
 
 
 
 

 

G a m e s a  E n e r g y  S w e d e n AB
S o l n a  S t r a n d v ä g  7 8 ,  7 t r  
S E - 1 7 1  5 4  S o l n a  
O r g . n u m m e r  5 5 6 8 1 4 - 4 1 8 1  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 
Våssberg vindkraftanläggning 
 
Borås kommun, Västra Götalands Län 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

i

Sammanfattning 
 
Gamesa Energy Sweden AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalkens 9 kapitel att uppföra och driva en 
vindkraftanläggning med tillhörande infrastruktur som tillfartsvägar, fundament och elnätsanslutning i ett 
område som omfattas av fastigheterna Borås Flyxhult 1:15, Borås Våssberg 1:1 och Borås Skrapered 
1:90. 
 
Huvudalternativet för etableringen innefattar en anläggning om 5 stycken vindkraftverk med en 
installerad kapacitet på upp till 5 MW vardera och med upp till 192 meters totalhöjd. De planerade 
vindkraftverken planeras att ha en navhöjd på upp till 120 meter och en rotordiameter på upp till 144 
meter. Som utformningsalternativ har ett förslag med 6 vindkraftverk med en installerad kapacitet på 
upp till 2 MW vardera och med en totalhöjd på upp till 150 meter undersökts. 
 
Den årliga elproduktionen från huvudalternativets vindkraftverk beräknas uppgå till ca 68 000 MWh, 
vilket motsvarar hushållsel till ca 13 600 villor/radhus. Vindkraftverkens livslängd beräknas vara 25 år 
men verksamheten kan pågå ytterligare en tid beroende på underhåll och byte av komponenter.  
 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har framtagits inför ansökan. Som underlag till denna har 
genomförts en naturinventering, utredningar och inventeringar av fågelliv och fladdermusfauna, en 
geoteknisk förstudie samt en arkeologisk utredning och inventering om fornlämningar samt områdets 
kulturmiljö. MKB:n visar sammanfattningsvis att verksamheten kommer att kunna etableras och drivas 
utan oacceptabelt intrång eller olägenhet för människa eller miljö. Verksamheten kommer att följa 
gällande regler och rekommendationer för ljud och skuggor vid bostäder. Den mest påtagliga effekten 
av etableringen kommer att vara att vindkraftverken syns, vilket behandlas i MKB:n genom 
analyserande text samt illustrationer med fotomontage och siktanalys.  
 
Skadeförebyggande åtgärder samt förslag till villkor för verksamheten redovisas i MKB:n respektive 
ansökan. 
 
Ansökan och upprättande av MKB har föregåtts av samråd med myndigheter, organisationer, sakägare 
och berörd allmänhet. Ett fåtal skrivelser från privatpersoner har inkommit. Inga direkt avgörande 
erinringar har mottagits från intressenter i övrigt. De flesta synpunkter har kunnat tillmötesgås och 
införlivas i MKB och ansökan.  
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1 Orientering 

1.1 Sökande 
Gamesa Energy Sweden AB (härefter kallat ”Sökanden”) är ett dotterbolag inom Gamesakoncernen 
som är en av de största aktörerna inom vindkraft i världen. Företaget startade på 70-talet i Spanien som 
tillverkare av industrikomponenter. Sedan början av 90-talet har Gamesa specialiserat sig inom 
förnybar energi och företaget har sedan dess installerat över 25 000 MW vindkraft i ett tjugotal länder. 
Förutom design, tillverkning och underhåll av vindkraftverk så utvecklar företaget även egna projekt. 
Gamesa Energy Sweden AB är Gamesakoncernens svenska gren inom park- och projektutveckling. 
 

1.2 Bakgrund till ansökan  
Det råder en bred politisk enighet om att vindkraften skall byggas ut i Sverige vilket har tagit sig uttryck i 
ett antal fastställda planeringsmål. År 2015 ska Sverige ha en årlig elenergiproduktion från vindkraft om 
10 TWh. Regeringspartierna har vidare, inom ramen för överenskommelsen om energi- och 
klimatpolitiken, fastställt ett planeringsmål för vindkraft till år 2020 som innebär förutsättningar för en 
årlig elenergiproduktion för vindkraft om 30 TWh, varav 20 TWh vindkraft på land och 10 TWh till havs. 
  
Utbyggnad av vindkraften utgör en viktig del i samhällets strävan mot en hållbar utveckling och är ett 
angeläget allmänt intresse. 
 

1.3 Lokalisering 
Vindkraftanläggningen planeras på ett område beläget i Seglora socken, Borås kommun, Västra 
Götalands Län. Berörda fastigheter är Borås Flyxhult 1:15, Borås Våssberg 1:1 och Borås Skrapered 
1:90. En översiktskarta över anläggningens lokalisering visas i figur 1 nedan. 
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Figur 1. Översiktskarta som visar projektets lokalisering 
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2 Teknisk beskrivning 

2.1 Placering av vindkraftverk 
Vägledande vid placering av vindkraftverken har varit topografin och vindförhållanden på platsen. Den 
kuperade terrängen gör att området har begränsade förutsättningar för en helt symmetrisk placering. I 
stället har höjder eftersträvats eftersom marken där är lämplig och vinden kan utnyttjas maximalt.  
 
Andra styrande faktorer för placeringen är dominerande vindriktning, avstånd till bostäder och 
tillräckliga inbördes avstånd mellan vindkraftverken.  
 
Vidare har placeringen av vindkraftverken anpassats för att undvika att fornlämningar och naturvärden 
som vattendrag och våtmarker inom området påverkas. Sammanfattningsvis bedöms valet av de 
slutliga föreslagna placeringarna uppfylla såväl tekniska produktionsaspekter (exempelvis 
vindförhållande, logistik etc.) som miljöaspekterna (placering i förhållande till känsliga områden, 
miljöpåverkan, påverkan genom ljud och skuggor etc.). 
 
Vindkraftverkens positioner redovisas i tabellerna nedan samt i kartorna på nästkommande sidor. 
 
Tabell 1. Koordinater i koordinatsystemet RT90 för vindkraftverkens positioner enligt huvudalternativet. 

Vindkraftverk X Nordlig koordinat Y Ostlig koordinat Z Höjdkoordinat1

V1 6393731 1319531 175 
V2 6392681 1318137 170 
V3 6393088 1317840 165 
V4 6392197 1318268 155 
V5 6393145 1319273 180 
 
Tabell 2. Koordinater i koordinatsystemet RT90 för vindkraftverkens positioner enligt 
utformningsalternativet. 

Vindkraftverk X Nordlig koordinat Y Ostlig koordinat Z Höjdkoordinat2

V1 6393681 1319673 170 
V2 6392609 1318145 160 
V3 6393048 1317887 165 
V4 6392197 1318268 155 
V5 6393147 1319400 175 
V6 6392697 1318745 165 
 
En flyttmån för vindkraftverken föreslås för att underlätta mindre anpassningar under projekteringen 
p.g.a. av ändrade förutsättningar eller djupare kännedom om detaljförhållandena på plats till följd av 
exempelvis geotekniska undersökningar. Denna flyttmån föreslås uppgå till 100 meter (se närmare 
under Förslag till villkor, avsnitt 4.2, nedan).  
 
 
 
 

                                                      
1 Höjddata är tagen från lantmäteriets terrängkarta över området med osäkerhet på upp till 5 m. 
2 Höjddata är tagen från lantmäteriets terrängkarta över området med osäkerhet på upp till 5 m. 
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Figur 2. Placering av vindkraftverken enligt huvudalternativet 
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Figur 3. Placering av vindkraftverken enligt utformningsalternativet 
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2.2 Typ av vindkraftverk  
Huvudalternativet för etableringen innefattar en anläggning om fem stycken vindkraftverk med upp till 5 
MW installerad kapacitet vardera. Utformningsalternativet utgörs av en anläggning om sex stycken 
vindkraftverk med 2 MW installerad kapacitet vardera. 
 
Ansökan gäller för följande dimensioner som presenteras i tabell 3 nedan. 
 
Tabell 3. Värden för den planerade anläggningen  

 Huvudalternativ  Utformnings-
alternativ 

Antal verk 5 6 

Märkeffekt: Upp till 5 MW 2 MW 

Navhöjd: Upp till 120 m Upp till 100 m 

Rotordiameter: Upp till 144 m Upp till 114 m 

Totalhöjd: Upp till 192 m Upp till 150 m 

 
 
Modell på vindkraftverken är ännu inte fastställd men kommer att ligga inom de ramar som ett tillstånd 
för verksamheten föreskriver, beroende på när tillståndet kan tas i anspråk och hur den tekniska 
utvecklingen fortskrider fram till dess. Det slutgiltiga valet av modell för vindkraftverken utreds separat 
och beslutas innan parken byggs. Valet av modell är till stor del beroende av vindförhållandena (både 
gällande styrka och karaktär) på platsen och kräver således underlag från den kommande 
vindmätningen. 
 
En tänkbar modell av vindkraftverk som skulle kunna användas i huvudalternativet, baserat på dagens 
tekniska utgångsläge, är Gamesa G128-4,5MW-120mHH. Detta vindkraftverk har en installerad effekt 
på 4,5 MW, rotordiameter på 128 meter och en navhöjd på 120 meter vilket resulterar i en totalhöjd på 
184 meter. Analyser och beräkningar i MKB:n har baserats på denna vindkraftverksmodell. Den årliga 
elproduktionen från huvudalternativets vindkraftverk beräknas uppgå till ca 68 000 MWh, vilket 
motsvarar hushållsel till ca 13 600 villor/radhus. 
 
Modellerna av vindkraftverk som avses användas enligt huvudalternativet tillhör effektmässigt 
marknadens största, vilket innebär att anläggningen kommer att producera mer energi än vad som 
skulle kunna vara möjligt med mindre verk. Detta innebär att lokaliseringens goda vindläge och 
potential för att producera förnybar energi kommer att utnyttjas optimalt. 
 
En tänkbar modell av vindkraftverk som skulle kunna användas för utformningsalternativet är Gamesa 
G114-2,0MW-93mHH. Detta vindkraftverk har en installerad effekt på 2 MW, rotordiameter på 114 m 
och en navhöjd på 93 m vilket resulterar i en totalhöjd på 150 meter. Analyser och beräkningar i MKB:n 
för utformningsalternativet har baserats på denna vindkraftverksmodell. Den årliga elproduktionen från 
utformningsalternativets vindkraftverk beräknas uppgå till ca 42 000 MWh, vilket motsvarar hushållsel 
till ca 8 400 villor/radhus. 
 
Ytterligare teknisk dokumentation för de tänkbara modellerna finns i Bilaga 24 och i Bilaga 25 till 
miljökonsekvensbeskrivningen. Beroende på när tillstånd för verksamheten kan tas i anspråk kan 
mindre avvikelser finnas hos de vindkraftverk som etableras jämfört med den tekniska 
dokumentationen, eftersom en kontinuerlig utveckling sker av modellerna. 
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2.3 Hinderbelysning  
Vindkraftverken kommer att förses med hinderbelysning som uppfyller Transportstyrelsens gällande 
föreskrifter. Den senaste utgåvan (TSFS 2010:155) anger att vindkraftverk med en totalhöjd över 150 
meter ska markeras med högintensivt vitt blinkande ljus. Om bostadsbebyggelse finns inom en radie av 
5 kilometer från vindkraftverket ska ljuset avskärmas så att direkt ljus inte träffar markytan inom detta 
avstånd. Flera vindkraftverk i grupp ska markeras med högintensiva blinkande vita ljus för vindkraftverk 
vid anläggningens yttre gränser och lågintensivt rött fast ljus för övriga vindkraftverk (enligt föreskriven 
metod). Hur och till vilken grad detta är tillämpbart för den aktuella anläggningen kommer att fastställas 
i samråd med Transportstyrelsen. 
 

2.4 Fundament 
Vindkraftverken förankras i marken med hjälp av ett fundament. De två vanligaste typerna av 
fundament för vindkraftverk är bergförankrat fundament respektive gravitationsfundament. Valet av 
fundament beror av förekommande grundläggningsförutsättningar på platsen. Gravitationsfundament är 
vanligast förekommande och används vid större jorddjup samt på platser där bergkvalitén inte är 
tillräcklig för att utnyttjas. För gravitationsfundament kan sprängningsarbeten bli aktuella vid etablering 
och kommer då att ge upphov till löst bergmaterial som kan användas för vägar och uppställningsytor.  
Betongmängden för varje fundament är ca cirka 500 m3 för Gamesa G114 och cirka 600 m3 för Gamesa 
G128.  
 

  
Figur 4. Exempel på gravitationsfundament under gjutning samt färdiggjutet gravitationsfundament 

 
Ett bergförankrat fundament gjuts direkt på berget. Före förankring plansprängs ytan som fundamentet 
ska stå på. Viss gjutning krävs också för att få en plan yta som tornfoten kan vila på. Typ av fundament 
för respektive vindkraftverk kommer att bestämmas i detaljprojekteringen. Området kommer då att 
undersökas geotekniskt för att säkerställa vilken typ av fundament som bör användas vid respektive 
vindkraftverk. 
 

2.5 Vägar, uppställnings- och upplagsytor 
När vindkraftverk byggs krävs flera olika typer av transporter till etableringsplatsen. Förutom transport 
av själva vindkraftverket, bestående av torn, blad, nav och maskinhus, krävs transport av kranen samt 
material till fundament, uppställningsplats, vägar och elnätsanslutning. Eftersom många av 
vindkraftverkens delar är långa är transporterna känsliga för skarpa kurvor, krön och svackor. Normalt 
krävs en vägbredd på cirka 4 - 5 meter för raka partier, medan kurvorna ibland kan behöva vara 
bredare. Transporterna av kran och maskinhus är tunga, vilket kräver en bärkapacitet på cirka 12 ton 
för vägen. 
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Projektområdet är i dagsläget anslutet till det allmänna vägnätet via vägar som används för exempelvis 
skogsbruket. Det befintliga vägnätet kommer att användas i så stor utsträckning som möjligt men nya 
vägar kommer också att byggas till varje verk. Planerad vägdragning för projektet visas i figuren nedan. 
Det befintliga vägnätet kommer till viss del att behöva bredda, förstärkas eller rätas ut.  
 
Under byggtiden kommer det att krävas uppställningsytor vid varje vindkraftverk för exempelvis de 
kranar som används för att montera ihop vindkraftverken. Dessa uppställningsytor utgörs av en öppen 
yta på cirka 1 600 m2 som kommer att vara permanenta, således kan dessa även nyttjas vid eventuell 
service under drifttiden samt vid avvecklingen av vindkraftsparken. 
 
På ett ställe inom området kommer det att anordnas en tillfällig upplagsyta under byggtiden. 
Upplagsytans ungefärliga utbredning är 30 x 60 meter och den föreslagna placeringen redovisas på 
kartan nedan. Upplagsytan återställs efter byggtiden till ursprungligt skick i så stor utsträckning som 
möjligt. 
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Figur 5. Kartan visar planerad utformning av ny väg enligt huvudalternativet, befintlig väg i området som 
kan behöva upprustas samt den föreslagna placeringen av upplagsytan 
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2.6 Elnät och elanslutning  
Elnätsanslutningen kan delas upp i två delar; dels anläggningens interna nät med kabel från varje 
enskilt verk som samlas upp i en gemensam transformatorstation/kopplingsstation, dels anslutningen 
från denna punkt till det befintliga elnätet. Denna ansökan innefattar enbart vindkraftparkens interna 
elnät, d.v.s. nätanslutningen från respektive vindkraftverk till och med stationen inom projektområdet. 
Dragningen av nätet inom anläggningen kommer att ske med kabel i mark, invid befintlig och nyanlagd 
väg, vilket minimerar påverkan på omgivningen. 
 
Generatorerna i vindkraftverken har en märkspänning på 690 V. I vindkraftverkens torn finns 
transformatorer som transformerar upp spänningen till ca 30 kV och det är denna spänning som 
preliminärt kommer att hållas i anläggningens interna nät.  
 
Anläggningens interna nät ansluter varje enskilt vindkraftverk och kopplas därefter samman i en 
transformatorstation alternativt kopplingsstation. Huruvida en transformatorstation krävs i det interna 
elnätet eller om det endast krävs en kopplingsstation avgörs av utformningen av anslutningen till 
överliggande elnät som hanteras separat från denna miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Kopplingsstationen är en bodliknande byggnad i storleksordningen ca 5×10 m. En eventuell 
transformatorstation är ett inhägnat område av dimensionerna 40 x 30 m och skulle i detta fall 
transformera upp spänningen från interna nätets 30 kV till överliggande elnäts 130 kV. Denna ansökan 
innefattar båda ovan nämnda alternativ. Placering av denna transformatorstation/kopplingsstation 
planeras preliminärt till vägkröken strax norr om verk V2 vilket bedöms vara optimalt med hänsyn till 
förluster i det interna nätet och kabeldimensionering 
 
På detta sätt åstadkoms en gemensam utmatningspunkt för hela vindkraftparken som kan anslutas till 
det överliggande elnätet. Anslutningen mellan transformatorstationen/kopplingsstationen och 
anslutningspunkten till det överliggande elnätet kommer troligtvis att ske med luftledning. Anslutningen 
till det överliggande nätet kommer preliminärt att ske till regionnätet med spänningsnivå på 130 kV ca 2 
km väster om projektområdet. 
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Figur 6. Preliminär layout av nätanslutning och kabelförläggning för anläggningen 
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2.7 Transporter 
Transporter till och från anläggningen är huvudsakligen knutna till etableringsfasen och 
avvecklingsfasen. Under driften besöker endast enklare servicebilar området några gånger per vecka, 
förutsatt att inga större underhållsåtgärder behövs.  
 
Under etableringsfasen transporteras massor för vägar och uppställningsytor, sand till kabelgravar, 
betong till fundament, konstruktionsmaskiner, verktyg och kranar. Totalt uppgår antalet av dessa 
transporter till ca 1 500 stycken för hela anläggningen. Vindkraftverken transporteras i delar till de 
platser där de skall uppföras. Varje vindkraftverk kräver cirka 30 transporter, varav delar av stål och 
betong till tornet står för merparten.  
 

2.8 Uppskattad produktion  
Enligt MIUU-modellen (Hans Bergström, Uppsala Universitet) så ligger vindhastighetens årsmedelvärde 
inom området mellan 6,6-7 m/s på 103 meters höjd, vilket överensstämmer med det vindkriterium som 
Energimyndigheten använder vid utpekande av riksintresseområden för vindbruk. 
 
Vindförhållandena kommer att verifieras genom fysisk vindmätning på platsen. I Borås kommun krävs 
inte bygglov för uppförande av vindmätningsmast. Samråd har genomförts med länsstyrelsen enligt 12 
kap. 6 § miljöbalken och nödvändiga remisser har erhållits för att kunna uppföra en vindmätningsmast. 
Vindmätningar planeras att genomföras från våren 2013 och ca två år framåt.  
 
Ett indikativt värde på årsproduktionen för en anläggning enligt huvudalternativet är 68 000 MWh. 
 

2.9 Drift och underhåll  
Vindkraftverken styrs, regleras och övervakas på distans från en driftcentral. I samband med att service 
utförs kontrolleras även övervakningssystemen. Normal service och tillsyn sker med 
personbilstransporter. Vid mer omfattande reparationer eller underhållsåtgärder kan tyngre transporter 
bli aktuellt. 
 
Ett fjärrövervakat system medger att flertalet parametrar samlas in och behandlas. Exempel på 
parametrar är vind- och väderförhållanden, teknisk prestanda, driftstatus etc. Vid fel utlöses larm för 
servicepersonalen att åtgärda. Vidare finns system i varje enskilt vindkraftverk som optimerar driften av 
detta. Viktiga komponenter som t.ex. växellådan har flera olika givare, bland annat för oljetryck och 
temperaturer. På så sätt är det möjligt att tidigt detektera eventuella begynnande fel. 
 

2.10 Avveckling 
Livstiden för vindkraftverken beräknas vara minst 25 år. Livstiden kan i vissa fall även förlängas genom 
byte och renovering av komponenter, såsom växellåda, generator och blad. Fundamentens livslängd är 
längre än vindkraftverkens och kan därför återanvändas om nya verk ska resas när de som nu planeras 
bedöms vara uttjänta.  
 
I den giltighetstid för verksamheten som yrkas i kapitel 4 nedan, finns marginal för något längre 
livslängd än den i föregående stycke angivna samt för uppbyggnad och avveckling av verksamheten. 
 
Vid avveckling kommer vindkraftverken att monteras ned, bortforslas och hanteras enligt vid den tiden 
gällande regler. Själva vindkraftverken består till stor del av återvinningsbart material. Vägar och 
uppställningsplatser kommer företrädelsevis att lämnas kvar för att kunna nyttjas för exempelvis 
skogsbruk, detta beslutas i samråd med markägarna. 
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Om fundamenten inte ska återanvändas; kapas stålinfästningar av utmed de gjutna ytorna, och 
betongfundamenten tas bort till en nivå 1 meter under markytan, varefter de täcks med organiskt 
material. Kräver vid tillfället aktuell lagstiftning att fundamenten helt tas bort kommer så att ske. 
 
Även elnätsanslutningen avvecklas om platsen inte är aktuell för nyetablering av vindkraftverk. 
Avvecklingsåtgärderna kommer att utföras efter samråd med tillsynsmyndigheten, se även 
villkorsförslag 11 och 12 i kapitel 4 nedan. 
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3 Miljöpåverkan och skadeförebyggande åtgärder 

3.1 Generella försiktighets- och skyddsåtgärder 
Under såväl byggfasen som drift och avveckling är det viktigt att se till att hänsyn tas till miljöbalkens 
allmänna hänsynsregler och att vidare även miljömål och bestämmelser om miljökvalitetsnormer 
beaktas. Vidare måste klarläggas om projektet kan medföra oacceptabla effekter och konsekvenser 
och hur de i sådana fall kan reduceras till en acceptabel nivå. Detta sker främst genom arbetet med 
miljökonsekvensbeskrivningen, MKB-processen, och redovisas som ett dokument vilket bifogas denna 
ansökan.  
 
Nedan redovisas i korthet ett antal kategorier av intressen som kan komma att påverkas av en 
vindkraftverksanläggning. För utförligare analys av konsekvenser och åtgärdsförslag se bifogad MKB. 
 

3.2 Ljud  
När vindkraftverkens rotorblad rör sig uppstår ljudemissioner. Verksamheten har utformats så att det i 
praxis vedertagna värdet för ekvivalent ljudnivå om 40 dB(A) inte överskrids invid bostäder. 
Ljudberäkningar har tagits fram inom ramen för MKB.  
 
Vindkraftverkens teknik är utformad på ett sådant sätt att källjudet från verken kan regleras under drift, 
vilket är en metod som kommer att användas i denna anläggning för att minska ljudemissionerna till 
omgivningen. Detta görs genom en effektbegränsning (i praktiken en vinkling av rotorbladen gentemot 
vindriktningen) som minskar ljudemissionen. För modellen Gamesa G128 är det ursprungliga källjudet 
109,5 dB(A), men detta kan med ovanstående metod minskas i steg ned till som lägst 103,6 dB(A). 
Möjligheten till nedställningar av källjudet under vissa kritiska tidpunkter då ljudet annars kan överskrida 
40 dB(A) medför att platsen kan nyttjas optimalt under alla andra tidpunkter när ljudet inte är en 
begränsning. För de beräkningar som tagits fram för huvudalternativet, och den nedställning av 
ljudemissionerna som där föreslagits, innebär det att den årliga energiproduktionen minskar med 5,1 % 
för huvudalternativet. Skulle ett av verken istället tas bort för att uppnå ljudkraven från 
vindkraftsanläggningen skulle det medföra en procentuell produktionsminskning på ca 20 % jämfört 
med presenterat huvudalternativ. 
 

3.3 Skuggor  
Vindkraftverken orsakar rörliga skuggbilder. Skuggberäkningar (se bilaga till MKB) visar att den av 
Boverkets rekommenderade maximala skuggtid om 8 timmar per år (och 30 min per dag) riskerar att 
överskridas vid enstaka bostäder med ett fåtal timmar per år. Som skadeförebyggande åtgärd föreslås 
därför att de vindkraftverk som orsakar skuggorna utrustas med skuggurkopplingsautomatik och att 
verken sålunda stängs av under den skuggtid som överskrider de 8 timmarna. För huvudalternativet rör 
det sig om ca 3 timmar per år då driften måste göra uppehåll, vilket är försumbart för den årliga 
energiproduktionen. 
 

3.4 Landskapsbild  
Vindkraftverk är höga konstruktioner som i allmänhet syns vida omkring, dock beror siktlinjerna till stor 
del på områdets karaktär. Öppna ytor medför fria siktlinjer, medan kuperad skogsmiljö ofta begränsar 
synbarheten. Det aktuella projektets påverkan på landskapsbilden behandlas i MKB och illustreras med 
ett antal fotomontage samt siktbarhetsanalys. Påverkan bedöms vara begränsad och acceptabel i 
området, främst på grund av att synligheten begränsas av den skogrika terrängen vilken reducerar 
siktlinjerna.  
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Vad gäller skadeförebyggande åtgärder relaterade till det visuella så är möjligheterna något 
begränsade. Vindkraftverken kommer dock att ges en enhetlig utformning och diskret färgsättning. 
Hinderljus kommer att synkroniseras, tidsättas och avskärmas i enlighet med Transportstyrelsens 
föreskrifter. 
 

3.5 Naturmiljö 

3.5.1  Markbundna naturvärden 
Projektområdet berörs inte av några formellt skyddade områden eller Natura 2000-områden. Inte heller 
finns något område med riksintresse för naturvård. 
 
I det omgivande landskapet runt den planerade vindkraftparken finns ett antal nyckelbiotoper i form av 
rasbranter längs Viskan och kanjondalar. Inom den planerade vindkraftparken finns dock inga 
registrerade nyckelbiotoper. I områdets norra del angränsar den planerade vindkraftparken till ett 
område med höga naturvärden i odlingslandskapet. Området finns med i ängs- och 
betesmarksinventeringen, som är en riksomfattande inventering av betesmarker och slåtterängar med 
höga natur- och kulturvärden.  
 
Naturvärdena inom området för den planerade vindkraftparken berör i övrigt främst våtmarker, 
bäckmiljöer och sumpskogar. Våtmarkerna är öppna med ett dominerande trädskikt av tall. Inom 
utredningsområdet finns fem sumpskogar noterade. De domineras av gran men har även ett visst 
inslag av löv. I området finns också flera bäckar och småsjöar. Alla bäckarna har samma krav på 
hänsyn men en bäck bedöms ha högre värden än övriga. Flysjöbäcken från Flysjön öster om Flyxhult 
mot Gäddered har flera kvaliteter som vattendrag i form av små kvillområden, stenig botten och en fin 
lövrik, olikåldrig kantzon, dominerad av klibbal i flera skikt. Bäcken är också klassad i ”Vattendrag i 
Borås stad, naturvärdesbedöming”. 
 
Den sammanfattande bedömningen är att de områden med förhöjda naturvärden som framkommit 
under inventeringen inte påverkas direkt av de föreslagna verksplaceringarna eller vägdragningarna. 
De åtgärdsförslag som rekommenderats i Skogsstyrelsens rapport gällande placering av vindkraftverk 
samt vägdragning har alla tagits hänsyn till. 
 

3.5.2  Hydrologi och geologi 
En förstudie av hydrologiska och geologiska förutsättningar inom projektområdet har genomförts (se 
bilaga till MKB) som indikerar att området hyser lämpliga markförhållanden för vindkraftverk. Ytterligare 
utredningar kommer att göras i samband med en närmare geoteknisk undersökning. 
 
Effekter som kan medföra påverkan på hydrologi är främst knutna till anläggningsarbeten inom 
området. Våt- och myrmarker kommer att undvikas vid dragning av väg, anläggande av 
uppställningsytor och byggnation av fundament. Hänsyn kommer att visas vid dränage och dikning så 
att ytvattenavrinning inte hindras och den befintliga hydrologin inte störs. Hydrologin för det aktuella 
området kännetecknas av få och små bäckar/vattendrag samt två till tre mindre sjöar.  
 

3.5.3  Fåglar och fladdermöss 
Förstudier samt inventeringar av fågellivet samt fladdermusfaunan har gjorts i området och finns 
bifogade i sin helhet som bilagor till MKB:n. Slutsatsen från fågelutredningarna är att konsekvenserna 
på fågelfaunan, inklusive rovfågel, bedöms bli små. Fågelinventeringar har genomförts med avseende 
på skogshöns, rovfågel och smålom samt en allmän habitatvärdering. Ett smålomspar observerades 
under inventeringen i Flysjön, vilket har medfört att ett skyddsavstånd om 1000 m runt flysjön har 
införts. Vindkraftverkens placeringar som presenteras enligt huvud- och utformningsalternativet har 
anpassats efter detta skyddsavstånd och således bedöms risken för negativ påverkan som låg. 
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En förstudie och inventering av fladdermusfaunan har också gjorts i området. Baserat på artförekomst 
och aktivitet av fladdermöss har bedömningen gjorts att det föreligger låg risk för att fladdermöss 
systematiskt ska dödas eller skadas av de planerade vindkraftverken. Bedömningen har gjorts att 
vindkraftetableringen sannolikt inte kommer att medföra någon störning av fladdermusfaunan då 
vindkraftverken generellt planeras till produktiv skogsmark av barr, vilket inte utgör attraktiva miljöer för 
fladdermöss. 
 

3.6 Kulturmiljö 
En arkeologisk utredning har genomförts i området och i samband med denna noterades delar av äldre 
stigar och vägar, fossil åker, odlingsrösen, stenmurar, gränsmärken, gamla husgrunder samt en 
kvarnlämning. Det är främst lämningar längs tillfartsvägarna som berör projektet, i övrigt bedöms inga 
lämningar beröras av nya vägar eller verksplatser. Som skadeförebyggande åtgärd kommer lämningar 
att märkas ut och inhägnas innan närliggande anläggningsarbeten påbörjas. 
 
Byn Koerhult strax norr om projektområdet är utpekat som en bevarandevärd kulturmiljö för 
odlingslandskapet. Från Koerhult kommer man få en viss visuell påverkan från anläggningen, men inte i 
sådan omfattning att det bedöms ha mer än en marginell betydelse för kulturmiljön. Projektområdet är 
inte ett utpekat riksintresseområde för kulturmiljö. 
 

3.7 Friluftsliv och jakt 
Inga utpekade intressen för friluftslivet eller större friluftsanläggningar finns i den planerade 
anläggningens närhet.  
 
I närområdet bedrivs jakt, bärplockning, svampplockning samt i viss mån varierande former av friluftsliv, 
exempelvis orientering genom Rydboholms SK.  
 
Tillgängligheten till området kommer inte att påverkas av vindkraftverken, med undantag för platsen där 
varje enskilt vindkraftverk står. Varken parken eller de enskilda vindkraftverken kommer att inhägnas på 
något sätt. Markerna kommer även efter en etablering att vara tillgängliga för friluftsliv i samma 
utsträckning som innan etableringen. Området kommer även efter etablering att vara skogsmark med 
undantag för uppställningsytorna vid varje vindkraftverk. Framkomligheten inom området påverkas inte 
negativt av etableringen utan snarare kan tillgängligheten öka genom de nya vägar som kommer att 
etableras.  
 

3.8 Verksamheter 
Försvaret, Trafikverket, LFV eller nätägare har ej haft något att erinra mot etableringen. Även berörda 
flygplatser (flygplatser inom vars MSA-ytor, ca 60 km från respektive flygplats etableringen hamnar) har 
hörts. Vindkraftparkens placeringar ligger ca 30 km från Göteborg Landvetter Airport och hamnar 
således inom flygplatsens MSA-yta, vilket innebär att en höjning av MSA-ytan kan bli aktuell. Inom 
området förekommande radiolänkstråk har tagits hänsyn till vid valet av verksplaceringar. 
 

3.9 Säkerhet  
Generellt är olycksrisker kopplat till vindkraft mycket små. Funna personskador är främst kopplade till 
arbetsolyckor i samband med att verken monterats upp eller tagits ned. Säkerheten kring själva 
utförandet av byggnationen hanteras separat enligt gällande arbetsmiljölagstiftning. 
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Under driftsfasen finns säkerhetsrisker relaterade till nedfallande is, åsknedslag och brand. Risken för 
olyckor kommer att begränsas genom följande skadeförebyggande åtgärder. 
 

• Vid risk för nedisning (enstaka dagar per år) av vindkraftverken kommer skyltar som varnar för 
förhållandet att risk för nedfallande is kan förekomma, sättas upp inom eller i anslutning till 
vindkraftparken. Utformning och placering av skyltar föreslås ske i samråd med 
tillsynsmyndigheten. Se även förslag till villkor i kapitel 4 nedan. 

• Vindkraftverken utrustas med åskledare som effektivt leder energin genom bladen ned genom 
tornet. 

• Samtliga verk kommer att förses med sensorer för; jordfel, förhöjd temperatur och ljusbåge 
samt rökdetektorer. 

• Inför uppförandet av vindkraftverken kommer samarbete med den lokala räddningstjänsten att 
upprättas för att skapa goda och säkra rutiner vid brandtillbud. 

 

3.10 Sammanlagd bedömning 
Planerad etablering kan bespara miljön belastningar som uppstår vid en motsvarande elproduktion från 
exempelvis fossil förbränning, kol- eller kärnkraftverk. Vindkraftanläggningen förväntas kunna 
producera förnybar el i storleksordningen 68 000 MWh/år, vilket skulle motsvara årliga 
utsläppsreduceringar enligt följande punkter: 
 

 utvinning av cirka 27 000 ton kol 
 utsläpp av koldioxid med cirka 67 000 ton 
 utsläpp av svaveldioxid med cirka 67 ton 
 utsläpp av kväveoxider med cirka 80 ton 
 därutöver tillkommer brytning av kol, bränsletransporter och spridning av aska3 

 
Etableringen har således potential att förbättra luftkvalitén och bidrar till en förbättrad miljö både 
regionalt och globalt då elproduktionen från vindkraftsparken reducerar behovet av el från fossileldade 
anläggningar.  
 
Den sammanlagda bedömningen är att vindkraftanläggningens miljö- och samhällsfördelar överväger 
dess eventuella nackdelar och att verksamheten kommer att kunna etableras och drivas utan 
oacceptabelt intrång eller olägenhet för människa eller miljö. 
 

 
3 Vindkraftsutredningen ”Rätt plats för vindkraften”, SOU 1999:75 
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4 Yrkanden och förslag till villkor  
 

4.1 Yrkanden 
Sökanden ansöker om tillstånd enligt miljöbalkens 9 kap. att på fastigheterna Borås Flyxhult 1:15, 
Borås Våssberg 1:1 och Borås Skrapered 1:90 uppföra och driva en vindkraftanläggning med maximalt 
5 vindkraftverk enligt huvudalternativet, alternativt maximalt 6 vindkraftverk enligt utformnings-
alternativet med tillhörande fundament, uppställningsytor, vägar samt parkens interna elnät (inklusive 
transformatorstation/kopplingsstation). 
 
Sökanden hemställer även att Länsstyrelsen i Västra Götalands Län: 
 

1. bestämmer igångsättningstiden enligt 22 kap 25 § andra stycket miljöbalken till 5 år från 
lagakraftvunnet tillstånd, 

2. bestämmer att tillståndet ska gälla i 35 år från igångsättning av verksamheten,   
3. meddelar villkor i enlighet med vad som anges nedan under avsnitt 4.2 samt  
4. godkänner den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen. 

4.2 Förslag till villkor 
Sökanden föreslår följande villkor för verksamheten: 

 
1. Om inte annat framgår av nedan angivna villkor skall verksamheten bedrivas i huvudsaklig 

överensstämmelse med vad sökanden uppgivit eller åtagit sig i denna ansökan och i bifogad 
miljökonsekvensbeskrivning.  

 
2. Vindkraftverken ska placeras på de positioner som angivits i ansökan, antingen enligt 

huvudalternativet eller utformningsalternativet. Dock tillåts en flyttmån om ca 100 meter för 
vindkraftverken. 

 
3. Varje vindkraftverk får ha en totalhöjd om högst 192 meter enligt huvudalternativet, alternativt 

högst 150 meter enligt utformningsalternativet. Samtliga vindkraftverk ska ges en enhetlig 
utformning och diskret färgsättning.  

 
4. Vindkraftverken ska förses med hinderbelysning enligt Transportstyrelsens föreskrifter.  

 
5. Slutlig utformning av vindkraftanläggningens interna vägnät, samt tillfartsvägar, ska fastställas i 

samråd med tillsynsmyndigheten. 
 

6. Buller från vindkraftverken får vid permanentbostad eller varaktigt fritidsboende under hela 
dygnet inte överskrida ekvivalent ljudnivå om 40dB(A) utomhus. 

 
7. De vindkraftverk som kan orsaka störande skuggor vid bostadshus ska utrustas med 

skuggurkopplingsautomatik. Om olägenheter i form av skuggbildning uppstår vid (av 
vindkraftverken beskuggade) bostadshus ska skuggurkoppling aktiveras så att den faktiska 
skuggtiden ej överskrider Boverkets rekommendation om 8 tim/år och 30 min/dag.  

8. Kemiska produkter och farligt avfall skall hanteras på sådant sätt att eventuellt läckage inte kan 
förorena mark eller yt- och grundvatten. 

9. Markytor som utnyttjas temporärt under byggnationstiden skall återställas till så nära 
ursprungliga förhållanden som möjligt efter det att verken tagits i drift.  
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10. Vid risk för nedisning av vindkraftverken ska skyltar som varnar för förhållandet att risk för 
nedfallande is kan förekomma, sättas upp inom eller i anslutning till vindkraftparken. Utformning 
och placering av skyltar föreslås ske i samråd med tillsynsmyndigheten. 

11. Sökanden skall senast 3 månader efter vindkraftparken satts i drift:  

ställa säkerhet enligt 16 kap 3 § miljöbalken hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län med 400 
000 kronor för varje vindkraftverk som uppförs avseende kostnaderna för efterbehandling och 
andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Säkerheten för 
återställningsåtgärder skall i detta fall byggas upp med årliga avsättningar från och med år 15 
efter idrifttagandet av verksamheten. 

12. När verksamheten skall avslutas skall verksamhetsutövaren i god tid meddela 
tillsynsmyndigheten om detta. En plan för avveckling av verksamheten skall upprättas av 
verksamhetsutövaren och inlämnas till tillsynsmyndigheten.  

 
13. För verksamheten (byggfas, drift och avveckling) ska finnas kontrollprogram som möjliggör en 

bedömning av hur tillståndet med villkor och föreskrifter följs. Kontrollprogrammet skall 
upprättas av sökanden i samråd med tillsynsmyndigheten och bl.a. innehålla detaljerade 
föreskrifter om hur kontroll av att villkor om begränsningsvärden för ljud efterlevs och att 
olägenheter från skuggor ej uppstår samt rutiner för hur störande skuggor kan rapporteras 
respektive åtgärdas. 
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5 Uppfyllande av miljöbalkens hänsynsregler 

5.1 Kunskapskravet 
Sökanden är ett dotterbolag till en av de största aktörerna inom vindkraft i världen och har därmed både 
den erfarenhet och den kunskap som krävs för projektering, uppförande och drift av 
vindkraftanläggningar. Tillsammans med konsulter och underleverantörer säkerställer sökanden en hög 
kvalitet i projekteringen och att svenska bestämmelser och rekommendationer följs. Valet av plats, den 
vindmätning som kommer att utföras samt den MKB som bifogas ansökan får också tas i intäkt för att 
miljöbalkens kunskapskrav uppfylls. Genom miljöchecklistor, miljöronder och revisioner (såväl interna 
som externa) kommer kunskaper från projekteringsfasen att föras över till byggfasen och driftsfasen. 
 

5.2 Försiktighetsprincipen och bästa möjliga teknik 
Som framgår av kapitel 3 ovan samt bifogad MKB kommer erforderliga försiktighetsåtgärder att vidtas 
för att minimera påverkan på miljön och människors hälsa. 
 
Den vindkraftverksmodell som är avsedd för projektet är en av de mest avancerade och 
högpresterande på marknaden idag. Med ett förhållandevis litet intrång och små miljökonsekvenser kan 
en stor mängd elenergi produceras tack vare det höga effektuttaget.  
 

5.3 Platsval 
Platsen för den planerade verksamheten har en hög vindpotential vilket möjliggör en hög produktion av 
förnybar energi från anläggningen. Markbundna naturvärden kommer så långt möjligt att undvikas och 
studier av fågelfaunan och fladdermöss på platsen och dess omgivningar tyder på att några påtagliga 
negativa konsekvenser för fågelfaunan och fladdermöss inte är att vänta. 
 
Omgivningarna är förhållandevis glest bebyggda och det är möjligt att hålla relativt goda avstånd till de 
närmast belägna bostäderna. Myndigheter som ansvarar för viktiga samhällsfunktioner och intressen 
har ej haft något att erinra mot projektet. Platsen måste därmed anses vara lämpad för vindbruk. 
 

5.4 Hushållnings- och kretsloppsprincipen 
Vindkraft är en förnybar och ren energikälla som inte efterlämnar någon miljöskuld till kommande 
generationer. Vindkraftverken i sig är reversibla – material kan återvinnas och platsen där 
verksamheten bedrivits låter sig relativt enkelt återställas, med mycket liten miljöpåverkan.  
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6 Samrådsredogörelse 
Samråden är en del av den process som resulterar i en skriven miljökonsekvensbeskrivning. Samråden 
ger en möjlighet för såväl myndigheter som organisationer, företag, sakägare och allmänheten att 
lämna synpunkter på det förslag till utformning av ett projekt som tagits fram till samråden. Inför 
samråden har ett underlag tagits fram av Gamesa där den preliminära utformningen av parken angavs 
och där påverkan på eventuella natur- eller kulturvärden redovisades liksom beräknad påverkan från 
vindkraftparken genom ljud och skuggor. Inlämnade synpunkter har bearbetas och beaktas av den 
sökande under arbetet med framtagandet av projektets miljökonsekvensbeskrivning. I 
miljökonsekvensbeskrivningen anges hur processen har påverkat det slutliga förslaget till utformning. 
 

6.1 Samråd med allmänheten 
Ett öppet samråd med allmänheten hölls i Seglora Bygdegård den 24 april 2012 kl. 18-20. 
 
Ett informationsbrev med en kortfattad beskrivning av projektet och MKB-processen sändes i mars 
2012 ut till berörda i området, inom en radie av 2 km kring projektets planerade avgränsning. Den 4 
april skickades inbjudan till samrådsmötet till samma personer som fått informationsbrevet. Mötet 
utannonserades även i Borås tidning, under kungörelser 18 april. Samrådsmötet genomfördes som ett 
utställningssamråd där de olika relevanta delarna i projektet presenterades på vikskärmar. Vidare fanns 
en ljudstation utomhus där deltagarna kunde lyssna hur ljudet från ett vindkraftverk låter vid olika 
decibelnivåer. 
 
Fem personer från projektet fanns närvarande under samrådsmötet för att svara på frågor och ta emot 
synpunkter. Möjligheten fanns även att direkt på plats lämna skriftliga synpunkter om projektet på 
förtryckta formulär, alternativt att ta med sig ett sådant formulär för att skicka in till Gamesa inom 5 
veckor. Fem personer inkom totalt med skriftliga synpunkter under mötet eller under de efterkommande 
5 veckorna.  
 

6.2  Samråd med länsstyrelsen i Västra Götaland och Borås Stad 
Ett muntligt samråd hölls med länsstyrelsen i Västra Götalands län och Borås stad den 24:e april 2012. 
Inför samrådsmötet hade det skriftliga samrådsunderlaget postats till länsstyrelsen och kommunen. 
 
Vid samrådsmötet framfördes muntliga, och i efterhand även skriftliga, krav på vad som bör analyseras, 
utredas och redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen, se även bilaga 13 och 14 till MKB för 
minnesanteckningar från mötet samt länsstyrelsens skriftliga synpunkter.  
Efter det sittande mötet genomfördes även ett platsbesök i området för den tilltänkta vindkraftsparken. 
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6.3  Samråd med myndigheter, företag och organisationer 
Samråd med övriga myndigheter, företag och organisationer har skett skriftligen under våren och 
sommaren 2012. Ett samrådsunderlag skickades till de myndigheter, företag och organisationer som 
listas nedan under mars månad 2012: 
 

• Marks kommun 
• Bollebygds kommun 
• LFV 
• Borås Flygplats  
• Göteborg Landvetter Airport 
• Försvarsmakten 
• Trafikverket Region Väst 
• Skogsstyrelsen Region Väst 
• SGU 
• Energimyndigheten 
• Boverket 
• Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB 
• Kammarkollegiet 
• Skanova 
• Svenska kraftnät 
• Borås Elnät AB 
• Vattenfall Eldistribution 
• Riksantikvarieämbetet 
• Naturvårdsverket 
• Naturskyddsföreningen 
• Sveriges Ornitologiska Förening, SOF 
• Västra Götalands Ornitologiska förening, VgOF 
• Svenska LOM-föreningen 
• Post- och telestyrelsen, PTS 
• Telia Sonera AB 
• Telenor 
• Tele2 
• Net4mobility 
• Hi3G Access AB 
• 3 GIS 
• Teracom 
• Rydboholms SK 
• Seglora Byalag 
• Svaneholms Byalag 
• Seglora Hembygdsförening 

 
För myndigheter, företags, och organisationers yttranden, se bilaga 15 till MKB. Inlämnade synpunkter 
har bearbetats och beaktats under arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen samt i utformningen av 
vindkraftparken.  
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