamheter och människor 

väldigt sällan påverkas. Det kan dock bli ett problem om det finns känsliga biotoper eller ett utbrett 

djurliv nära vindkraftverket. 

 

Det hörbara maskinella ljudet karakteriseras ibland av rena toner. Dessa toner upplevs ofta som mer 

störande än ”vanligt” ljud då maskering är svårare och de uppfattas även vid närvaron av andra ljud. 

I dagsläget är det sällsynt att vindkraftverk alstrar rena toner men det bör påpekas att det finns en 

risk att de förekommer. Det kan även påpekas att ljud av typen infraljud eller ultraljud inte alstras 

av vindkraftverk (Wizelius 2007).  

 

När det gäller storleken på vindkraftverk är ljudnivån ofta jämförbar mellan stora och små 

anläggningar, även om små skillnader kan förekomma. Den beror främst på bladspetsens hastighet 

och den är ofta likvärdig då mindre vindkraftverk har högre varvtal än stora (Wizelius 2007).  

Riktlinjer för ljudutbredning vid vindkraftverk 

I Sverige har naturvårdsverket fastslagit vissa riktlinjer när det gäller ljudutbredning från 

vindkraftverk. Dessa riktlinjer baseras på studier och undersökningar som vindkraftverket har utfört 
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och bör ses som vägledande när det gäller bullerpåverkan. Olika verksamheter och områden 

påverkas mer eller mindre av buller, vilket även speglas i riktlinjerna. (Externt industribuller – 

Allmänna råd RR 1978:5)  

 

Bostadsområden och rekreationsområden är de områden där bullernivåerna regleras mest strikt. Vid 

bostadsområden är den högst tillåtna bullernivån 40 dB(A) nattetid (kl 22-07). Det är särskilt 

relevant för vindkraftverk då dessa är i gång dygnet runt. Dagtid är den fastställda bullernormen 50 

dB(A) och vindkraftens påverkan är här mindre påtaglig, då vindkraftsbuller dagtid maskeras av 

andra ljudkällor. Om ett vindkraftsområde kan uppfylla normen 40 dB(A) nattetid anses 

bullerproblemen vara hanterbara.  

 

För friluftsområden, fjäll, skärgård och områden med lågt bakgrundsljud där ljudmiljön är viktig 

gäller att ljudnivån inte får överskrida 35 dB(A). I dessa områden är maskeringseffekterna lägre, 

samtidigt som störningar kan uppfattas tydligare då människor ägnar sig åt rekreativa aktiviteter. 

För vindkraftsparker och anläggningar kan riktvärdet ibland utgöra ett problem. Påverkansradien av 

bullret är markant större vid 35 dB(A) än vid 40 dB(A) och lokaliseringen kan därmed försvåras. 

Särskild hänsyn bör tas till bostäder i vindskyddade lägen. Eftersom vindstyrkan här är betydligt 

lägre än vid vindkraftverket kommer det normalt förekommande vindbruset att bli lägre och ljudet 

från anläggningen mera framträdande. Maskeringseffekten uteblir helt enkelt och i dessa situationer 

gäller istället riktvärdet 35 dB(A). 

 

Om det förekommer rena toner från ett vindkraftverk gäller att normen sänks ytterligare 5 dB(A). 

Som vi tidigare påpekat är det dock främst ett problem vid äldre modeller och är vanligtvis inte 

aktuellt vid nybyggnation av moderna vindkraftverk. 

I skriften externt industribuller – Allmänna råd (RR 1978:5) återfinns en tabell för de olika 

riktvärdena som här återges i något förenklad form (se tabell 2).  

 

Områdesanvändning 
Tillåten ljudnivå dB(A) 
Dagtid 07-18 Kväll 18-22 Natt 22-07 

Arbetslokaler 60 55 50 

Bostäder 50 45 40 

Friluftsområden 40 35 35 

Tabell 2. Högsta tillåtna ljudnivån under dygnet (Wizelius 2007). 

3.5 Skuggstörningar och reflexer 

Skuggstörningar av rotorblad anses sällan som ett allmänt problem då vindkraftverk oftast placerats 

långt från bebyggelse på grund av hänsyn till bullerstörningar. Men, ju större och högre 

vindkraftverken blir, desto större risk finns det för skuggstörningar, särskilt när de dessutom 

placeras i grupper. Ju närmare vindkraftverket man befinner sig, desto längre varar skuggorna, och 

det kan röra sig upp till en timme om dagen för ett vindkraftverk.  

Förebyggande åtgärder  

Störningsrisken är störst om vindkraftverket placeras sydost eller sydväst om ett störningskänsligt 

område och är som minst om det placeras norr om en sådan plats (SOU 1999:75) Det går även att 

använda skuggsensorer som stänger av vindkraftverken när det finns risk för att skuggor kan störa 

(Energimyndigheten 2007a). För att undvika störande reflexer från rotorbladen på vindkraftverk 

används idag främst matta blad (Energimyndigheten 2007b). Ytan på vindkraftverkens rotorblad 

kommer att vara antireflexbehandlade i Varsvik (Holmen Energi 2009a).  

3.6 Naturresurser 

Definitionen naturresurser/naturtillgångar innefattar materia eller energi i naturen som utnyttjas av 

oss människor. I en MKB tas det främst fasta på de redan upptäckta naturresurserna. Det går att 

dela in naturresurser utefter om de är utnyttjade eller outnyttjade. Det finns också tre sätt att 
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klassificera naturresurser. Flödesresurser är sådana som ständigt flödar och är mer eller mindre 

outtömliga, till exempel vatten. Fondresurser är vårdnadskrävande resurser som kan ge kontinuerlig 

avkastning, bland annat markskikt, vatten och växt- och djurliv. Lagerresurser kan inte 

reproduceras och för varje uttag minskar de i omfattning. De kan vara både återvinningsbara, bland 

annat grus och mineral och inte återvinningsbara, till exempel olja och kol (Nationalencyklopedin 

2009a). Lagar och riktlinjer för hushållning och bevarande av naturresurser finns i Miljöbalken. 

Bergtäkter och skog i Norrtälje 

Den största delen av det som bryts i bergtäkter i Norrtälje kommun används främst till byggande av 

vägar. Resten används till betongtillverkning, fyllnader och övriga ändamål (Norrtälje kommun 

2004). De flesta skogsägarna i Norrtälje är privatpersoner. Holmen Bruk AB är den största ägaren 

av produktiv skog i kommunen (Norrtälje kommun 2004). 

3.7 Landskapsbild 

Det är svårt att bedöma hur vindkraftverken kommer att påverka den visuella landskapsbilden, den 

är inte statisk och landskapet kommer att förändras över tiden även om inte vindkraftverk byggs. 

Två metoder har utarbetats för att få fram objektiva mått för kunna jämföra olika alternativ. Det 

första måttet utgår från att mäta hur stor yta av landskapet som kommer att påverkas visuellt. De 

områden där vindkraftverk kartläggs kommer att vara synliga i dagsljus och under klara 

väderförhållanden. Det andra måttet beräknar hur många människor som i praktiken kan se 

vindkraftverket, eller kan se det från sina bostäder. Det ger två mått på den visuella påverkan och 

möjliggör jämförelser av olika lokaliseringar. Den första ger arealen som redovisas i kartform och 

den andra ger antalet personer som redovisas i tabellform. Den visuella påverkan avtar beroende på 

avståndet. En generell uppfattning är att vindkraftverk dominerar landskapet inom ett avstånd på tio 

gånger vindkraftverkets navhöjd, alltså inom en cirkel med 350 meter radie för ett vindkraftverk 

med 35 meters navhöjd (Wizelius 2007).  

 

Beräkningen sammanfaller ganska precis med ljudutbredningens 40 dB(A)-gräns. Ett vindkraftverk 

kan under klara väderförhållanden och vid fri sikt, synas upp till ett avstånd på 400 gånger 

navhöjden, alltså upp till 20 kilometer för ett vindkraftverk med 50 meter navhöjd. Men för avstånd 

längre än 15 kilometer behöver de flesta en kikare för att se vindkraftverket. De flesta vindkraftverk 

smälter in i landskapsbilden vid fem kilometer avstånd, men faktorer som storlek på vindkraftverket 

och landskapets karaktär spelar också in (Wizelius 2007). 

 

Det finns även andra metoder för att bedöma vindkraftverks visuella påverkan, ett exempel är 

vindkraftsutredningen vid planering av nya projekt. Här kartläggs områden med hjälp av en 

topografisk karta. En metod är att rita höjdprofiler mellan vindkraftverket och de lokalsamhällen, 

bostäder och utsiktspunkter som finns. Höjden av vegetation och byggnader tas även med i profilen. 

Det här visar siktlinjerna mellan de olika objekten och det planerade vindkraftverket och visar då på 

ett tydligt sätt om och hur stor del av ett vindkraftverk som kommer att synas från de olika 

punkterna (Wizelius 2007). 

 

Det finns även datorprogram som på digitala kartor visar inom vilka områden de planerade 

vindkraftverken kommer att bli synliga. Det här kan göras med WindPRO: s modul ZVI (Zonez of 

Visual Influence). Den visuella påverkan kan även visas i ett fotomontage med hjälp av speciella 

vindkraftprogram som WindPRO VISUAL, eller genom vanliga program för bildhantering i datorer 

(Wizelius 2007).      

 

Vindkraftverkens utformning är en viktig aspekt i samband med hänsyn till landskapet. Det finns 

flera olika strukturella förslag till hur vindkraftverken kan utformas och någon form av symmetri är 

att föredra. Det är svårt att ge några generella riktlinjer för vilken typ av symmetri som kan 

användas. Vad som generellt brukar användas är bågformade eller rutnätsformade konstellationer, 

men varje plats kräver sin egen unika anpassning (Boverket 2009a). När det gäller storleken är det 
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väldigt svårt för en människa att se skillnaden på vindkraftverk av olika höjd och storlek. Även vid 

avstånd på hundra meter är det svårt för ögat att uppfatta skillnader. Ögat kommer automatiskt att 

översätta skillnaden i höjd till en skillnad i avstånd och kommer därför att uppfatta de mindre 

vindkraftverken som lika stora som de större, och bedöma att de står längre bort än det faktiska 

avståndet (Wizelius 2007). I dag går trenden mot större vindkraftverk då det tar mindre mark i 

anspråk och på så sätt minskar ingreppen i markytan. De kan även placeras tätare då de är färre i 

antal utan att verkningsgraden minskar.  Studier har även visat att visuellt föredras i allmänhet färre 

men större vindkraftverk (Grönjord 2003). 

  

Hur en landskapsbild påverkas och värderas kan inte alltid avläsas genom kartor, lagparagrafer eller 

beräknas med objektiva mått. Värderingar är också beroende av hur landskapet värderas utav de 

människor som bor och vistas i landskapet. Det svåra är att inkludera det vardagliga landskapet i en 

landskapsanalys (Wizelius 2007). 

Attityder 

Utvecklingen av vindkraft har varierat från land till land. I länder som Tyskland, Danmark och 

Spanien har processen varit lättare och snabbare. Studier visar att i dessa länder har förankringen av 

projekten hos lokalbefolkningen varit mer tydlig. I Tyskland och Danmark har den grundats på 

delägarskap och kooperativ och i Spanien har den förankras på lokal nivå genom arbetstillfällen och 

tillväxt. Utvecklingen i Sverige har varit långsammare och det folkliga motståndet har varit större. 

Speciellt problematiskt har det varit på lokal nivå där förankringen av projekten har varit svåra och 

där planeringssystemet inte klarat av att hantera det på ett tillfredställande sätt. Protester från 

lokalbefolkning och intressegrupper har blivit allt vanligare och vindkraftverk ses ofta som något 

omtvistat. Generellt visar studier att inställningen till vindkraft är överlag positiv som förnybar 

energikälla, men när det blir aktuellt att bygga vindkraftverk nära den egna bostaden eller 

fritidshuset blir reaktionen oftast mindre positiv och ibland negativ. Det fenomenet brukar kallas för 

NIMBY – not in my backyard, gärna vindkraft, men inte just här. NIMBY-fenomenet har använts 

för att förklara skillnaden mellan den generella attityden till vindkraft som energikälla och den 

specifika attityden till etablering av vindkraft i ett område. Fenomenet har ifrågasatts på grunderna 

att det är svårt att hitta personer som passar in på beskrivningen. Med det menas att de som är 

negativa till en specifik etablering är oftast negativa i allmänhet till vindkraft och går under 

begreppet NIABY – Not in Anybodys Back Yard, vilket innebär ett motstånd för att inte riskera att 

förlora naturvärdet i ett område. Den positiva inställningen till att den är en ren förnybar energikälla 

har bara en sekundär betydelse för människor när de skapar sina attityder kring vindkraft. Den 

primära faktorn är istället den visuella påverkan på landskapet som formar attityderna kring 

vindkraftsetableringen (Klintman, Waldo 2008). 

3.8 Friluftsliv 

I Sverige finns ett stort engagemang för friluftsliv och olika utomhussporter. Allemansrätten 

innebär att alla får tillgång till naturen för bland annat rekreation. I området kring Hallstavik 

används närområdena till jakt, fågelskådning, ridning och rekreation. I och med etablering utav 

vindkraftverk kan dessa aktiviteter komma att påverkas både positivt och negativt. Människor kan 

komma att uppfatta vindkraftverken som störande ur ett visuellt perspektiv och den ökade 

ljudmängden kan också komma att uppfattas som störande. Vindkraftverken medför dock en 

utökning utav befintligt vägnät, vilket kommer att påverka tillgängligheten i positiv bemärkelse 

(Ytterberg 2009). Överlag sker den största störningen under etableringsfasen för att sedan inte 

påverka friluftslivet i någon större utsträckning.  

3.9 Avveckling av vindkraftverk 

Livslängden på ett vindkraftverk är cirka 25 år. När det på grund av ålder eller annan anledning inte 

längre ska användas kan det monteras ner och tas bort från platsen utan att några direkta spår 

lämnas (Wizelius 2007). Normalt måste komponenter på vindkraftverket bytas ut under årens lopp 
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som en del av servicearbetet. Om vindkraftverket ska användas längre än 20-25 år är det nödvändigt 

att utföra en omfattande renovering eller byta ut vindkraftverken helt och hållet (Vattenfall 2009). 

Vid rivning av vindkraftverk liksom vid etablering av vindkraftverk sker den största miljöpåverkan. 

Det uppstår buller och marken körs upp av de många och tunga maskinerna som används.  

Dessutom innebär nedmonteringen en stor mängd transporter och därmed ökad koldioxidutsläpp.  

Lagrum och tolkning 

I Sverige finns olika krav på hur nedmontering av vindkraftverk ska göras och finansieras, samt hur 

platsen ska återställas. I vissa län ställs krav på att kostnaderna för nedmonteringen budgeteras 

redan vid tillståndsansökan. På andra ställen ställs inga krav alls (Svensk vindenergi 2009a). Det 

lagrum där det regleras är Miljöbalken 16 kap 3 § samt 24 kap 5 §. Det är bara för vindkraftverk 

som tillståndsprövas enligt Miljöbalken som krav på säkerhet kan ställas, inte för vindkraftverk som 

anläggs efter anmälan eller enligt Plan- och bygglagen (SOU 2008:86). Idag är det vanligt att olika 

beslutsmyndigheter runt om i landet tolkar lagarna på olika sätt, vilket leder till stora skillnader 

gällande vilka krav som ställs på ekonomisk säkerhet. Det framgår av intervjuer att det kan variera 

mellan inga krav alls upp till att över tre miljoner kronor krävs som säkerhet per vindkraftverk. 

Regler för hur materialet ska tas om hand efter nedmontering saknas (Svensk vindenergi 2009a).  

 

Länsstyrelsen i Stockholm ställer krav på att vindkraftverken demonteras och marken återställs 

inom två år efter att elproduktionen har upphört. Innan verksamhetsutövaren påbörjar 

återställningsarbetet ska denne lämna en plan för hur arbetet ska utföras till tillsynsmyndigheten. 

Tillsynsmyndigheten har också rätt att föreskriva om åtgärder som behövs för demontering och 

återställande. Länsstyrelsen kräver en ekonomisk säkerhet på 500 000 kronor per vindkraftverk för 

att tillståndet ska bli giltigt. Det ska täcka kostnaderna för efterbehandlingsåtgärderna 

(Länsstyrelsen i Stockholms län 2009c & Broman 2009). 

Nedmontering 

Vid nedmontering av tornet används ofta en kran men ibland förekommer sprängning. Metoden 

väljs beroende på materialet i tornet och huruvida marken omkring är känslig för vibrationer från 

sprängningen. Innan kraftverken börjar monteras ned är det viktigt att tömma dem på eventuell olja 

i turbinen för att den inte ska rinna ut på marken. Miljöpåverkan vid nedmontering orsakas till stor 

del av transporter. En mobil kran som ska transporteras till platsen kräver upp till 15 lastbilar 

beroende på kranens storlek (Svensk vindenergi 2009a). 

 

Betongen i fundamentet kan tas bort med en hydraulikhammare på en grävmaskin eller genom att 

använda betongsax. Processen tar normalt en timme per tio kubikmeter (Svensk vindenergi 2009a). 

Under tiden kan det uppstå vibrationer i marken och buller som kan vara störande.   

 

I de fall krav har ställts på att kablar ska grävas upp behövs grävmaskiner och lastbilar. Att gräva 

upp kablarna anses relativt enkelt eftersom marken redan varit uppgrävd på samma ställe då 

kablarna grävdes ned samt att stenar eller andra hinder redan tagits bort (Svensk vindenergi 2009a). 

Däremot kan det störa miljön om marken har etablerats av ny flora och fauna sedan den första 

grävningen.   

Återvinning eller deponi 

I dagsläget förbränns ofta rotorbladen men metoder för att återvinna dessa är under utveckling 

(Vattenfall 2009). Det är förbjudet att deponera lättantändliga varor och organiskt avfall. Det 

material som rotorbladen består av, glasfiber eller kolfiber, är lättantändligt. För att förbränna dessa 

material krävs det mycket höga temperaturer och det är få förbränningsanläggningar som kan 

komma upp i sådana temperaturer. Det innebär att rotorbladen kan komma att behöva transporteras 

långt för att förbrännas. Enligt Miljövårdsverket är det miljömässigt motiverat att transportera 

rotorbladen upp till 300-500 kilometer till en sådan förbränningsanläggning för att undvika deponi. 

Andra metoder att omhänderta uttjänta rotorblad finns, men är i dagsläget inte ekonomiskt 
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konkurrenskraftiga och det finns inte heller några storskaliga anläggningar för det (Svensk 

vindenergi 2009a). I framtiden när vindkraftverken som miljökonsekvensbeskrivningen avser ska 

nedmonteras kan följande metoder vara tillämpbara. Den ena metoden går ut på att fragmentera 

materialet som sedan separeras och används som fyllnadsmaterial. En annan metod är att använda 

pyrolys då plasten bränns och förångas vilket genererar energi. Övrigt material såsom glasfiber, 

metaller och tillsatsmedel separeras. Glasfibern kan sedan användas till exempel i isoleringsmaterial 

(Svensk vindenergi 2009a). 

 

Tornen som består av stål kan återvinnas och detsamma gäller för turbinen som består av stål, järn, 

rostfritt stål, koppar, aluminium och bly. Betongfundament som grävs upp måste transporteras från 

platsen och krossas. Därefter kan det användas som fyllnadsmaterial, i annat fall deponeras det. 

Elektroniska komponenter ska lämnas till ett återvinningsföretag. I de fall som kablarna grävts upp 

transporteras de till en återvinningsstation eller exporteras till utvecklingsländer där återvinningen 

kan ske till lägre kostnad (Svensk vindenergi 2009a). 

Återställande av plats 

Beroende på de krav som ställs av beslutsmyndigheten på återställning av plats, krävs olika åtgärder 

efter nedmonteringen. Om fundament och kablar grävts upp måste hålen efter dessa fyllas med 

exempelvis matjord. Om dessutom vägarna som byggts vid vindkraftsetableringen ska tas bort 

krävs åtgärder som gör att vägsträckan återställs för att passa in i omgivningen. I det här fallet 

skulle det kunna innebära att träd måste planteras eftersom vindkraftsparken ligger i skogen 

(Svensk vindenergi 2009a). 

3.10 Kumulativa effekter 

Kumulativa effekter är ett uttryck som kan vara svårhanterbart och inte alltid förekommer i MKB-

sammanhang. Men vad är en kumulativ effekt? Det finns inga vedertagna definitioner av begreppet, 

men en tydliggörande förklaring är följande: ”Kumulativa effekter är förändringar som är orsakade 

av en åtgärd i kombination med tidigare, nuvarande och rimligt förutsebara framtida åtgärder” 

(Council on Environmental Quality 1997). Syftet med MKB-processen är att den ska beskriva de 

effekter som en verksamhet genererar. Utan en utforskning av de kumulativa effekter som kan 

uppstå, riskerar syftet med MKB-processen att urvattnas. En effekt kan vara ofarlig eller av ringa 

betydelse för sig själv, men kan i samverkan med andra effekter få allvarliga konsekvenser. Utan att 

utforska de kumulativa effekterna kan både effekterna i sig, och även konsekvenserna av dessa, 

missbedömas. 

 

Det finns två typer av processer som kan leda till en kumulativ effekt, additiva och interaktiva. En 

additiv process kan summeras, 1+1=2. En interaktiv effekt kan inte summeras utan är mer diffus. 

Den typ av effekter som uppstår beror även på om vi talar om en eller flera aktiviteter. Dessa 

effekter kan i sin tur vara antingen antagonistiska eller synergistiska. De tar alltså antingen ut 

varandra eller förstärker varandra. 

 

Saltning av en väg vintertid är ett exempel på en additiv process. Det kan vara så att växtligheten 

inte bedöms ta permanent skada av saltningen, men att det tar längre tid för den att återhämta sig än 

ett år. När vägen saltas igen nästa vinter kan det fortfarande finnas negativa effekter från förra årets 

saltning. Den negativa effekten förstärks alltså år per år i en additiv process. 

 

Olika typer av utsläpp i ett vattendrag kan exemplifiera en interaktiv process. En 

jordbruksverksamhet släpper ut näringsämnen i ett vattendrag, samtidigt som en närbelägen industri 

släpper ut varmt vatten. Var för sig är effekterna ofarliga, men tillsammans, eller interaktivt, kan de 

ge negativa konsekvenser i form av algblomning.  

 

Även när det gäller ett projekt som en vindkraftspark behöver kumulativa effekter finnas i åtanke 

vid en MKB-process. Främst gäller det bullerfrågan, men även andra typer av effekter på till 
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exempel grundvatten kan vara aktuella. Trots att en effekt kan verka harmlös är det viktigt att se 

över med vilka andra effekter den kommer att interagera, och över vilken tid (Hedlund,  Kjellander 

2007). 

3.11 Risker 

Islossning 

Under vindstilla vinterperioder när vindkraftverken står still finns risk för isbildning och rimfrost på 

rotorbladen. När vindkraftverken sedan vid vind börjar snurra igen finns risk för islossning.  

Rotorblad ramlar av 

Under bara det senaste året har olyckor i form av att rotorbladen lossnat ökat – förmodligen ett 

resultat av att fler vindkraftsverk byggs i Sverige. Att rotorbladen lossnar är väldigt sällsynt 

(Svensk vindenergi 2009b). Från 1990 till 2008 skedde 482 olyckor i Europa varav 47 dödsolyckor. 

I Sverige är siffran mindre, endast två rotorblad av totalt 1000 i Sverige har lossnat (Aftonbladet 

2008). Ett rotorblad kan flyga så långt som 500 meter, varför det är viktigt att det rekommenderade 

avståndet på minst 500 meter från byggnader hålls, och det är även viktigt att sätta upp 

varningsskyltar inom riskzonen.  

Övriga risker 

Vindkraft på öppna marker kan innebära periodvis höga vindhastigheter som ger påfrestningar på 

vindkraftverken. Då vindkraftverken är höga och glest spridda ökar risken för att blixten slår ner i 

ett vindkraftverk. Oljeutsläpp från smörjning av vindkraftverken kan förekomma. 

4 Verksamhetsbeskrivning  

4.1 Vindkraftsparken 

Holmen energi AB planerar en vindkraftspark två kilometer väster om Hallstavik i Norrtälje 

kommun, Stockholms län. Området är till största delen ett riksintresse för vindkraft och utgör en yta 

på ca 770 ha. Marken ägs av Holmen genom Hallsta bruk och ligger centralt runt Ödegården 

Varsvik på västra sida av Edeboviken (se bilaga 1).  

 

Den absoluta utformningen beträffande storlek, installerad effekt och placering av vindkraftverken 

är ännu inte fastlagd. För alternativ A, som är huvudalternativet, föreslås 14 vindkraftverk med en 

maximal effekt på 3MW vardera. Totalhöjden planeras ligga mellan 105-175 meter. Den maximala 

effekten kommer att ligga på ca 90MW och anläggningen beräknas ge en årlig produktion på ca 

150GWh. 

 

Höjden från markplan till centrum av rotorn bedöms uppgå till 105-130 meter. Vindkraftverken ska 

förses med hinderbelysning enligt anvisningar från Luftfartsstyrelsen och Försvarsmakten. 

Vindkraftverkens rotordiameter bedöms uppgå till 90-120 meter och de ska vara 

antireflexbehandlade för att inte frambringa störande ljusreflexer. 

  

Vägnätet i förbindelse till, och i det planerade området, förväntas behöva förstärkas samt utökas för 

att kunna hantera den tunga trafiken under byggfasen. Det ska göras med minsta möjliga intrång på 

miljön och befintliga vägar utnyttjas i möjligaste mån. Under driftfasen beräknas transportbehovet 

vara litet. 

 

Vindkraftverken kopplas samman med markförlagd kabel som läggs i ledningsschakt och ska så 

långt det är möjligt följa vägnätet. För detta krävs det plöjning, schaktning, kedjegrävning och 

tryckning beroende på markbeskaffenhet. En transformatorstation ska placeras centralt i 
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vindkraftsparken (bygglov söks separat enligt Plan- och bygglagen). Anslutning till elnätet utreds i 

två olika alternativ: 

 

 Anslutning till befintlig 70kV ledning inom parken som från transformatorstationen i 

Gråska förser Hallsta pappersbruk med energi. 

 Anslutning direkt till ett ställverk vid Hallsta pappersbruk. Anslutningen sker via en 

nyförlagd mark- och sjökabel. 

 

Holmen Energi AB planerar att ansöka om tillstånd för vindpark Varsvik i början av 2010 och det 

är konsultföretaget Sweco som sköter tillståndsansökan för vindkraftsparken. 

4.2 Utredningsalternativ 

För miljökonsekvensbeskrivningen utreds totalt tre alternativa utformningar av vindkraftsparken 

med två olika områdesavgränsningar, (se bilaga 1). För områdesavgränsning Varsvik presenteras 

två olika utformningar, alternativ A och B samt för områdesavgränsning Ytterby presenteras 

alternativ C.  

 

Områdesavgränsningen i Varsvik var sedan tidigare etablerad av Holmen energi och under 

utredning för en planerad vindkraftspark.  

 

För lokalisering av den alternativa områdesavgränsning, Ytterby, avgränsades sökområdet till de 

nordvästra delarna av Norrtälje kommun. Dels för att främja intresset av förnyelsebar energi i 

Norrtälje kommun, samt för intresset av nya arbetstillfällen till orten Hallstavik. För lokalisering av 

en alternativ områdesavgränsning till vindkraftsparken i Varsvik sattes följande kriterier upp:  

 

 Den alternativa områdesavgränsningen ska ligga inom Norrtälje kommun och i närheten av 

Hallstavik.  

 Den alternativa områdesavgränsningen ska följa de riktlinjer för vindkraft som satts upp av 

Norrtälje kommun 2008. 

 Den alternativa områdesavgränsningen ska på 71 meters höjd ha en medelvindhastighet på 

6,5 sekundmeter per år (se bilaga 2). 

 Den alternativa områdesavgränsningen ska i möjligaste mån inte kollidera med andra 

intressen, som till exempel naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv.  

 Vid en eventuell etablering av vindkraftverk i den alternativa områdesavgränsningen skall 

de markförberedande åtgärderna minimeras av redan befintliga vägar. 

 

Utöver alternativ A, B och C redogörs även för ett nollalternativ för alternativ A, alltså vad som 

händer om projektet inte genomförs.  

5 Nollalternativ 

Ett nollalternativ innebär en beskrivning av konsekvenserna som uppstår då en planerad verksamhet 

inte kommer till stånd, i det här fallet vindkraftsparken i Varsvik. Det innebär inte att områdets 

karaktär endast förblir som den är i dagsläget. Nollalternativet bör alltså inte förväxlas med 

nulägesbeskrivningen. Anledningen till utredningen av nollalternativ är att tydliggöra hur området 

för vindkraftsparken kommer att utvecklas om inte parken realiseras, samt belysa konsekvenserna 

av det. Området Varsvik kommer på ett eller annat sätt att utvecklas även om vindkraftsparken inte 

kommer till stånd och nollalternativet är en beskrivning av utvecklingen i jämförande syfte. Det är 

viktigt att påpeka att nollalternativet är svårare att utreda än de andra alternativen på grund av dess 

natur, osäkerheten blir större då ännu icke-realiserade verksamheter eller påverkansfaktorer ska 

beskrivas. 
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Kommunen antog en fördjupad översiktsplan för Hallstavik 1999 i vilken det finns planer för 

området i Varsvik, men inte några planer på vindkraftsetablering på platsen. Om inte 

vindkraftsparken kommer till stånd är det troligt att utvecklingen i området följer översiktsplanen. 

Delar av området kommer då att användas som bergtäkt och en väg för tung trafik byggs i områdets 

södra del. De befintliga slamdammarna kommer att vara kvar på platsen och deponiverksamheten i 

dessa kommer att fortsätta. Inga nya bostäder planeras i området eftersom det är klassat som ett 

miljöstört område (Norrtälje kommun 1999). 

 

Pappersbruket kommer förmodligen att även fortsättningsvis drivas helt av de energikällor som 

idag används. Andelen el från förnyelsebara energikällor kommer således inte att öka mer än vad 

elcertifikatsystemet kräver. Det här hamnar i konflikt med många av de miljö- och planeringsmål 

som finns på nationell, regional och lokal nivå om att öka andelen förnyelsebar energi.  

 

Området är redan utsatt för tung trafik i och med skogsbruk och bergtäkt. Om den planerade 

bergtäkten i Norra Varsvik blir av kommer nya, bredare vägar behöva dras i området. Om 

bergtäkten i Södra Varsvik inte får nytt tillstånd är det möjligt att vägarna dit inte förstärks 

(Norrtälje kommun 2004). 

 

Skogsproduktionen förväntas fortgå som tidigare med avverkning och nyplantering. Den 

markstörning som byggandet av vindkraftsfundamenten ger uteblir. Vegetationen som växer på den 

mark där de tänkta vägarna är planerade på, får genomgå en fortsatt succession. 

 

En förändring av markanvändning i en del av området är en planerad dragracingbana som tar en 

viss area i anspråk.  

 

En del arter riskerar i framtiden att minska i antal och en kan komma att dö ut till följd av 

övergödning, försurning och klimatförändringar i Sverige. Att öka andelen vindkraft minskar 

andelen energi från förbränning av fossila bränslen som Sverige köper från andra länder. Det kan i 

sin tur minska utsläppen och bromsa den negativa utvecklingen något. Utan vindkraftetableringen 

kvarstår utsläppen och det råder en ökad risk för försurning, övergödning och klimatförändringar 

även i det här området. 

 

Beträffande faunan kommer förmodligen slamdammarna att fortsätta att vara fågellokaler. Faunan 

kommer troligen inte att påverkas avsevärt av den störning i form av buller och mänsklig aktivitet 

som byggnationen av vägar och vindkraftverk skulle utgöra.  

 

Inom området finns idag en pågående verksamhet i form av deponi och verksamhetsutövaren är 

Holmen Paper. Det är Ehnsjö 3 som brukas som deponi vid underhållsmuddring av Edeboviken. 

Verksamheten kommer att fortsätta bedrivas i området. Ehnsjö 3 har även använts för 

haverideponering av Holmen Papers slam från deras avloppsrening, detta var tillfälligt och krävde 

speciellt tillstånd (Jost 2009). 

6 Samråd  

Samråd har en viktig funktion för MKB-processens olika skeden. Det är viktigt att det genomförs i 

rätt former och fortlöpande under projektets gång. Samrådet ska inte heller ske vid fel tidpunkt i 

processen, under fel former eller med för snäv krets. Tyvärr, händer det alltför ofta i Sverige idag.  

 

Funktionen av samrådet är att allmänheten, beslutsfattare och andra intressenter ska informeras om 

projektets sannolika miljöpåverkan och göras delaktiga i utformningen av en MKB. Genom att 

konsultera allmänheten och andra intressenter i en MKB-process kan kvalitet, omfattning och 

effektivitet säkras. Det möjliggör även en öppnare och mer demokratisk planeringsprocess. Ju större 

projektet är, desto viktigare är det att alla berörda deltar på samrådet. Det är också viktigt att 

samrådet sker under bra former, för att alla ska känna sig delaktiga. Det är lämpligt att synpunkter 



 27 

från samråden redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen eftersom samrådet bland annat ska styra 

innehåll och omfattning av miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

Resultatet av samrådet kan sammanställas i en separat samrådsredogörelse till miljökonsekvens-

beskrivningen, men även redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen (Hedlund, Kjellander 2007). 

6.1 Samråd för utredningsalternativ 

Holmen Energi planerar att lämna in tillståndsansökan för vindkraftsparken under början av år 2010 

(Holmen Energi 2009b). Ett samråd ägde rum den 2 juni 2009 och genomfördes under tre timmar. 

Det genomfördes som ett öppet hus med en skärmutställning där projektet presenterades. Förutom 

tidsplan, fanns bland annat skugg- och ljudkartor, en innehållsförteckning för projektets MKB, 

fotomontage (Se bilaga 3) och en beskrivning av utformning och omfattning (Carlberg 2009).  

 

Innan samrådet som öppet hus inleddes samråd med Länsstyrelsen och Norrtälje kommun. 

Samrådet som öppet hus skedde enligt 6 kap 4§ med länsstyrelsen, berörda kommuner, andra 

myndigheter och de enskilda som antas bli särskilt berörda (Holmen Energi 2009a & Carlberg 

2009). 

 

En studieresa genomfördes till ett liknande projekt utanför Ludvika vid två tillfällen. Vid det ena 

tillfället kunde bland annat myndigheter, kommunen och länsstyrelsen följa med och 25 personer 

deltog på resan. Det andra tillfället var ägnat för allmänheten och tio personer följde med på resan 

(Carlberg 2009). 

 

En komplettering skedde efter samrådet och sista datum för samrådsyttranden och synpunkter på 

den var den 27 november 2009.  

 

På sändlistan till komplettering till samrådet finns Länsstyrelsen i Stockholm, Norrtälje kommun, 

Bygg- och Miljökontoret i Norrtälje kommun, Skanova elskyddsärenden, Skogsstyrelsen, 

Vägverket, Sjöfartsverket och Vattenfall Eldistribution. Till kompletteringen av samrådet 

behandlades bland annat två alternativ för kabeldragning (Holmen Energi 2009b). 

 

Sveriges Geologiska Undersökningar gav tidigare ett skriftligt remissvar om vindkraftsparken, där 

de informerar om vilka jordarter som området består av. I remissvaret ställde de sig även positiva 

till att Holmen Energi AB har tänkt beskriva vilken påverkan etableringen har på grundvattnet och 

vattenanvändningen i området (SGU 2009a). Norrtälje kommun har också ställt sig positiva till 

etableringen (Carlberg 2009). 

 

För den här rapporten har vi försökt att ta del av samrådsyttranden och synpunkter från samrådet, 

men handlingarna anses inte vara offentliga ännu, utan Holmen Energi och konsulten Sweco kan 

vänta med att delge allmänheten information tills de sammanställt sitt material. Enligt Fredrik 

Hallander på Länsstyrelsen i Stockholm, beror det bland annat på att missförstånd ska undvikas. 

 

Eftersom områdesavgränsning Ytterby inte varit aktuellt för Holmen Energis planer för 

vindkraftsetablering blev ej det alternativet presenterat under samrådet.  
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7 Vindpark Varsvik – Alternativ A och B 

7.1 Översikt 

Områdesavgränsningen för Varsvik utgör 770 ha (se karta 2). Alternativ A omfattar 14 

vindkraftverk på 3MW vardera med en maximal effekt på 90MW. Sammanlagt beräknas 

vindkraftsparken producera 150GWh per år. 

 

Alternativ B omfattar 28 vindkraftverk på 2MW vardera med en liknande maximal effekt och 

sammanlagd årsproduktion som alternativ A. 

 

 
Karta 2. Källa: Lantmäteriet, Länsstyrelsen i Stockholm, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och 

Holmen Energi 2009. 

7.2 Planförhållanden  

Det område vid Varsvik som alternativ A och B avser är inte detaljplanlagd (Holmen Energi 2009f). 

Däremot finns en fördjupad översiktsplan för Hallstavik, i vilken området finns omtalat. Den 

fördjupade översiktsplanen antogs 1999. Enligt detaljplanen är området avsatt till tre ändamål. Det 

första är att det inom området finns två potentiella bergtäktsområden, nordöst om Råsten respektive 

norr om Varsvik. Dessutom avser kommunen att slamdammarna som finns i området ska finnas 

kvar och de markeras som områden med miljöfarlig verksamhet på plankartan (se karta 2). Runt 

bergtäktsområdena och slamdammarna ska det finnas ett skyddsavstånd inom vilket ingen ny 

bebyggelse ska etableras. Det finns också i den detaljerade översiktsplanen ett förslag på en 

omdragning av väg 1116 strax söder om slamdammarna. Vägen ska ansluta till väg 76 i höjd med 

Råsten. Syftet med vägen är att den ska ta hand om de tunga transporterna till det planlagda 

industriområdet norr om Granlund (Norrtälje kommun 1999).  
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Efter att den fördjupade översiktsplanen antogs utsågs området i Varsvik som riksintresse för 

vindkraft. Vindkraftverksamheten som Holmen Energi planerar sammanfaller nästan helt med 

riksintresseområdet för vindkraft. Kommunen som har vetorätt har uttalat sig positivt om den 

planerade vindkraftsparken (Carlberg 2009) och de bör därmed ha tagit ställning till de eventuellt 

konkurrerande markanvändningarna (Broman 2009). Vindkraftsetableringen behöver inte innebära 

att planerna enligt översiktsplanen inte går att genomföra.  

 

Att bygga en vindkraftspark i området går helt i linje med många av miljöbalkens mål, de 

nationella, regionala och lokala miljömålen samt med kommunens översiktsplan, då elproduktionen 

är förnyelsebar, miljövänlig och lokalt producerad (Norrtälje kommun 2004). 

7.3 Byggnation och drift 

Under etableringsfasen av vindkraftsparken sker flera förändringar som berör vägarnas säkerhet och 

bärighet. De tillfälliga arbetsvägarna och skogsvägarna måste göras framåtkomliga för de 

arbetsmaskiner som trafikerar dem. För tillfället finns två vägar i området som utbyggnaden av 

arbetsvägarna kommer att utgå ifrån. Vägarna kommer på vissa sträckor förstärkas genom att 

breddas, jämna ut eventuella backkrön och fylla ut korsningar. Breddningen av vägar görs även för 

att kunna förvara de schaktmassor som uppkommer under byggnadsfasen. På de allmänna vägarna 

och broarna som berörs av tyngre transport, görs en inventering, BK2 (bärighetsklass 2). Här avgörs 

om vägar och broar har den bärkraft som krävs eller om förstärkning är nödvändig (Holmen Energi 

2009d). För alternativ B behövs fler arbetsvägar byggas än för alternativ A eftersom det krävs en 

väg fram till varje kraftverk (se karta 3 & 4). 

 

 
Karta 3. Källa: Lantmäteriet, Länsstyrelsen i Stockholm, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och 

Holmen Energi 2009. 
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Karta 4. Källa: Lantmäteriet, Länsstyrelsen i Stockholm, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och 

Holmen Energi 2009. 

Konsekvenser 

Mer kortvariga störningar i närmiljön uppkommer i form av större maskiner, transporter, buller, 

borrning och sprängning. När dessa störningar sker är sannolikheten stor att de djur som vistas i 

området skräms bort av de olika ingreppen. Byggnationsfasen pågår dock under en begränsad tid, 

effekterna är inte bestående.  

 

Det kan även förekomma hinder i framkomligheten då markkablar grävs ner. Leveransen av själva 

vindkraftverket kommer troligtvis att bli till Hargshamn, och vindkraftstornen kommer att levereras 

i sektioner (Holmen Energi 2009c). 

Åtgärder 

Det är viktigt att markprover görs där vindkraftverken upprättas för att se om sanering krävs innan 

byggnationen börjar. Vindkraftverken bör ha ett säkerhetsavstånd från Ehnsjöarna för att eliminera 

eventuella risker i att ändra vattenförhållandena i den täta leran som omsluter dammarna och bildar 

en säkerhetsbarriär mot föroreningsläckage.  

Transporter under driftstiden 

En servicebyggnad kommer att anläggas i vindkraftsparken som tillhandahåller de vanligaste 

reservdelarna för vindkraftverken. Transporterna i området kommer att bestå av servicetransporter 

med personbilar. Transporternas frekvenser beror på underhållsbehovet av vindkraftverken och vid 

situationer som kräver felavhjälpning (Holmen Energi 2009c). 

7.4 Elnätsanslutning 

Vid den interna elnätsanslutningen av de olika vindkraftverken ska de sammankopplas med en 

markförlagd kabel, då bedömningen är att en luftledning inte anses vara nödvändig i dagsläget. De 
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markförlagda kablarna ska så långt det är fysiskt möjligt och ekonomiskt skäligt att följa områdets 

vägar. 

 

Vid förläggning av kablarna kommer plöjning, schaktning, kedjegrävning och tryckning att ske. 

Var de olika metoderna kommer att tillämpas beror på markens egenskaper och sammansättning, då 

marken i området är av varierande slag.  

 

Vid anslutning till det överliggande elnätet finns det två olika möjligheter. Båda alternativen är 

lokaliserade söder om område Varsvik. Det första alternativet har en sydvästlig placering medan det 

andra alternativet har en sydöstlig placering. Båda alternativen har en ledningsspänning på högst 

70kV.  

 

Vid det första alternativet ansluts vindkraftsparken till en transformatorstation som placeras i direkt 

förbindelse till den befintliga kraftledningen som är lokaliserad i Gråska.  I dagsläget försörjer 

kraftledningen Hallsta pappersbruk. Mellan transformatorstationen och den befintliga ledningen 

kommer en anslutande ledning att koppla samman dem.  

 

Vid det andra alternativet direktansluts vindkraftsparken till ett ställverk vid Hallsta pappersbruk. 

Åtgärden kommer att kräva att en ny mark- och sjöfartskabel anläggs. Kabeln måste dras via den 

befintliga väg och järnväg som finns i området, och fortsätta längs med Edebovikens västra strand, 

för att sedan dras igenom botten av Edeboviken. Vid nedgrävning av markkablar sker en schaktning 

på ungefär 60 centimeter djup och ungefär en meters bredd. Vid förläggning av kablarna krävs ett 

arbetsområde för transporter och arbetsmaskiner och ytterligare mark för schaktmassorna. 

Kabelschakten och marken för schaktmassorna kommer att återställas efter arbetets slut. Vid 

ledningens passage via väg och järnväg ska styrd borrning att användas vid förankring. Vid den 

eventuella sjökabelförläggningen dras kabeln ut med en pråm. Vid förankringen där kabeln går från 

mark till vattenkabel kan olika tillvägagångssätt användas beroende på platsens geografiska läge 

och markens beskaffenhet. Schaktning, spolning eller tryckning är de alternativ som kan bli 

aktuella. Sjökabeln kommer inte att förankras på botten utan kommer att hållas nere av sin egen 

tyngd (Holmen AB 2009).        

Konsekvenser 

Vid alternativ A bedöms ledningen inte ge upphov till stora miljökonsekvenser då ledningens längd 

är kort och de eventuella schaktarbetena blir väldigt begränsade. Marken ägs endast av Holmen 

Bruk AB.  

 

Vid alternativ B bedöms miljökonsekvenserna vara begränsade. Kabeln berör inga områden med 

höga naturvärden. Dock kan en eventuell grumling av vattnet i Edeboviken ske vid sjöläggning av 

kabel och en analys av det avses att inkluderas i miljökonsekvensbeskrivningen för Holmen AB och 

en vidare analys bör göras. Kabeln kommer inte att beröra friluftslivet eller bebyggelse i området 

men en viss påverkan sker av skogsområdena vid Edeboviken samt Hallstavik bruk. Det försvårar 

dock inte markanvändningen i områdena (Holmen AB 2009). 

7.5 Naturmiljö 

Nulägesbeskrivning 

Den planerade vindkraftsparken ligger i ett flackt sprickdalslandskap. Enligt jordartskartan SGU 

serie Ae 105 består höjderna i området av kalt berg eller berg med ett tunt moräntäcke och lera 

alternativt mindre partier av torv i sänkorna. Enligt SGU:s berggrundskarta Uppsala SGU serie Ba 

nr 47 består området av medelkornig, röd till gråröd granit till granodlorit. 

 

Utredningsområdet ligger utanför Edebovikens strandskyddsområde och området inhyser inget 

riksintresse för naturvård, inget naturreservat eller Natura-2000-område. 
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En bergtäkt finns i områdets västra del och ett mindre vägnät finns i dag i det planerade området (se 

karta 2). 

 

Stora delar av området täcks av produktionsskog i form av blandbarrskog som ägs av Holmen 

Skog. En nyckelbiotop, på 1,1 ha, bestående av ädellövskog, finns på områdets nordliga gräns. 

Nyckelbiotopens värde består av gamla träd med håligheter och död ved som är viktig för bland 

annat insektfauna, hackspettar och fladdermöss (Skogsstyrelsen 2009). 

 

I sänkorna råder på många platser fuktiga markförhållanden då det är beväxt av sumpskog, 

framförallt i de södra delarna av det tilltänkta området som kartlagts av Skogsstyrelsen. Stora delar 

av skogen är idag avverkade och den övervägande delen av området är dikat.  

 

Jordklöver (Trifolium campestre) har hittats i området. Arten är vanlig i södra Sverige och 

förekommer sparsamt upp till Uppland. Även rödmålla (Chenopodiaceae rubrum) växer här 

(Holmen Energi 2008). Liksom jordklövern är den vanlig i södra Sverige (Mossberg & Stenberg 

2003). Enligt Naturskyddsföreningen är Roslagen rik på orkidéer (Stighäll 2009). I området finns 

bland annat grönvit nattviol (Platanthera chlorantha), jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza 

maculata), skogsnycklar (Dactylorhiz ssp. fuchsii), nästrot (Neottia nidus- avis), knärot (Goodyera 

repens) och tvåblad (Listera ovata). Inga av arterna är rödlistade (SLU 2009).  

 

En naturbedömning över ett 30 ha stort område har gjorts av Ekologigruppen AB i samband med 

ansökan om tillstånd att bedriva dragracingverksamhet i områdets västra del. En näringsrik 

granskog med signalarter hittades och bedöms innefatta ett visst naturvärde av lokalt intresse för 

den biologiska mångfalden (Ekologigruppen AB 2003). Signalarter är arter som skall användas som 

stöd för att hitta skogar med höga naturvärden (Nitare & Lindgren 2000). Arterna är ofta hänvisade 

till speciella faktorer, till exempel en speciell jordmån, som är knutna till stabila skogar med en lång 

kontinuitet. Arbetssättet är framtaget av Skogsstyrelsen i arbetet att bevara den biologiska 

mångfalden av både arter och ekosystem. 

 

Hasselsnok har påträffats vid slamdammarna (Se karta 2) och den här lokalen är den mest nordliga i 

Sverige för den här rödlistade arten (Ekologigruppen AB 2003). 

 

Slamdammarna är häckningslokal för den rödlistade svarthakedoppingen, som helst häckar i små 

vatten utan rovfisk. Svarthakedoppingen bygger sina bon som en flotte i vattnet eller på tät 

vegetation till exempel säv och livnär sig på bland annat larver och grodyngel. Svarthakedoppingen 

övervintrar i marin miljö (Tjernberg 2005). 

 

Även den rödlistade arten mindre hackspett finns i området. Liksom de flesta hackspettar i Sverige 

idag är den mindre hackspetten hårt utsatt på grund av det moderna skogsbruket (SOF 2006). 

Hackspetten är beroende av lövskog under häckningsperioden och gynnas mest av fuktigare 

biotoper med mycket död ved, helst al eller björk, där den kan hacka ut bohål och söka vedlevande 

insekter till föda (SOF 2006). 

 

Snatterand, skedand, brunand, smådopping, svarthakedopping, havsörn, mindre strandpipare, 

mosnäppa, mindre hackspett, backsvala, sidensvans, skäggmes och törnskata är rödlistade 

förekomster som har rapporterats in under de sista fem åren i området (Artportalen 2009a). 

Huruvida fladdermöss finns i området är okänt. 

 

Strax söder om vindparken finns tre nyckelbiotoper (se karta 2), två tallsumpskogar på sammanlagt 

3,7 ha med värdefull mossflora, varav en har högt kärlväxtvärde och en barrskog med värdefull 

mossflora på 1,9 ha (Skogsstyrelsen 2009). 
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Konsekvenser 

De mindre vanliga växterna, jordklöver och rödmålla, växer intill slamdammarna som inte berörs 

av byggnationen och inte påverkas av vindkraftverken (Holmen Energi 2008). 

  

En viss areal mark tas i anspråk vid anläggningen av vindkraftsparken. Lokalt påverkar det 

naturmiljön, framförallt under byggnadsfasen eftersom vegetation schaktas bort.  Under själva 

driftfasen kan schaktade massor och uppgrävda ytor återetableras av vegetation.  

 

Marken i sumpskog är känslig mot körskador på grund av dålig bärighet. Särskild naturhänsyn 

krävs i dessa områden eftersom olämpliga ingrepp kan spoliera både sumpskogens värden samt ge 

oönskad effekt på vattendrag nedströms (Skogstyrelsen 1995). Sumpskogens funktion som en 

biologisk pump kan vara extra viktig för att förhindra läckage av föroreningar från slamdammarna i 

området till grundvattnet eftersom träden i viss mån suger upp eventuellt läckage. 

 

Inget naturområde med lagstadgat skydd finns inom området. Nyckelbiotoperna förväntas inte 

påverkas såvida hydrologin inte ändras.  

 

Inget fundament planeras vid slamdammarna där hasselsnoken vistas. Förmodligen blir 

hasselsnoken inte märkbart störd.  

 

Backsvala, sidensvans, skäggmes och törnskata är de rödlistade arterna som löper en stor risk för 

kollision med vindkraftverken eftersom de livnär sig på bland annat flygande insekter. Även för 

havsörnen råder en stor risk för kollision.  

 

Varken svarthakedoppingens eller mindre hackspetts huvudföda är flygande insekter och risken för 

kollision är därför liten. Svarthakedoppingen kan eventuellt trängas undan från sin häckningslokal 

genom oviljan att flyga genom parken, (Energimyndigheten 2008b) men doppingar som grupp 

bedöms av Sveriges Ornitologiska Förening bli störda men inte lida av habitatförlust vid 

vindkraftsetablering på listan över arter som är särskilt känsliga för vindkraftverk. Även vadare; 

mindre strandsnäppa och mosnäppa, tillhör kategorin (Widemo 2007). 

 

Änderna och hackspetten förväntas inte påverkas i någon större utsträckning. 

 

Fladdermöss livnär sig på bland annat insekter, vilket bidrar till att vindkraftverken kan utgöra en 

risk för fladdermöss. 

 

Alternativ A ger en mindre påverkan på vegetation eftersom en mindre markyta används för 

vägbyggnation och fundament än vid alternativ B. Byggnationstiden bör rimligtvis bli kortare vid 

anläggning av färre vindkraftverk och störningen från byggfasen därmed minska. 

Åtgärder 

Fundamenten bör placeras på berg för att minska påverkan på sumpskogen. Genom att använda sig 

i övervägande utsträckning av redan befintliga vägar minskar också påverkan på omgivande miljö. 

Dikning eller annan vattenreglering är inte lämpligt på platsen. 

 

Eftersom svarthakedoppinen inte förväntas bli så pass störd att den väljer att häcka på annan plats 

blir det inte aktuellt med kompensationsdammar. 

 

Bedömningen bör kompletteras med en inventering av fladdermus för att utreda deras eventuella 

utbredning i området. Genom att ta reda på vilka stråk fladdermöss använder, går det att undvika att 

bygga vindkraftverk i dem och kollisioner undviks på så vis (Ahlén 2003). Fladdermöss är mest 

aktiva under svaga vindförhållanden (Energimyndigheten 2008a).  
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7.6 Hydrologi 

Nulägesbeskrivning 

Området fungerar som en vattendelare för grundvattenströmningen i regionen och är beläget på ett 

höjdparti. Grundvattnets strömriktning sker huvudsakligen mot Edeboviken. Intill de anlagda 

slamdammarna har den naturliga grundvattenströmningen ändrats varför den ytliga avrinningen nu 

sker via dessa (Sweco 2008). Området består huvudsakligen av ett sprickdalslandskap med kalt 

berg på höjderna och lera i sänkorna (SGU 2009a). Leran i sänkorna minskar läckage genom jord 

till berg varför grundvattenbildningen i berg är låg. Grundvattenbildningen sker istället på 

höjdpartierna och strömmar sedan mot de kringliggande sjöarna. Den grundvattenströmning som 

sker i berg sker i huvudsak mot Edeboviken (Sweco 2008).  

Konsekvenser 

Eftersom grundvattenbildningen i berg är förhållandevis liten finns risker av en eventuell 

saltvatteninträngning om grundvattennivån i berg sänks under havsnivån. Grundvatten är dessutom 

en bristvara vid kusten som det bör tas hänsyn till (Lång et al. 2009) 

 

Om oljeläckage från fundamenten skulle förekomma kan de främst komma att påverka den 

omgivande vegetationen som tar upp vattnet men kan även komma att påverka de enskilda brunnar 

som finns i närområdet. Läckagen kan även föras med ytvattnet till avrinningsområden, i det här 

fallet sjöar och våtmarker, och kan påverka dem negativt. Vindkraftverken gjuts fast med hjälp av 

cement som kan laka ut och höja grundvattnets pH-värden eftersom cement har höga 

karbonatvärden (Almerheim et al. 2009).  

Åtgärder 

Det är bra om själva byggnadsarbetet sker under perioder med låga grundvattennivåer, augusti till 

oktober. Då behövs inte grundvattennivån ledas bort alternativt sänkas (Vattenfall 2009).  

Med den planerade racingbanan krävs ytterligare utredningar på påverkan av grundvatten 

7.7 Edeboviken 

Nulägesbeskrivning 

Edeboviken har en begränsad vattenomsättning och klassas idag som miljöstört område (Holmen 

2009). Skedeboån, Ronöholmsån och Tulkaströmmen har sitt utlopp i viken, vilket medför en 

transport utav näringsämnen främst bestående av kväve och fosfor. Viken påverkas även utav andra 

föroreningar då det finns 13 småbåtshamnar, där tre räknas som större. Enligt en rapport av 

Norrtälje kommun uppskattas det att det idag finns minst 4900 fritidsbåtar. Även dagvatten från 

industriområdet avleds idag direkt ut i viken och det finns även ett reningsverk. (Norrtälje kommun 

2008).  

 

Holmen har också verksamheter i Edebovikens närhet, bland annat i form av ett pappersbruk vilket 

släpper ut både syreförbrukade ämnen samt kväve och fosfor. På grund av detta gör Holmen 

kontinuerliga mätningar och inventeringar av Edebovikens miljötillstånd. De har bland annat 

kommit fram till att pappersbruket står för ca 30 procent av de syreförbrukande ämnena som idag 

släpps ut i Edeboviken. Syresmättnadsgraden för bottenvattnet närmast reningsverket har ett 

konstant värde på 85 procent under ett års tid, dock sjunker det under sensommaren till cirka 60 

procent. Ytvattnet ner till en halvmeters djup i viken ligger på 60 procent under året. (Holmen 

2009)  

 

Värden har även uppmätts för närsalterna kväve och fosfor. I de inre delarna av Edeboviken var 

årsmedelvärdet för kväve 575 mikrogram per liter vatten. Enligt Naturvårdsverkets mall klassas 

medelvärdet för sommaren som måttlig och under vintern som otillfredsställande. Fosforhalten i 
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viken har bättre värden med ett årsmedelvärde på 35 mikrogram per liter vatten år 2008. Både 

sommarens och vinterns värden på ett djup av 0,5-2,5 meter klassas enligt Naturvårdsverkets mall 

som tillfredställande. De faunainventeringar som gjorts i Edeboviken påvisar ett dystrare resultat. 

Enligt naturvårdsverkets mallar är resultatet för den bottenlevande faunan otillfredsställande för de 

inre och centrala delarna av viken. I de yttre delarna vid mynningen är resultatet för den 

bottenlevande faunan måttligt. En uppgående trend för miljötillståndet för den fastsittande 

vegetationen har under senare år observerats i de inre delarna i viken medan de yttre delarna har 

varit oförändrat sedan 2005 (Holmen 2009). 

Konsekvenser 

En viss påverkan av områdets hydrologi kan ske då gjutning av betongfundament och schaktning 

sker i samband med monteringen av vindkraftverken. Dessutom ska transportvägar och elkablar för 

elnätsanslutning dras genom området. Det kräver både grävning och eventuell sprängning av berg, 

vilket leder till bestående förändringar i miljön (Naturvårdsverket 2006). Vid skador på marktäcket 

under uppbyggnad finns en risk att grundvattnet kan bli förorenat om inte försiktighetsåtgärder 

beaktas.  Den största risken sker vid schaktning och byggnaden av vägar, riskerna kan dock 

minskas genom att i så stor utsträckning som möjligt undvika att gräva vid grundvattenförande 

avlagringar (Länsstyrelsen i Västerbotten 2009). Ett annat problem som kan uppstå är att befintligt 

vatten i området kan grumlas och förorenas under uppbyggnadstiden. I Skottland motverkas 

problemet genom att halmbalar placeras ut i angränsande bäckar och diken. De måste dock 

regelbundet bytas ut, men motverkar slamtransporter och grumling av vattnet (Bräcke kommun 

2003). Vid etablering av 28 vindkraftverk med en effekt på 2MW kommer den hydrologiska 

påverkan i området bli större, då mer schaktning och fler anläggningar av vägar äger rum, än vid 

etablering av 14 vindkraftverk med en effekt på 3MW.  

Åtgärder 

Om en vindkraftverkspark byggs bör dess påverkan på Edeboviken bli begränsad om ingen elkabel 

dras genom viken eller material och föroreningar från byggplatsen inte transporteras ut med 

grundvattnet i viken. Om en elkabel dras genom den förorenade viken bör ytterligare 

undersökningar ske efter eventuella gifter som kan ligga i bottenskiktet, vilka kan röras upp till ytan 

igen vid grävning. Ytterligare belastning skulle kunna ske om dagvattnet från vindkraftsparken 

också leds ut i Edeboviken. Vid en olycka finns även en risk för läckage av ämnen från 

vindkraftsparken via grundvattnet eller eventuellt slamdammarna. Vid byggnationstiden bör 

säkerhetsåtgärder tas för att minimera läckage av ämnen ut i befintliga vattenförekomster. 

7.8 Kulturmiljö 

Nulägesbeskrivning  

Inom och i närhet av områdesavgränsningen finns ett flertal fornlämningar, kulturmiljöer och andra 

kulturella aspekter (se karta 2), såsom riksintressen att ta hänsyn till.  

Fornlämningar 

Inom områdesavgränsningen är en kulturhistorisk husgrund lokaliserad med tecken på agrara 

lämningar. Vid en inventering från 1976 konstaterade Riksantikvarieämbetet att fornlämningen 

består av sju husgrunder med murstocksrester, två uthusgrunder, en smedjegrund samt tre 

uthusgrunder. Riksantikvarieämbetet klassificerar boplatsen som övrig kulturhistorisk lämning. De 

växtligaste grunderna ger ett mycket ålderdomligt intryck. Husgrunden ligger i en moränmark med 

inslag av hällar, igenväxande åker- och ängsmark. Riksantikvarieämbetet gör även bedömningen att 

området håller på att täckas av industriavfall från Holmens Bruk (Riksantikvarieämbetet 2004a). 

 

Andra fornlämningar inom områdesavgränsningen med klassificering som övrig kulturhistorisk 

lämning är: 

 

 Bebyggelselämningar, bestående av två torp husgrunder (Riksantikvarieämbetet 2004b).  
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 Bebyggelselämning, bestående av en husgrund (Riksantikvarieämbetet 2004c). 

 Bebyggelselämningar, bestående av två husgrunder. Dessa ligger numera i Holmens Bruks 

reningsdammar, som ej får beträdas (Riksantikvarieämbetet 2004d). 

 Bebyggelselämningar, sentida, bestående av tre husgrunder, varav en med otydlig men 

trolig skorstensstock, en källargrund, två stengärdesgårdar samt röjda ytor 

(Riksantikvarieämbetet 2004e). 

Gravfält 

Något till öster inom områdesavgränsningen finns ett gravfält som bedöms som en fast 

fornlämning. Gravfältet täcker en yta av 190x80 meter nordöst till sydväst och består av 90 

fornlämningar. Dessa fornlämningar består av tre högar, 80 runda stensättningar, två rektangulära 

stensättningar, en skeppssättning, en rest sten och tre stenrader. Högarna i gravfältets nordvästra del 

är fyra till fem meter i diameter och 0,5-0,6 meter höga. De runda stensättningarna är mellan två 

och sju meter i diameter och 0,1-0,5 meter höga. Inventering är gjord 1976 av 

Riksantikvarieämbetet (Riksantikvarieämbetet 2004f). 

Riksintresset Hallstavik 

Vindkraftsparken planeras att lokaliseras väster 

om riksintresset Hallstavik (se karta 2). Norra 

delarna av tätorten Hallstavik bedöms vara ett 

riksintresse för kulturmiljövård (Se karta 5). 

Riksintressets grund ligger i bruket och 

industrisamhället med anor från 1913. Hallstavik 

karakteriserar samhällsutvecklingen och 

planeringen under tidigt 1900-tal med hänsyn till 

brukstraditioner (Holmen Energi 2008). 

 

Riksintresset Hallstavik karaktäriseras av spår av 

järnvägen, vägsträckningar och bebyggelse från 

det äldre samhället före etableringen av 

pappersbruket. Det i omgångar utbyggda 

planmönstret, dess oregelbundna, 

terränganpassade utformning, kvarters- och 

tomtfigurer och inplacering av bebyggelsen. En- 

och tvåfamiljshus med uthus samt 

flerlägenhetslängor, det så kallade 

Ungkarlshotellet, mäss- och ingenjörsvillor från 

det första anläggningsskedet och fortsatta 

utvidgningar mot söder och norr. 

Egnahemsområden, ingenjörs- och 

tjänstemannavillor och den lite avskilda 

disponentbostaden ingår också i bebyggelse av 

riksintresse, likväl som offentliga byggnader som 

skolor och Hallstaviks kyrka, invigd 1933 och 

fabriksbyggnader, produktionsanläggningar och hamn (Riksantikvarieämbetet 2009). 

 

Skärsta By ligger i närheten av den tilltänkta vidkraftsutbyggnaden och var historiskt en väl samlad 

by. Idag finns talrika spår av husgrunder och odlingar (Se karta 5). Av ortnamnen att döma är 

ursprunget förhistoriskt, där sta-tilläget bör vara från vikingatiden. Antal fornlämningar i området 

från vikingatiden är tämligen få. I anslutning till byn Skärsta finns en del gravfält och 

ensamliggande stensättningar. I Skärsta gamla by finns flera registrerade fornlämningar framför allt 

gamla odlingsmönster (Riksantikvarieämbetet 2004f). 

Karta 5. Källa: Lantmäteriet, Länsstyrelsen i 

Stockholm och Riksantikvarieämbetet 2009. 
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Vid en framtida expansion av samhället väster om Edeboviken bör dock lämningarna från byn 

Skärsta noteras (Arkeodok 2007). 

Ronöholm 

Ronöholm herrgård är lokaliserad norr om områdesavgränsningen (se karta 2). Ronöholm är inte 

klassificerad som ett riksintresse men ingår i Norrtälje kommuns kulturminnesvårdsprogram. 

Ronöholm bildar en enhetlig och välbevarad herrgårdsmiljö med traditionella bebyggelseinslag. 

Gravfältet vittnar dessutom om en långvarig bebyggelseutveckling (Stockholms Länsmuseum 

2009). 

Konsekvenser och åtgärder 

Gravfältet inom områdesavgränsningen kommer inte att beröras fysiskt av vindkraftetableringen. 

Det närmaste vindkraftverket placeras sannolikt norr om lämningarna och vägen till vindkraftverket 

dras lämpligen upp på höjdens nordvästra sluttning. Vid den gamla boplatsen är det registrerade 

området med övriga kulturhistoriska lämningar ganska stort geografiskt och eventuellt kan någon 

lämning beröras av vägdragningen genom området. Detsamma gäller något av de övriga 

lämningarna som finns utspridda i utredningsområdet (Holmen Energi 2008). När fundament för 

vindkraftverk byggs, finns alltid en risk att nya fornlämningar upptäcks (Wizelius 2007), vilket är 

viktigt att ha i beaktande då det kan fördröja arbetsprocessen. Några större åtgärder för att bevara 

fornlämningarna behövs inte göras då de inte påverkas fysiskt av vindkraftetableringen. 

 

Vindkraftsparken påverkar riksintresset genom att kabeln för vindkraftverken ska skära igenom 

delar av riksintresset Hallstavik. Även kan det visuella intrycket komma att påverkas inom 

riksintresset (Holmen Energi 2009b). Riksintressets konsekvenser är så pass små att några större 

åtgärder inte behövs göras. 

 

Ronöholm kan komma att påverkas visuellt (Holmen Energi 2008). Kyrkmiljöerna ligger så pass 

långt från områdesavgränsningen att siktlinjer för kyrkmiljön inte påverkas. Skärsta by kan däremot 

komma att påverkas visuellt. 

7.9 Buller 

Bullerstudien som har genomförts för alternativ A och B dokumenterar ljudutbredningen från 

vindkraftsparken och beräknar ljudimmissionerna vid flertalet känsliga punkter såsom 

bostadsområden. Studien har utförts av ett externt konsultföretag, Triventus Consulting. Särskilt 

identifieringen av ljudkänsliga områden har genomförts på ett lämpligt sätt och påvisar 

bullernivåerna för dessa. I anslutning till den externa bullerstudien har vi inom ramarna för vår 

MKB även gjort enklare bullerskisser (se karta 6 & 7) för att tydliggöra skillnaderna mellan 

bullernivån i de två utformningsalternativen samt den alternativa lokaliseringen. Eftersom 

placeringen av vindkraftverken inte är färdig kommer bullerbilden förmodligen att avvika något 

från dessa scenarion. Avvikelserna torde dock inte vara stora och dessa mätningar ger därför en bra 

bild av bullerutbredningen. 
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Karta 6. Källa: Lantmäteriet, Länsstyrelsen i Stockholm, Skogsstyrelsen och Holmen Energi 2009. 

 

 
Karta 7. Källa: Lantmäteriet, Länsstyrelsen i Stockholm, Skogsstyrelsen och Holmen Energi 2009. 
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Nulägesbeskrivning 

I dagsläget är själva området i Varsvik inte särskilt bullerpåverkat. Det förekommer ett visst 

trafikbuller då kustvägen sträcker sig längst områdets östra gräns, samt att området inringas av 

mindre vägar. Pappersbruket alstrar en del industribuller men i övrigt påverkas området inte av 

industribuller. Då jakt bedrivs i området förekommer buller i form av skott vissa delar av året. 

Konsekvenser  

Vid tillkomsten av vindkraftsparken kan sägas att bullernivåerna i området generellt kommer att 

ligga inom de av Naturvårdsverkets fastslagna riktlinjer, men det bör påpekas att flertalet områden 

ligger i gränszonen för accepterade värden. Punkter där bullerpåverkan uppmäts till 39,7 dB(A) 

förekommer till exempel och det är något osäkert huruvida riktlinjen för bostadsområden på 40 

dB(A) kommer att överskridas.  

 

Bullerproblemet i den östra sidan av området där pappersbruket är beläget samt där kustvägen går 

norr till söder förmodas inte vara problematiskt. Befintligt buller från vägen och pappersbruket 

uppfyller här en maskerande funktion. Sannolikheten är stor att det under dagtid inte kommer 

uppfattas något buller från vindkraftsparken, då dessa bullerkällor är kraftigare än det 

aerodynamiska ljudet från anläggningen. Nattetid ökar problematiken, men anses inte utgöra en 

bullerpåverkan till den grad att riktlinjerna överskrids. 

 

I väst påverkas orten Gråska av bullereffekter från vindkraftsparken, men även här överskrids inte 

riktlinjen 40 dB(A). Även här förekommer det en maskeringseffekt om än i mindre skala än i öst. 

Det största potentiella bullerproblemet i området är att fyra identifierade nyckelbiotoper påverkas. 

Tre av dessa påverkas betydande, då bullernivåerna där överstiger 40 dB(A). Vad det betyder för 

livsmiljön i biotoperna identifieras i avsnittet 7.5 Naturmiljö.  

 

Viktigt att påpeka är också att radien för ljudpåverkan vid 35 dB(A) är betydligt större än för 40 

dB(A). Det föreligger en risk att vissa friluftsområden kan påverkas av buller som överskrider den 

rekommenderade riktlinjen. Exakt hur påverkan ser ut är svårt att fastställa men risken är värd att ha 

i åtanke. Området inhyser begränsat med platser som används till rekreation men det kan till 

exempel finnas odokumenterade flanörstråk. 

 

Alternativ B har en liknande bullerpåverkan som alternativ A. Som tidigare har konstaterats 

emmiterar en vindkraftspark bestående av flertalet mindre vindkraftverk liknande bullernivåer som 

en bestående av färre stora vindkraftverk. Påverkansradien för ljudnivån 35 dB(A) blir något större 

vid det här alternativet, men konsekvenserna av det här bedöms vara små med tanke på närområdets 

karaktär. Bullerpåverkan under konstruktionsfasen bedöms även bli större när det gäller alternativ 

B. Fler vindkraftverk resulterar i en utökad konstruktionsfas där buller från montering och transport 

är större än vid konstruktionen av färre vindkraftverk.  

 

Dessa två faktorer gemensamt gör att bullerpåverkan för alternativ B bedöms som något större än 

för alternativ A.  

7.10 Skuggstörningar och reflexer 

Beräkningar av skuggstörningar är gjorda i WindPRO av Triventus Consulting för Holmen Energi 

AB för alternativ A och B. Enligt dessa beräkningar kommer vindparken att uppfylla Boverkets 

riktlinjer för skuggor (Holmen Energi 2009e & Holmen Energi 2009f). 

Konsekvenser 

Beräkningarna visar att inga störningskänsliga områden kommer att drabbas av skugga mer än 8 

timmar per år (Holmen Energi 2009e & Holmen Energi 2009f). Skuggeffekter kommer bara att 
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förekomma när solen står lågt och kommer inte att förekomma mer än 30 minuter per dag (Holmen 

Energi 2009a). 

 

Det är viktigt att tänka på att det är samma företag som gör bullermätningar och skuggmätningar 

som levererar vindkraftverken till Varsvik. Även om vi kan validera att dessa mätningar är bra 

gjorda för Varsvik är det bra att tänka på att leverantören agerar både som utredare och försäljare 

och en sådan situation kan bli svår att hantera om det visar sig att utredningen inte är av gynnande 

art för vinstintresset. 

Åtgärder 

Genom en bra placering av vindkraftverken kommer riktlinjerna att uppfyllas, men eventuellt även 

genom tidsprogrammering av vindkraftverken (Holmen Energi 2009a). Länsstyrelsen bör ställa ett 

motkrav till exploatören att tidsprogrammering verkligen används om det visar sig att 

skuggstörningar blir längre än beräknat. 

7.11 Naturresurser 

I Norrtäljes översiktsplan planeras norra Varsvik som en framtida bergtäkt, men är ännu ej 

påbörjad. Det finns en bergtäkt i sydvästra Varvsvik idag (se karta 2), där tillståndet går ut år 2012, 

men planerna är att den ska fortsätta att drivas. Dessutom ska återvinning, mellanlagring och 

deponering ske där (Norrtälje kommun 2004).  

 

Enligt Holmen är skogen i det planerade vindkraftsparksområdet avverkad till stor del (Holmen 

Energi 2009a). På vårt besök i området upplevde vi att området till stort bestod av skog, men 

Holmen anser möjligen att skogen inte är av produktiv art. 

7.12 Landskapsbild 

Nulägesbeskrivning 

Huvudkaraktären för området är skogsmark med inslag av berg i dagen, mindre sjöar, vattendrag 

och våtmarker. Skogsbruk sätter sin prägel på området och kalhyggen förekommer. Topografin i 

området är flack med höjder upp till 30 meter över havet (Holmen Energi 2009g). De 

landskapselement som identifierats är fornlämningar som gravfält och gamla husgrunder, 

sumpskog, en bergtäkt, tre förorenade slamdammar, samt en nyckelbiotop (se karta 2). Två 

kilometer väster om området ligger Hallstavik pappersbruk och tätort med närliggande bostads- och 

fritidshus. Pappersbruket pekades ut av länsstyrelsen 1999 som ett riksintresse för industriell 

produktion enligt 3 kap 8 § MB. Norr över ligger Ronöholm herrgård med traditionellt 

bebyggelseinslag. Det är inte av riksintresse men ingår i Norrtälje kommuns kulturminnesprogram 

för kulturmiljövården (Holmen Energi 2008).   

Konsekvenser 

Vindkraftsparken i området kommer att vara synlig då dess form och höjdskala blir ett visuellt 

dominerande inslag i landskapsbilden. För att uppnå bästa möjliga effekt placeras vindkraftverken 

på höga höjder och blir därmed synliga på långa håll och påverkar landskapsbilden i ett omfattande 

område. Fotomontage har gjorts som visar den visuella påverkan av landskapet, se bilaga 3. Den 

omgivande bebyggelsen påverkas men skogsterrängen i och omkring området bidrar till att en viss 

del av vindkraftverken kommer att skymmas av träd (Holmen Energi 2008). I områden utan 

skymmande vegetation kommer dock vindkraftverken bli fullt synliga och vid framtida 

avverkningar ökar den visuella påverkan. Ronöholm herrgård påverkas av vindkraftverken och den 

visuella landskapsbilden kan komma att påverka den historiska upplevelsen av platsen (se karta 7) 

(Holmen Energi 2008).  
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Åtgärder 

De åtgärder som kan tas för att mildra den visuella påverkan, som är aktuellt vid alternativ A, är att 

anlägga färre, men större vindkraftverk. Det har visats genom studier att det är svårt för det 

mänskliga ögat att bedöma höjden av vindkraftverk och att färre vindkraftverk är att föredra, då den 

visuella effekten inte upplevs lika stor (Wizelius 2007). Vid användningen av större vindkraftverk 

kan de ställas tätare utan att påverka verkningsgraden av vindkraftverken (Grönjord 2003). 

Områdets visuella tålighet bedöms vara relativt hög på grund av dess karaktär. Det ligger i 

angränsning till Hallstavik pappersbruk som är klassat som ett riksintresse för industriell 

produktion. Det är redan ett hårt exploaterat område och vindkraftens högteknologiska och 

industriella karaktär passar bra och samspelar med miljöns karaktär. Stora vindkraftverk kan med 

fördel oftast placeras i närheten av större tekniska anläggningar som skalmässigt samspelar med 

vindkraftverken. Det kan även bidra till en positiv effekt genom att vara en symbol för ren energi 

(Boverket 2009a).  

7.13 Friluftsliv 

Nulägesbeskrivning 

I dagsläget är Varsvik inte av riksintresse eller regionalt intresse för friluftslivet. Det finns varken 

motionsspår eller vandringsleder i området (Norrtälje kommun 2004) och inte heller några 

verksamma idrottsföreningar, möjligtvis skulle området kunna användas för orientering. Området 

ligger dock nära bebyggelse och används troligen i viss utsträckning som rekreationsområde utav 

de boende. På platsen finns sevärdheter i form av fornlämningar och sällsynta djurarter vilket kan  

locka dit besökare. Troligen rör sig ornitologer i området då mindre hackspett och 

svarthakedoppingen förekommer (Holmen Energi 2009). Det finns en ridskola närmare Hallstavik, 

men de använder inte området idag. Verksamheten ska dock flyttas och då är det möjligt att de 

flyttas upp mot Varsvik (Norgren 2009). Den verksamhet som blir mest berörd i dagsläget är det 

jaktlag som bedriver jakt i området. Jaktlaget arrenderar ett område där kärnan kommer att ligga 

mitt i vindkraftsparken (Ytterberg 2009). 

Konsekvenser  

I det fall att färre vindkraftverk skulle byggas kan det få en positiv inverkan på landskapsbilden i 

och med att antalet minskar från 28 till ungefär 14 stycken och då stör ett mindre område. Samtidigt 

kan det leda till en negativ påverkan på områdets tillgänglighet då färre vägar tillkommer. 

Ljudnivån kommer troligen att bli den samma och risken finns fortfarande kvar att fågellivet 

påverkas och därmed ornitologerna. Om fler anläggningar byggs kan det få en positiv inverkan på 

området, då fler vägar anläggs, vilket ökar tillgängligheten. (Ytterberg 2009).  Boende i närområdet 

kan dock tycka att landskapsbilden och naturupplevelsen störs utav fler vindkraftverk. 

7.14 Avveckling 

Miljöpåverkan vid demonteringen kan komma att skilja sig mellan alternativ A och B. Anledningen 

är att det är färre vindkraftverk som ska rivas i alternativ A än i B. Likaså är det färre kablar, 

fundament och vägar som ska grävas upp eller rivas om sådana krav kommer att ställas i det här 

fallet. Däremot är vindkraftverken mindre i alternativ B än i A vilket eventuellt kräver mindre 

maskiner och tar mindre mark i anspråk vid rivningen. Skillnaden är dock marginell och alternativ 

A bör få en lägre miljöpåverkan än B då vindkraftverken ska rivas och marken återställas.  

7.15 Risker 

Konsekvenser 

I båda alternativen kan de eventuella riskerna orsaka stora konsekvenser ifall den planerade 

racingbanan byggs i området. Racingbanan lockar till sig många människor och bilar, vilket ökar 

risken för skada vid eventuell islossning eller rotorbladlossning.  
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Islossning kan skada besökare i området och även förstöra ledningar och byggnader.  

 

Med lite otur kan ett rotorblad som lossnar bidra till stora olyckor, med sin vikt på uppemot 1000 

kg. Olyckor är dock sällsynta, men risken ökar med fler vindkraftsfundament som i alternativ B. 

 

Vid höga vindhastigheter sker slitage på vindkraftverken och de får kortare livslängd och riskerar 

att haverera. Ett blixtnedslag kan innebära att hela elsystemet slås ut (Vattenfall 2009). Oljeutsläpp 

bidrar till förorenad mark och kan ge skador på flora och fauna. Det kan även påverka grundvattnet 

genom lukt- och smakförändringar.  

Åtgärder 

Det är viktigt med regelbunden underhållning av vindkraftverken för att undvika olyckor. Då ett 

rotorblad kan flyga upp till 500 meter (Aftonbladet 2008) är det viktigt att en skyddszon upprättas, 

där inga byggnader eller andra verksamheter bör finnas. För att informera besökare till området om 

riskerna bör varningsskyltar sättas upp runt och inom skyddszonen.  

  

På Näsudden på Gotland i januari 2008 flög ett rotorblad 40 meter bort och gjorde ett meterdjupt 

avtryck i en åker. Där prövas nu en ny teknik med automatisk övervakning av rotorbladen för att 

förhindra fler olyckor av den typen. Inuti varje rotorblad sitter en sensor som lyssnar på 

vibrationerna från bladen. Varje blad har sitt speciella frekvensmönster och vid förändringar i 

bladet, såsom sprickor eller lösa skruvar, förändras frekvensmönstret. Om det är stora förändringar 

som kan medföra risker för omgivningen stoppas vindkraftverket automatiskt. Ansvariga får 

meddelande om förändringar så fort som något förändras. Sensorn kan även känna av så pass lite 

som 2,5 kg viktförändringar, vilket då till exempel varnar om rimfrostbildning som kan resultera i 

islossning under vintertid (NyTeknik 2009). 

 

För att undvika haveri med vindkraftverken under höga vindhastigheter är det bra med en 

konstruktion som stoppar vindkraftverken vid sådana förhållanden (Wizelius 2007).  

 

En åskledare uppsatt på vindkraftverken avleder blixten till marken, vilket förhindrar  att elsystemet 

slås ut (Nyberg 2009). För att undvika eventuella oljeutsläpp bör det finnas en plats för oljan, där 

den samlas vid eventuella läckage (Vattenfall 2009). 

7.16 Andra verksamheter inom vindkraftsparken 

Hallstaviks pappersbruk 

I vindkraftsområdet finns tre slamdammar Ehnsjö 1, Ehnsjö 2 och Ehnsjö 3. Det är Hallsta 

pappersbruk som har använt dem till deponering av slam, en restprodukt av deras 

papperstillverkning. Idag är det bara Ehnsjö 3 som är i bruk för deponi av muddermassor från 

Edeboviken. Muddringen sker för att förhindra att Edeboviken växer igen, då Holmen Paper får 

båtleveranser till deras hamn. Årligen sker en ekolodning för att avgöra hamnens djup, för att 

avgöra om muddring krävs. Det har skett incidenter då Holmen Papers avloppsrening ej fungerat, 

Ehnsjö 3 har vid de tillfällena använts med tillstånd från tillsynsmyndigheten som deponi (Jost 

2009). 

Skogsbruk  

Området Varsvik ägs av Holmen Skog, där ett kontinuerligt skogsbruk bedrivs. Underhåll och 

skötsel sker i form av röjning och gallring där Holmen Skog följer Skogsstyrelsens 

rekommendationer. En slutavverkning på vissa arealer i vinkraftsparkens område beräknas ske 2014 

(Hjärp 2009).  
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Holmen Skog avsätter fem procent av sin totala skogsareal för naturvård, en del av dessa skogar 

förväntas bli inlösta som naturreservat och lämnas för fri utveckling. (Holmen Skog 2009). 

Viking Raceway Park 

I området Varsvik har Viking Raceway ansökt om att anlägga en dragracingbana. Viking Raceway 

Park ska bli en turistattraktion där motorsporten kommer att stå i centrum. Motorbanan kommer att 

byggas med den senaste och bästa tekniken. Därför räknas Viking Raceway Park att bli en av de tio 

bästa banorna i världen och bland de 2-3 bästa inom Europa. Racingbanan är en del av vad 

Hallstavik vill kunna erbjuda för att få en ökad turism.  Om verksamheten kommer till stånd 

beskrivs miljöeffekterna att öka för området (se bilaga 5).  
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8 Vindpark Ytterby – Alternativ C 

8.1 Översikt 

Områdesavgränsningen för Ytterby utgör 770 ha (se karta 8). Alternativ C omfattar 14 

vindkraftverk på 3MW vardera med en maximal effekt på 90MW. Sammanlagt beräknas 

vindkraftsparken producera 150GWh per år. 

 

 
Karta 8. Lantmäteriet, Länsstyrelsen i Stockholm, Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet 2009. 

8.2 Planförhållanden   

Området öster om Ytterby där alternativ C lokaliseras är inte detaljplanelagt. Det saknas också 

detaljerad översiktsplan och områdesbestämmelser för platsen. (Lagergren 2009). I kommunens 

översiktsplan står dock att det i områden med pågående skogsbruk ska finnas ett fortsatt skogsbruk 

(Norrtälje kommun 2004). 

 

Om vindkraftsparken byggs i detta område i stället går också det i linje med många av miljöbalkens 

mål, de nationella, regionala och lokala miljömålen samt med kommunens översiktsplan (Norrtälje 

kommun 2004).  

8.3 Byggnation och drift 

Byggnationstiden av vindkraftsparken kräver att vägar till och i området ses över (se karta 9). Om 

det är nödvändigt ska arbetsvägar och skogsvägar förstärkas, för att vägarna ska klara av 

arbetsmaskinerna som ska användas. Förstärkningen sker genom att bredda, utjämna eventuella 

backkrön, kurvor och ge en permanent utfyllnad till de korsningar som kräver det. För de allmänna 

vägarna och broar som berörs av de tyngre transporterna, bör en inventering ske enligt, BK2 

(bärighetsklass 2). Leveransen av vindkraftverket är mest lämpligt om det sker till Hargshamn. 

Kortvariga störningar i närmiljön är i form av buller och vibrationer som orsakas av den tunga 
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maskinparken, personbilstransporter, borrning och sprängning. Området är ett naturområde med få 

verksamheter, vilken innebär en stor sannolikhet att de djur som vistas i området kan skräms iväg 

av de olika ingreppen. Byggnationsfasen pågår dock under en begränsad tid, effekterna är inte 

bestående. 

  

 
Karta 9. Lantmäteriet, Länsstyrelsen i Stockholm, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och 

Holmen Energi 2009. 

Transporter under drifttiden 

En servicebyggnad måste anläggas inom vindkraftsparkens område, där vindkraftverkens 

reservdelar finns. Vidare arbeten som hör till vindkraftsparken är servicetransporter som vanligast 

sker med personbilar. Transporternas frekvenser beror på service- och underhållsbehovet av 

vindkraftsparken. 

8.4 Elnätsanslutning 

Vindkraftsparken anluts till en transformatorstation som placeras centralt i områdets utkant. Vid 

den interna elnätsanslutningen av de olika vindkraftverken ska de sammankopplas med en 

markförlagd kabel, då bedömningen är att en luftledning inte anses vara nödvändig i dagsläget. De 

markförlagda kablarna ska så långt det är fysiskt möjligt och ekonomiskt skäligt att följa områdets 

vägar. 

 

Vid förläggning av kablarna kommer plöjning, schaktning, kedjegrävning och tryckning att ske. 

Var de olika metoderna kommer att tillämpas beror på markens egenskaper och sammansättning, då 

marken i området är av varierande slag.  

 

Vindkraftverkens transformatorstation ansluts via markförlagd kabel, som i möjligaste mån följer 

det befintliga vägnätet, till ställverket i Hallstavik.  
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8.5 Naturmiljö 

Nulägesbeskrivning 

Den tänkta vindkraftsparken ligger i ett flackt sprickdalslandskap där de lägre partierna till största 

delen består av torv, alternativt lera (SGU 2009b). De lite högre partierna utgörs av berg i dagen 

eller sandig morän. Berggrunden utgörs av sura till intermediära intrusivbergarter till exempel 

granit och granodlorit (SGU 2009b). 

 

Skogen ägs av småskogsbrukare och har ett relativt utbyggt vägnät. Området besitter ett 

rekreationsvärde i form av jaktmarker. Inget naturområde med lagstadgat skydd finns inom 

området. 

 

Vegetationen domineras av barrskog och blandskog av barr- och lövträd. I de lägre partierna råder 

våtare markförhållanden med en mindre areal sumpskog jämfört med området i Varsvik.  

 

Två nyckelbiotoper är belägna i områdets östra del (se karta 8). Den ena är en 1,6 ha stor lövrik 

naturbarrskog med en värdefull kryptogamflora. Den andra är en 6,4 ha stor kalkrik naturbarrskog 

med stort lövinslag. Inrapporterade fynd till artportalen är bland annat mossan och lavarna: 

fällmossa (Antitrichia curtipendula), aspgélelav (Collema subnigrescens), vedticka (Phellinus 

viticola), lunglav (Lobaria pulmonaria), gammelgranslav (Lecanactis abietina), korallblylav 

(Parmeliella triptophylla), skinnlav (Leptogium saturninum) samt kärlväxterna: underviol (Viola 

mirabilis), vårärt (Lathyrus vernus) och brudborste (Cirsium helenioides) (Artportalen 2009b). 

 

Fågeln nattskärra har sett vid ett flertal tillfällen i området (Artportalen 2009a). Förmodligen finns 

skogsfåglar och fladdermöss i området, men inventeringar saknas. 

Konsekvenser 

För att förankra vindkraftverken krävs antingen att de skruvas fast i berggrunden eller att fundament 

gjuts. Det senare tar mer mark i anspråk under byggfasen. Även kabeldragning och liknande kräver 

dikning och schaktning. Under driftfasen kommer vegetation att kunna etablera sig på de 

tillbakalagda massorna runt vindkraftverken och över kablarna. 

 

De vägar som finns i området kommer förmodligen inte att vara tillräckligt utbyggda och ett visst 

markanspråk krävs för utökat vägnät.  

 

Marken i sumpskog är känslig mot körskador på grund av dålig bärighet. 

Särskild naturhänsyn krävs i dessa områden eftersom olämpliga ingrepp kan spoliera både 

sumpskogens värden samt ge oönskad effekt på vattendrag nedströms (Skogstyrelsen 1995). 

 

Nyckelbiotoperna förväntas inte påverkas, såvida vindkraftverken inte placeras i biotopen. 

 

Nattskärra anses inte vara särskilt känslig för etablering av vindkraftverk enligt SOF:s lista 

(Widemo 2007). Buller och ökad rörelse i området under byggfasen kommer att störa faunan. 

Under driftfasen störs faunan av ljud och skuggor från vindkraftverken i viss utsträckning. 

 

Vindkraftverken lockar till sig insekter vilket bidrar till en ökad risk för kollisioner för 

insektsätande fåglar och fladdermöss. 

Åtgärder 

Utredningen bör kompletteras med inventering av vegetation i området för att undvika olämplig 

placering. Fundamenten bör placeras på berg för att minska påverkan på sumpskogen. Genom att 

använda sig i övervägande utsträckning av redan anlagda vägar minskar också påverkan på 

omgivande miljö.  
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Anläggning i nyckelbiotoperna är inte önskvärt. 

 

Utredningen bör kompletteras med inventering av fauna i området för att undvika olämplig 

placering. Genom att ta reda på vilka stråk fåglar och fladdermöss har och att undvika att bygga 

vindkraftverken i stråken, undviks kollisioner. Förekomst av örnbon bör särskilt undersökas 

eftersom örnar är särskilt utsatta för kollisioner med vindkraftverk. 

8.6 Hydrologi 

Nulägesbeskrivning 

Enligt SGU:s jordartskarta består området av växlande berg i dagen och morän. I den södra delen 

förekommer brunnar närmre än 500 meter från föreslaget område.  

Konsekvenser 

Läckagen påverkar främst den omgivande vegetationen som tar upp vattnet men kan även komma 

att påverka de enskilda brunnar som finns i närområdet. Läckagen kan även föras med ytvattnet till 

avrinningsområden, i det här fallet sjöar och våtmarker, och kan då påverka dessa negativt. 

Vindkraftverken gjuts fast med hjälp av cement som kan laka ut och höja grundvattnets pH-värden 

eftersom cement har höga karbonatvärden. Läckagen kan även påverka de enskilda brunnar som 

finns i området.  

 

Om en grundvattensänkning sker kan det komma att påverka brunnarna i området då risken för 

saltvatteninträngning blir större (Almerheim et al. 2009).  

Åtgärder 

Det är bra om själva byggnadsarbetet sker under perioder med låga grundvattennivåer, augusti till 

oktober, eftersom behovet minskar att eventuellt sänka grundvattennivån (Vattenfall 2009). 

8.7 Kulturmiljö 

Nulägesbeskrivning  

Inom områdesavgränsningen för alternativ vindkraftspark Ytterby finns ett fornminne som 

Riksantikvarieämbetet klassificerat som röjningsområde. Lämningstypen är en fossil åker från 

bronsålder eller järnålder (se karta 8). Den fossila åkern består av 120x320 kvadratmeter stort 

område med forntida röjningsområden (Riksantikvarieämbetet 2004g). 

 

Norr om den tilltänkta vindkraftsparken Ytterby ligger ett större område som bedöms vara av 

riksintresse för kulturmiljövård. Häverö riksintresse är en dalgångsbygd med miljön kring Häverö 

medeltida kyrka och äldre bebyggelsestruktur i ett småkuperat Roslagslandskap (se bilaga 1). Där 

den uppodlade dalgången med fornlämningar, äldre vägsträckningar, byar och gårdar, bland annat 

Kimmine, Göringe och Buska med huvudbyggnad, ekonomibyggnader, statarstuga och allé. Häverö 

1300-talskyrka ger uttryck för riksintresset (Riksantikvarieämbetet 2009). 

Konsekvenser och åtgärder 

Den fossila åkern kan påverkas om vindkraftverk placeras inom området. En mindre väg skär redan 

igenom området. Vägen kan behöva förstärkas, vilket kan en påverka den fossila åkern en aning. 

För att bevara den fossila åkern bör vindkraftverken eller framtida vägexpansion inte placeras på 

platsen. 

 

Riksintresset Häverö kan påverkas visuellt. Därför är det lämpligare att placera vindkraftverken 

söderut inom områdesavgränsningen. 
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8.8 Buller 

Bullret vid alternativ C bedöms som ett mer allvarligt problem än vid alternativ A och B. 

Visserligen kommer inga närliggande bostäder att påverkas av buller över 40 dB(A) (se karta 10) 

men områdets natur ger andra problem med bullerpåverkan. Friluftslivet i området är mycket mer 

omfattande än i Varsvik och många strövområden kommer att påverkas av buller som överstiger 

den rekommenderade gränsen 35 dB(A). Det finns inte heller lika stora maskeringseffekter då 

vägarna runt området är mindre trafikerade, och industribuller inte förekommer. 

 

 
Karta 10. Källa: Lantmäteriet, Länsstyrelsen i Stockholm, Skogsstyrelsen och Holmen Energi 2009. 

8.9 Skuggstörningar och reflektioner  

Enligt våra kartor över området och våra egna observationer finns ingen utmärkande bebyggelse vid 

eller i området.  Skuggor och reflektioner borde inte upplevas som ett störningsmoment (se karta 

10). 

Konsekvenser 

Verken kan ha en negativ inverkan på bebyggelse i området genom skuggstörningar och 

reflektioner. 

Åtgärder 

Att använda skuggsensorer, som stänger av vindkraftverken när det finns risk för störande skuggor 

bör vara ett krav (Energimyndigheten 2007a), liksom att vindkraftverkens rotorblad ska vara matta. 

(Energimyndigheten 2007b) Länsstyrelsen bör ställa ett motkrav till exploatören att 

tidsprogrammering verkligen används om det visar sig att skuggstörningar blir längre än beräknat. 
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8.10 Naturresurser 

Ytterby är ett skogsområde där det bedrivs aktivt skogsbruk idag, trots att det ingår i ett av de större 

sammanhängande opåverkade områden som Norrtälje kommun utpekat som viktigt att bevara, 

bland annat för friluftsliv (Norrtälje kommun 2004). 

8.11 Landskapsbild 

Nulägesbeskrivning 

Området består av skogsbeklädd terräng med en flack topografi där även skogsbruk bedrivs. Det 

landskapselement som har identifieras är två nyckelbiotoper på 7 ha som ligger i anslutning till 

varandra, samt en fornåker (se karta 8). De finns även ett mindre antal bostäder i angränsning till 

området. De ligger längs vägen som löper i nordsydlig riktning mot Hallstavik.  

Konsekvenser 

Vindkraftverken kommer att vara visuellt synliga då dess form och höjd påverkar den visuella 

landskapsbilden. Skogsterrängen i området bidrar till att vindkraftverken kommer att skymmas av 

träd. Den största visuella påverkan bedöms att bli för de mindre antal omgivande bostäderna längs 

vägen. Vid framtida avverkning ökar den visuella påverkan av området.   

Åtgärder 

De åtgärder som kan göras för att mildra den visuella påverkan är vid utformningen av vindparken. 

Fotomontage saknas av området och bör göras för att bättre kunna utvärderas. Utformningen av 

parken kan då bättre bedömas och åtgärdas i den mån det är möjligt för att mildra den visuella 

påverkan.  

8.12 Friluftsliv  

Nulägesbeskrivning 

I området runt Ytterby rör sig sannolikt ett jaktlag, men jakten bör som vid alternativ A, endast 

påverkas under etableringsfasen. Området är inte klassat som riksintresse för friluftsliv eller 

naturvård. Naturvärdena i området är högre än i Varsvik vilket gör det till ett mer attraktivt 

rekreationsområde för lokalbefolkningen. Området är dock inte lika lättillgängligt med bil då 

vägbomar spärrar vägarna.  

Konsekvenser  

Om vindkraftverk sätts upp skulle området kunna bli mer lättillgängligt för allmänheten då fler 

vägar byggs. En negativ effekt skulle kunna vara en störd landskapsbild och naturupplevelse vilket 

skulle kunna få människor att välja ett annat utflyktsmål. 

8.13 Avveckling 

Vid rivningen av vindkraftverken i alternativ C bör miljöpåverkan bli ungefär den samma som för 

alternativ A eftersom det är lika många vindkraftverk måste ska rivas. Skillnaden är att det för det 

här alternativet finns fler kablar att gräva upp, vilket ger en större miljöpåverkan jämfört med 

alternativ A. Dessutom är naturvärdena i området större än i Varsvik, vilket också innebär större 

miljöpåverkan. 

8.14 Risker 

Konsekvenser 

Islossning kan skada besökare i området och även förstöra ledningar och byggnader. 
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Med lite otur kan ett rotorblad som lossnar bidra till stora olyckor. Med en vikt på uppemot ett ton 

kan rotorbladet skada människor, djur, byggnader eller bilar som råkar vara i vägen när det ramlar 

av. Det är väldigt sällsynt men olyckan kan vara framme när som helst. Vid höga vindhastigheter 

sker slitage på vindkraftverken och de får kortare livslängd och riskerar att haverera (Wizelius 

2007). Ett blixtnedslag kan innebära att hela elsystemet slås ut. 

 

Oljeutsläpp bidrar till förorenad mark och kan ge skador på flora och fauna. Det kan även påverka 

grundvattnet genom lukt- och smakförändringar (Nyberg 2009).  

Åtgärder 

Högspänningsledningar som dras till och från vindkraftverken kan också skadas av islossning och 

bör inte heller ligga inom riskområdet.  

 

Varningsskyltar runt och inom området bör sättas upp för att informera besökare om eventuella 

risker.  

 

Det är viktigt med regelbunden underhållning av vindkraftverken för att undvika olyckor. Då ett 

rotorblad kan flyga så pass långt som 500 meter (Aftonbladet 2008) är det viktigt att en skyddszon 

upprättas där inga byggnader eller andra verksamheter bör finnas. För att informera besökare till 

området om riskerna bör varningsskyltar sättas upp runt och inom skyddszonen.  

 

För att undvika haveri med vindkraftverken under höga vindhastigheter är det bra men en 

konstruktion som stoppar vindkraftverken vid sådana förhållanden (Wizelius 2007). En åskledare 

uppsatt på vindkraftverken avleder blixten till marken, vilket förhindrar att elsystemet slås ut 

(Nyberg 2009). 

 

För att undvika eventuella oljeutsläpp bör det finnas en uppsamlingsplats för oljan, för att den ska 

hamna där vid eventuella läckage (Nyberg 2009).  

8.15 Andra verksamheter inom vindkraftsparken 

Område C ägs av ett 20-tal privatpersoner som idag bedriver ett kontinuerligt skogsbruk. Historiskt 

sett har det alltid bedrivits ett aktivt skogsbruk inom området och därför är skogen som växer där 

ung (Andersson 2009).  
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9 Uppföljning 

Ett beslut om tillstånd betyder sällan slutet på MKB-processen. När vindkraftsparken väl är på plats 

bör verksamhetsutövaren kontrollera och följa upp dess faktiska effekter på miljön och om 

eventuella vidtagna åtgärder fungerar som det var tänkt. Därmed skapas möjlighet att vidta 

ytterligare åtgärder för att förebygga, avhjälpa eller kompensera negativa konsekvenser. 

Uppföljningsarbetet har även syftet att bidra med generell kunskap som kan vara mycket 

betydelsefull vid liknande framtida projekt (Hedlund, Kjellander 2007). 

 

När tillstånd givits för större vindkraftsprojekt har det ofta skett efter att speciella villkor på 

uppföljning och kontrollprogram har satts upp.  De regler och krav som berör det här återfinns i 

Miljöbalken. Ansökan om att få bygga en vindkraftanläggning ska innehålla förslag på 

skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått (22 kapitlet, 1 § p 4 Miljöbalken). Det gäller även 

Miljökonsekvensbeskrivningen (6 kapitlet 7 § p 2 Miljöbalken). Förslag på hur verksamheten skall 

kontrolleras ska också ingå (enligt 22 kapitlet 1 § p5 Miljöbalken). 

 

Förslag på kontrollparametrar kan i ansökan gärna redovisas som en punktlista. De större 

vindkraftanläggningarna som har tillstånd, har fått som villkor att undersöka påverkan på miljön, 

till exempel att undersöka den eventuella påverkan på fågellivet eller fiskfaunan. I villkoren står det 

ofta att kontrollprogram ska tas fram efter samråd med tillsynsmyndigheten. 

 

De kontrollprogram som Holmen rekommenderas är följande: 

 

 Ett program som berör påverkan på naturvärden och mer specifikt fågellivet bör tas fram. 

Enligt de naturinventeringar som sammanställts finns det inom de berörda områdena i 

Hallstavik en rödlistad fågelart, svarthakedopping. Hur svarthakedoppingen kan komma att 

påverkas är i dagsläget osäkert, men forskare menar att vindkraftverken kan komma att 

påverka arten och specifikt artens häckningslokaler som i dagsläget utgörs av dammarna. 

Det kan vara av intresse att vid etablering av parken följa upp arten för undersöka hur den 

påverkats, samt vidta åtgärder om så skulle vara fallet. Exempelvis är ett förslag att bygga 

kompensationsdammar åt svarthakedoppingen i ett omkringliggande närområde i syfte att 

förhindra artens avlokalisering. 

 

 Vid etablering av vindpark Varsvik, ligger enligt utförda bullerundersökningar en del hus 

inom zonen för acceptansnivån. En god idé vore att följa upp hur personer inom den kritiska 

zonen uppfattat de eventuella störningar i from av buller som de har upplevt sedan tiden för 

etableringen. 

10 Samlad bedömning  

En MKB ska enligt lag (Miljöbalken) identifiera, beskriva och göra en samlad bedömning av det 

planerade projektets effekter på människors hälsa och miljön. Effekterna kan ge upphov till en 

följdverkan, en miljökonsekvens som kan vara negativ eller positiv beroende på ur vilken 

intressefråga saken behandlas. Som ett hjälpmedel för att kunna jämföra olika alternativa 

utföranden av projektet kan olika matriser användas. I matrisen görs en viktning av olika 

konsekvensers storlek och betydelse för hälsa och miljö som sedan uttryckas i siffror.  Fördelen 

med det här sättet att kvantifiera olika faktorer i matriser är att siffror lätt kan adderas/ subtraheras 

och ger en lättöverskådlig bild av de olika alternativen.  En nackdel är att de ger en mycket 

förenklad bild av verkligheten.  

 

I miljökonsekvensbeskrivningen används en värderingsmatris där konsekvensens storlek bedöms av 

utredningsgruppen med en siffra från -10 till 10. Vikten av konsekvensen får en siffra 1-10 där 
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siffran 10 väger tyngst i betydelse. De värden en konsekvens får multipliceras och blir 

värderingsvärdet i frågan. Värderingsvärdena summeras för varje alternativ, se Tabell 3.  

 

Konsekvenser Alternativ A Alternativ B Alternativ C Nollalternativ 

Markanspråk -3 x 2 -4 x 2 -5 x 2 0 

Vegetation -1 x 1 -2 x 1 -3 x 2 -1 x 2 

Fauna -3 x 3 -4 x 3 -2 x 3 -1 x 2 

Hydrologi -3 x 3 -4 x 3 -1 x 3 -1 x 3 

Utsläpp CO2 7 x 8 8 x 8 7 x 8 -7 x 8 

Kulturmiljö -2 x 2 -3 x 2 -1 x 1 1 x 1 

Buller -2 x 5 -3 x 5 -2 x 8 0 

Skuggor -1 x 2 -2 x 2 -1 x 2 0 

Säkerhet -1 x 1 -2 x 1 -2 x 2 0 

Landskapsbild -3 x 3 -4 x 3 -5 x 3 0 

Friluftsliv 2 x 2 2 x 2 2 x 2 -2 x 2 

Energiproduktion 10 x 8 10 x 8 8 x 8 -10 x 8 

Summa 93 80 53 -146 

Tabell 3. Värderingsmatris för alternativ A, B och C samt nollalternativ vid etablering av 

vindkraftspark, där storleken på konsekvensen visas med -10 till 10 och vikten visas med 1 till 10. 

Den högsta siffran visar det mest positiva omdömet. 

10.1 Vegetation  

I alla tre alternativen tas ett visst markanspråk där vegetationen blir påverkad främst genom 

minskad areal att växa på. Under byggfasen blottas jorden i störst utsträckning för att sedan växa 

igen på ytor som inte upptas av fysiska byggnationer eller vägar.  I alternativ A blir utbyggnaden av 

vägnätet mindre (fyra kilometer) än i alternativ B (sju kilometer) eftersom alternativ B omfattar fler 

vindkraftverk. Området i Varsvik är klassat som miljöstört, vilket minskar vikten av markanspråk.  

 

Alternativ C omfattar en skog med ett högre naturvärde, eftersom skogen inte är miljöstörd, vilket 

leder till att vikten av markanspråk ökar. Utbyggnad av vägnät blir nödvändig även här (ungefär två 

kilometer) vilket minskar den tillgängliga markytan för vegetationen, men betydligt mindre än för 

alternativ A och B. Däremot kommer en stor areal tas i anspråk tillfälligt under byggnadsfasen vid 

den längre kabeldragningen än för alternativ A och B. En återetablering av vegetation kommer att 

ske på ytan. I nollalternativet förväntas ingen ändrad markanvändning ske. Däremot kan försurning, 

övergödning och klimatförändringar innebära att arter inte längre trivs på platsen och försvinner. 

10.2 Fauna 

Eftersom vindkraftverk i viss utsträckning innebär en ökad kollisionsrisk för fåglar och fladdermöss 

ökar risken vid alternativ B, med fler vindkraftverk. Slamdammarna i Varsvik lockar till sig en del 

sjöfågel, vilket kan bidra till en ökad kollisionsrisk. Flera rödlistade fågelarter, till exempel 

svarthakedopping och mindre hackspett har rapporterats från slamdammarna. I alternativ C, finns 

endast en känd rödlistad art, nattskärra, vilket ger området ett lägre värde. Bedömningen kan vara 

missvisande eftersom inventeringar saknas för området. Nollalternativet innebär fortfarande att 

faunan störs vid avverkningar och jakt, men intensiteten av störningar förväntas inte öka mot idag. 

Om försurning, övergödning och klimatförändringar förändrar vegetationssammansättningen och 

mikromiljöer kan det påverka även faunans sammansättning på platsen. 

10.3 Hydrologi 

Hydrologin i alternativ A och B kommer att påverkas av schaktningen som sker vid upprättandet av 

fundamenten till vidkraftverken.  Vattnet i närområdet riskerar att påverkas av grumling och 

föroreningar under uppbyggnadstiden. Alternativ A och B ligger dessutom i närheten av 

Edeboviken, dit de eventuella föroreningarna riskerar att transporteras. I alternativ A sker en mindre 

påverkan, då färre vindkraftverk upprättas vilket innebär mindre schaktning. Alternativ C ligger inte 
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nära något större vattendrag, vilket innebär en mindre påverkan. Områdets vattendrag riskerar dock 

att grumlas eller förorenas om inte rätt skyddsåtgärder sätts in.  Om ingenting i området görs 

kommer områdenas vattendrag ändå att påverkas negativt utav övergödning, föroreningar och surt 

nedfall, problem vilket en ökad etablering av vindkraftverk skulle bidra till att motverka.     

10.4 Utsläpp 

Utsläppen minskar vid ökad mängd producerad vindkraftsenergi. Vid alternativ A och C reduceras 

utsläppen i samma mängd medan alternativ B förmodas producera en något större mängd energi 

och minskar därmed utsläppen något mer. 

 

Nollalternativet medför ingen utsläppsreducering och medför att försurning, övergödning och 

klimatförändringar ökar. 

10.5 Kulturminnen 

Alternativ A och B har fler fornlämningar inom området än alternativ C. Inga av fornlämningarna 

påverkas indirekt av vindkraftetableringen eller framtida vägdragning i planerna för alternativ A 

och B. Positivt för fornlämningarna kan vara att tillgängligheten ökar när infrastrukturen för 

vägarna förbättras. Den kulturhistoriska upplevelsen kan däremot påverkas negativt visuellt, men 

bedömningen är oklar då det ligger i betraktarens ögon att avgöra om den av vindkraftverken. Den 

visuella störningen får ändå ses som det allvarligaste problemet och ger en negativ inverkan i den 

samlade bedömningen. Den ökade tillgängligheten ger däremot positiva bedömningsvärden. 

 

Alternativ A och B kan även påverka riksintresset Hallstavik genom att en elkabel måste skära 

igenom delar av riksintresset. Riksintresset Hallstavik kan även komma att påverkas visuellt och 

vindkraftverken kan vara ett störande inslag i kulturmiljön, vilket ger negativa värden i 

bedömningen. Även kulturmiljön runt Ronöholm kommer att påverkas visuellt och ger negativa 

värden. Sammanlagt får alternativ A med färre vindkraftverk -2 x 2 och alternativ B med fler 

vindkraftverk -3 x 2 eftersom den visuella påverkan blir större med fler vindkraftverk. 

 

För Alternativ C kan den fossila åkern påverkas då en redan etablerad väg inom 

områdesavgränsningen kan behöva förbättras för att underlätta transporter. Fornlämningen är 

lokaliserad vid vägen och kan därför bli påverkad av vägförbättring. Det är oklart hur omfattande 

den fossila åkern påverkas av framtida vägförbättring. Däremot ökar tillgängligheten för 

fornlämningen. I och med att den fossila åkern är det enda kulturminnet inom området är 

vindkraftsparkens inverkan mindre än för Varsvik. Riksintresset Häverö ligger på ett så pass långt 

avstånd att den visuella störningen av vindkraftsparken bedöms låg. Alternativ C får därför värdena 

1 x 1. Den samlade bedömningen innebär att Alternativ A och B har större negativ inverkan på 

kulturmiljöerna än alternativ C.  

10.6 Buller 

Bullerkonsekvenserna är snarlika för alternativ A och B, men något större vid B. Anledningen är att 

det vid alternativ B byggs fler vindkraftverk, vilket leder till att den totala arean för bullerpåverkan 

ökar. I praktiken blir skillnaden dock minimal, vilket även återspeglas i bedömningsmatrisen. För 

alternativ C är bullerkonsekvenserna allvarligare. Detta beror inte på att arean för bullerpåverkan är 

större, utan baseras istället på bedömningen att de reella störningarna uppfattas som kraftigare, då 

området inhyser ett rikare friluftsliv. 

10.7 Skuggor och reflektioner 

Skuggor utgör inget större problem i alternativ A, B eller C, eftersom inga människor bor i själva 

området. Dessutom bor det ganska få människor i närheten. Genom tekniska lösningar, såsom 

avstängning av vindkraftverken vid skuggstörningar och med matta blad på vindkraftverken blir de 

negativa effekterna ännu mindre. Vid alternativ C är det dock viktigt att vindkraftverken placeras 
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inom området på rätt avstånd från bebyggelse för att förhindra påverkan från skuggor och 

reflektioner.  

10.8 Säkerhet 

Eftersom risker som is- och rotorbladslossning är ytterst minimal men ändå kan förekomma, ökar 

risken med ökat antal vindkraftverk och andel besökare i området. För alternativ A planeras endast 

14 vindkraftsverk och området är inte speciellt attraktivt för besökare, varför riskerna då blir ganska 

låga och får värdena -1 x 1. 

 

I alternativ B planeras fler vindkraftverk och därmed ökar risken för olyckor. Eftersom området är 

detsamma som alternativ A är besökarantalet inte så högt, vilket ger låga risker med värdena -2 x 1. 

 

Området för alternativ C är mer attraktivt för friluftsliv än området för alternativ A och B, därför 

kan besöksantalet vara högre och leda till större risker vid eventuella olyckor. I Ytterby bedöms 

risken för eventuella oljeläckage till grundvattnet vara högre, eftersom det finns brunnar närmare än 

500 meter. Därför blir värdet -2 x 2. 

 

Nollalternativ ger inga ökade risker för människors säkerhet och får därför värdet 0 x 0. 

10.9 Landskapsbilden 

Vid alternativ A bedöms den visuella påverkan bli mindre i jämförelse med alternativ B, på grund 

av ett mindre antal vindkraftverk. Området för alternativ C är mindre påverkat av 

industriverksamhet än området för alternativ A och B, vilket gör att ingreppet i landskapsbilden blir 

mer märkbart i alternativ C. 

 

Eftersom inga stora verksamheter planeras i områdena ger nollalternativet ingen betydande visuell 

påverkan. 

10.10 Friluftsliv 

I bägge områdena pågår jakt i perioder. Etableringen av vindkraftverk medför att jaktlagens 

framkomlighet i skogen ökar med det utbyggda vägnätet. Rekreationsvärdet är inte stort i alternativ 

A och B, men större i alternativ C. På grund av avstånd från tätbebyggelse antas antalet besökare 

vara begränsat i alternativ C. 

11 Diskussion 

Utifrån den samlade bedömningen är alternativ A att föredra. Området är redan industrialiserat och 

det pågår i dagsläget miljöfarlig verksamhet på platsen. Området är därmed olämpligt för annan 

bebyggelse, vilket även poängteras av kommunen. Det finns inga stora naturvärden i Varsvik och 

friluftslivet är begränsat. Kulturminnen finns förvisso i området, men dessa kommer inte att ta 

skada av en vindkraftetablering. De blir, tvärtom, mer tillgängliga tack vare de vägar som byggs i 

samband med vindkraftverken. Området är även utsett som riksintresse för vindkraft och 

verksamhetsutövarens kriterier för vindkraftsetablering uppfylls på platsen. Kriterierna baseras på 

att vindförhållandena är goda, att området är stort nog för en stor etablering samt har en närhet till 

produktionsenheten. Marken ägs av Holmen Skog, vilket ytterligare underlättar etableringen.    

 

I Ytterby finns inte lika många kulturminnen som i Varsvik, men det finns högre naturvärden än i 

Varsvik. Området är mer orört i dagsläget och således mer attraktivt för friluftsliv än i Varsvik. 

Marken i Ytterby ägs av flertalet personer och inte av samma ägare, Holmen Skog, som i Varsvik. 

Dessutom ligger Ytterby längre ifrån ställverk, vilket medför en längre kabeldragning än från 

Varsvik. Området är inte heller klassat som riksintresse för vindkraft.  
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Enligt lokaliseringsregeln är området Varsvik mest lämplig eftersom placeringen tar mest hänsyn 

till rådande regelverk samt att energiframställningen kan uppnås med minsta möjliga intrång och 

olägenhet för människors hälsa och miljö. Enligt hushållsbestämmelserna är alternativ A att föredra 

utifrån vår bedömning framför alternativ B och C. Alla alternativen främjar en hållbar utveckling, 

men alternativ A innebär en mindre miljöpåverkan än de andra alternativen, vilket även framgår av 

bedömningsmatrisen. 

 

Att bygga en vindkraftspark i området går helt i linje med många av Miljöbalkens mål, de 

nationella, regionala och lokala miljömålen samt med kommunens översiktsplan just för att 

elproduktionen är förnyelsebar, miljövänlig och lokalt producerad (Norrtälje kommun 2004). 

Vindkraftens inverkan på miljön är till stor del positiv. Vindkraft minskar på sikt försurning, 

övergödning, marknära ozon och utsläpp av koldioxid och svavel- och kvävedioxider. Sverige har 

tillsammans med Finland, Lettland och Österrike en av de största andelarna förnyelsebar energi i 

Europa. Energin kommer främst från vattenkraftverk, biobränsle och avfall. Utvecklingen av 

vindkraft har dock i dessa länder varit en långsammare process i jämförelse med länder som 

Tyskland, Danmark och Spanien som utmärker sig när det gäller utvecklingen av vindkraft. 

Orsaken till det kan till exempel vara den nationella lagstiftningen, nationella stödsystemen och 

andra nationella policys.  

 

Den senaste tiden har fokus legat på det folkliga deltagandet och vad deras motstånd har för 

inverkan på vindkraftens utveckling. Protester från lokalbefolkning, intressegrupper och lokala 

myndigheter är vanligt förkommande. Det kan fördröja och ibland förhindra att vindkraft etableras. 

I många fall har det saknats en helhetsbild av miljöpåverkan och effekterna av människors 

upplevelser av vindkraftverk, vilket har bidragit till problem vid miljökonsekvensbeskrivningar och 

tillståndsprövningar. Studier visar att det finns en stark koppling mellan nivån av positiv utveckling 

av vindkraft och nivån av förankring hos befolkningen. Den vanligaste planeringssynen i de flesta 

länder är ett top-down perspektiv när det gäller planering av vindkraft. Inititaviet kommer först 

uppifrån och sedan planeras projektet. Det är inte förrän sista tiden som andra faktorer som 

befolkningens godkännande tagits upp. En top-down process kan bidra till provokation av 

allmänheten och en känsla av att inte ha något att säga till om, vilket ofta skapar onödigt motstånd. 

Det innebär att myndigheter eller exploatörer först bestämmer sig för ett projekt och sen informerar 

allmänheten och försvarar sitt beslut.  

 

Vid etableringen av vindkraft i Hallstavik verkar processen dock förflutit i en positiv riktning. Det 

är dock svårt för gruppen att bedöma själva samrådet då vi inte fick ta del av den informationen. 

Beslutet baserades enligt konsultföretaget Sweco på att missförstånd inte skulle uppstå innan 

ärendet kommit in till Länsstyrelsen. Vi vet att ett samråd har genomförts av projektören där de 

presenterade fotomontage, ljud och skuggkartor och även erbjöd berörda myndigheter, kommuner 

och enskilda ett studiebesök till området.      

 

Ett sådant förfarande är viktigt i en MKB-process då den ofta berör frågor som av kan upplevas och 

bedömas olika av olika intressenter i frågan. Möjligheten att få information om buller eller visuell 

påverkan till exempel är av yttersta vikt. Utan information blir en rättvis bedömning omöjlig och 

det är lätt att hamna i ett NIMBY-präglat tankesätt. Om en etablering sker utan en demokratisk 

förankring finns risken att de negativa attityderna fortlever och förstärks. 

 

Vår bedömning är att området runt Varsvik lämpar sig bra för en vindkraftsetablering. I området 

planeras även en utökning av bergtäkten och en dracracingbana med kringverksamhet. Vi ser inte 

att dessa verksamheter behöver utesluta de andra verksamheterna. 
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12 Motivering till valt alternativ 

Alternativ A med 14 vindkraftverk har sammanfattningsvis visat sig vara det bästa alternativet. 

Lokaliseringen vid Hallstavik visade sig vara bra ur flera olika perspektiv – dels är området redan 

miljöstört och dels är området vid Hallstavik till viss del präglat av industriell verksamhet, varför en 

etablering av vindkraft kan anses passa bättre in i landskapsbilden. Alternativ A innebär mindre 

intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö, både under uppbyggnadstiden och under 

drifttiden. Enligt hushållsbestämmningarna i Miljöbalken är alternativ A att föredra framför 

alternativ B och C eftersom det ger mindre miljöpåverkan och främjar hållbar utveckling.   

13 Brister, Svagheter och Begränsningar  

Den här miljökonsekvensbeskrivningen är framtagen till största del genom sammanställning av 

befintligt material. Inga egna inventeringar eller undersökningar har gjorts. De aktuella 

lokaliseringarna har dock besökts i syfte att öka kunskaperna om dem. Vi har tagit del av material 

från Norrtälje kommun, men de har själva inte gjort någon omfattande områdesinventering i 

Varsvik.  

 

Samrådet är inte offentligt material, vilket ger svårigheter då det är svårt att se invändningar och 

åsikter om projektet. Holmen Energi AB har själva gjort naturinventeringen på sin mark och 

materialet är inte offentligt. Det har begränsat insynen och försvårat bedömningen av verksamheten.  

 

Vissa berörda aktörer har inte svarat på frågor och inte heller delat med sig av material. Vi har inte 

fått tillgång till GIS-data över Holmen Skogs markinnehav, vilket skulle underlätta lokalisering av 

alternativa områdesavgränsningar. Vi har heller inte fått ta del av resultaten av Holmen Energis 

genomförda vindmätningar i Varsvik.  

 

Material för en grundlig sammanställning av Ytterbyalternativet saknas. Det beror på att Holmen 

själva inte har tittat på området och inte utfört några inventeringar eller vindmätningar här. Vi har 

med hjälp av ett GIS-program gjort egna analyser men de är inte lika detaljerade som de 

motsvarande mätningar utförda av Holmen i Varsvik.  

 

Tidsramen har inneburit en viss begränsning, liksom kunskapsluckor i arbetsgruppen. Vi består till 

stor del av samhällsplanerare och biogeovetare. Teknisk kunskap saknas till stor del men har 

kompenserats genom efterforskningar i litteratur och rapporter. 

 

Resultatet från bedömningsmatrisen är fastställd utifrån gruppens egen bedömning. Därför speglar 

resultatet vår bakgrund och våra värderingar. Dock är inga bedömningsmatrisresultat strikt 

vetenskapligt fastlagda. Bedömningsmatrisen görs för att ge MKB-dokumentet en större grad av 

överskådlighet när det gäller resultatet.  
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15 Bilagor

Bilaga 1

Källa: Lantmäteriet, Länsstyrelsen i Stockholm, Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet 

2009. 
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Bilaga 2 

 

Källa: Lantmäteriet och Energimyndigheten 2009. 
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Bilaga 3 

 

Ronöholm 2 MW  

 

 

 

 
 

 

Ronöholm 3 MW 

 

Bildkällor: Holmen Energi, samråd 2009-06-02, 

Varsvik Vindkraftanläggning 
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Sättra 2 MW 

 

 

 

 
Sättra 3 MW 

 

 
Bildkällor: Holmen Energi, samråd 2009-06-02, 

Varsvik Vindkraftanläggning 
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Tulka 2 MW 

 

 
Tulka 3 MW 

Bildkällor: Holmen Energi, samråd 2009-06-02, 

Varsvik Vindkraftanläggning 
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Norrbol 2 MW 

 

 
Norrbol 3 MW 

 

Bildkällor: Holmen Energi, samråd 2009-06-02, 

Varsvik Vindkraftanläggning 
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Hallstavik 2 MW 

 
Hallstavik 3 MW 

 

Bildkällor: Holmen Energi, samråd 2009-06-02, 

Varsvik Vindkraftanläggning 
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Gräsö 2 MW 

 

 
Gräsö 3 MW 

 

 

 

 

 

 

Bildkällor: Holmen Energi, samråd 2009-06-02, 

Varsvik Vindkraftanläggning 
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 Edebo 2 MW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edebo 3 MW 

 
Bildkällor: Holmen Energi, samråd 2009-06-02, 

Varsvik Vindkraftanläggning 
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 Bredvid gasturbin 2 MW 

 

 

 

Bredvid gasturbin 3 MW 

 
Bildkällor: Holmen Energi, samråd 2009-06-02, 

Varsvik Vindkraftanläggning 
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Fotopunkter V2 Hallstavik 2 MW 

 

 

 

 

 
 

Fotopunkter V2 Hallstavik 3 MW 

Bildkällor: Holmen Energi, samråd 2009-06-02, 

Varsvik Vindkraftanläggning 
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Fotopunkter V3 Hallstavik 2 MW 

 

 

 

 

 
Fotopunkter V3 Hallstavik 3 MW 

 

 
 
 

Bildkällor: Holmen Energi, samråd 2009-06-02, 

Varsvik Vindkraftanläggning 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5  
 

I början av  2010 fattas beslut om den planerade dragracingbanan, Viking Raceway Park, får 

tillstånd att byggas. I december 2009 lämnade Naturskyddsföreningen Roslagen in en överklagan på 

Miljödomstolens beslut för tillstånd. Huruvida deras överklagan ska prövas eller ej beslutas i 

januari 2010. Om Miljööverdomstolen fattar beslut om tillstånd, trots Naturskyddsföreningens 

överklagan, planeras byggnationen av dragracingbanan att starta inom fem år från att de vunnit laga 

kraft. 

 

Viking Raceway Parks verksamheter kommer att vara av olika slag som dragracingtävlingar, 

riksträffar inom veteranbilshobby, märkesträffar för bilar och mc, samt utställningar för företag, 

klubbar, föreningar med fler. Banan ska även erbjuda avancerad förarutbildning. Det kommer även 

att bedrivas en daglig verksamhet i form av yrkesinriktade trafikövningar som halkövning för 

bilskolor, transportföretag, räddningstjänst, brandkåren, polis, ambulans och andra tänkbara 

motorverksamheter (Viking Raceway Park 2009). Racingbanan förväntas som mest att få 30 000 

besökare vid större evenemang och det beräknas ske högst två gånger per år (Johansson 2009).  

 

Norrtälje kommun eftersträvar i sitt miljöarbete via Agenda 21, en sänkning av växthusgaser. År 

2010 skall växthusgaserna ha minskat med tio procent jämfört med år 1990. Roslagens 

Naturskyddsföreningen är en av dem som har överklagat miljödomstolens beslut om motorbanan. 

Byggandet av motorbana bryter enligt dem mot FN:s ramkonvention om klimatförändringar. 

Genom att följa konventionen ska en minskning av koldioxidutsläppen eftersträvas. 

Dragracingbanan bidrar dock till en ökning av koldioxidutsläppen. Förutom det bör även 

koldioxidutsläppen av transporterna till och från banan räknas in i verksamheten (Eisenring 2009). 

 

Området där banan ska byggas är både en häckningsplats för fåglar och växtplats för sällsynta 

orkidéer. Miljödomstolens dom där banan är godkänd, ger även ett godkännande på en utökad 

bullernivå med 5 dB (A). Miljödomstolen gav sitt godkännande till Viking Raceway Park för att 

bedriva vattenverksamhet. Det som kommer att ske är bortledning av grundvatten och en naturlig 

reningsanläggning inrättas i närheten, i form av en vattentäckt som skall rena verksamhetens 

dagvatten (UNT Östhammar 2009). 

 

Dragracingbanan förväntas ge ett större avtryck i vegetationen än de tilltänkta vindkraftverken 

bland annat genom utsläpp av avgaser. Om byggnationen av banan sänker grundvattennivån 

kommen andelen sumpskog, med tillhörande fuktighetskrävande arter, att drastiskt minska. 

Dragracingbanan innebär, inte bara att dagens koldioxidutsläpp som skulle reduceras via en 

etablering av vindkraftparken består, utan kommer att öka i området. I och med att en attraktiv 

verksamhet anläggs och att området tillgängliggörs kan andra verksamheter komma att söka om 

tillstånd för byggnation. Fler verksamheter ökar påfrestningen på mark och vatten. En vindkraftpark 

i området förhindrar stora utbyggnader av verksamhet och påfrestningarna blir då inte för stora.   

 


