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1 INLEDNING 

Rabbalshede Kraft AB (bolaget) utreder att etablera en gruppstation för vindkraft (”vindkraftpark”) vid 

Brattön-Sälelund i Munkedals kommun. Området är lokaliserat ca 13 km nordost om Munkedal i 

Munkedals kommun och ca 8 km väst om Färgelanda i Färgelandas kommun, Västra Götalands län. 

Projektområdet sammanfaller till stor del med ett område utpekat som lämpligt för vindkraft i Munkedal 

kommuns vindbruksplan1. 

Projektområdet bedöms kunna rymma upp till 9 stycken vindkraftsverk med en maximal totalhöjd på 

290 m, se Figur 1. Därutöver krävs bland annat elnät och vägar inom och i anslutning till 

projektområdet, se vidare avsnitt 4. Den västra delen av projektområdet utgörs av ett s.k. vägområde. 

Inom vägområdet kommer inga vindkraftverk att placeras. Möjlig anslutning till allmän väg är via en 

infartsväg söder om projektområdet. Parken beräknas kunna producera omkring 250 GWh per år, 

vilket motsvarar årsförbrukningen för ca 45 000 hushåll med en förbrukning om 5500 kWh el per år. 

 

Figur 1. Projektområdets lokalisering i Munkedal och Färgelanda kommun, Västra Götalands län. 

Bolaget har tidigare beviljats tillstånd för 14 vindkraftverk med en totalhöjd om 180 m i ett område som 

till största del sammanfaller med aktuellt projektområde. Till följd av den snabba teknikutvecklingen 

har bolaget valt att ansöka om nytt tillstånd för att ha möjlighet att bygga högre vindkraftverk viket 

 
1 Munkedals Kommun. (2010) VINDBRUK - planeringsunderlag 
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medför en betydligt större energiproduktion. 

 

Etablering av vindkraftverk inom ovan angivet område är nu föremål för samråd enligt miljöbalken. 

Detta samrådsunderlag har tagits fram för att på ett tidigt stadium beskriva den föreslagna 

etableringen samt förutsedd omgivningspåverkan. För mer information om samrådet, se avsnitt 3.1. 

Bolaget samråder under första kvartalet 2023 med berörda myndigheter, närboende och allmänhet. 

Syftet med samrådet är att informera om den föreslagna vindparken och inhämta synpunkter inför 

fortsatt projektering och framtagande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB). De synpunkter som 

kommer in under samrådet är mycket värdefulla för projektet och kommer, tillsammans med 

inventeringar och annat utredningsmaterial, att ligga till grund för projektets fortsatta utveckling.  
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2 BAKGRUND 

2.1 OM VINDKRAFT 

Vinden är en förnybar energikälla. Vindkraft utgör en viktig del i utbyggnaden av ny förnybar energi i 

Sverige eftersom det idag är det mest konkurrenskraftiga energislaget.2  

Klimat, energi och hållbarhet 

Världen står för närvarande inför mycket stora utmaningar vad gäller förändringen av det globala 

klimatet. För att bromsa den globala uppvärmningen krävs det bland annat att utsläppen av 

växthusgaser minskar. På såväl internationell som nationell nivå har beslut om en energiomställning 

tagits. Fossila och ändliga energikällor, som kol, gas och olja, ska fasas ut mot ett mer miljövänligt och 

förnybart energisystem.  

Svenska energipolitiska mål anger, bland annat mot denna bakgrund, att Sveriges energiproduktion år 

2040 ska vara 100 % förnybar. Inom EU finns därutöver mål om att minst 32 % av EU:s totala 

energikonsumtion ska komma från förnybara källor år 2030.3  

Genomförda livscykelanalyser visar att efter ca sju till åtta månader i drift har ett vindkraftverk 

producerat lika mycket energi som krävs för att tillverka det. Den totala energi som en vindpark på 100 

MW producerar under sin livslängd beräknas vara i storleksordningen 30 gånger större än vad som 

behöver konsumeras vid byggnation och drift (inkl. nödvändig infrastruktur).4 

Vindkraftverken består till 80-90 viktprocent av stål och järn5. Detta är material med hög 

återvinningsmöjlighet när vindkraftsverken tas ur bruk och monteras ner. Incitamenten på att återvinna 

rotorbladen, tillverkade av glasfiberkomposit, har hittills varit låg men incitament och 

återvinningstekniker för detta ökar.  

Under driftskedet har vindkraftsverken mycket små utsläpp av växthusgaser.  

2.2 VINDKRAFT I SVERIGE 

Den installerade vindkraften i Sverige producerade år 2021 27,4 TWh el, vilket motsvarade 16 % av 

landets totala elproduktion.6 I Sverige domineras vindkraften av landbaserad vindkraft.  

Energimyndigheten presenterar i sin rapport Scenarier över Sveriges elsystem från 2021 att 

elanvändningen i Sverige, enligt scenario Elektrifiering, kan öka från dagens 140 TWh till 234 TWh till 

år 2050. Energiproduktionen förväntas samtidigt vara totalt 282 TWh då en del av den producerade 

elen exporteras. För övriga scenarier hamnar elanvändningen på ca 170-178 TWh. Beroende på 

scenario förväntas vindkraften totala produktion vara mellan 64 och 156 TWh år 2050.7 Det finns 

därför stor potential för utbyggnad av vindkraften. 

För att åstadkomma denna omställning krävs en omfattande utbyggnad av vindkraft som sker på ett 

hållbart sätt. Energimyndigheten och Naturvårdsverket arbetar därför med en nationell 

 
2 Energimyndighetens webbplats. Energipolitiska mål för vindkraft. 
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/planering-och-tillstand/energipolitiska-mal-for-vindkraft/ 
3 Europeiska kommissionen. Renewable energy. https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy 
4 Vestas, (2019). Life Cycle Assessment of Electricity Production from an onshore V150-4.2 MW Wind Plant – 1st November 
2019. Vestas Wind Systems A/S, Hedeager 42, Aarhus N, 8200, Denmark. 
5 Energimyndigheten, (2021). Vindkraftens resursanvändning. - Underlag till Nationell strategi för en hållbar 
vindkraftsutbyggnad. Ett livscykelperspektiv på vindkraftens resursanvändning och växthusgasutsläpp.  
6 Energimyndigheten, (2022). Fortsatt hög elproduktion och elexport under 2021. 
7 Energimyndigheten, (2021). Scenarier över Sverige elsystem 2020.  

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/planering-och-tillstand/energipolitiska-mal-for-vindkraft/
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy
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vindkraftsstrategi. Västra Götaland är ett av de tre länen i Sverige som har mest installerad 

vindkraftseffekt. År 2021 var elproduktionen i Västra Götaland ca 2 220 GWh.8 

2.3 RABBALSHEDE KRAFT AB 

Sedan 2005 har Rabbalshede Kraft AB utvecklat nyckelfärdiga vindparker för att driva i egen regi, i 

nära samråd med lokala markägare och intressenter. Bolaget säkerställer därmed en god kontroll av 

alla steg från förprojektering, projektering, ansökan, byggnation till slutligen drift och underhåll.  

Bolaget äger och driver närmare 20 parker som under 2021 hade en total produktionskapacitet på 720 

GWh samt en utvecklingsportfölj om ca 2500 MW i olika faser. Majoriteten av parkerna finns 

strategiskt belägna på goda vindlägen i södra Sverige för att leverera närproducerad och förnybar el 

där behovet är som störst. Här ingår vindparker, men även solcellsparker och vätgasanläggningar. 

Bolaget tror på ett diversifierat system där samtliga förnybara energislag nyttjas för att skapa en pålitlig 

helhet som kan leverera grön energi året runt.  

  

 
8 Energimyndighetens statistiskdatabas (2022). Antal verk, installerad effekt och vindkraftproduktion per län 
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3 TILLSTÅNDSPROCESSEN 

Planerad verksamhet (s.k. gruppstation för vindkraft) förtecknas enligt miljöprövningsförordningen 

(SFS 2013:251) som en miljöfarlig verksamhet (SNI-kod 40.90) som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 

miljöbalken. Verksamheten ska enligt 6 § 1 p miljöbedömningsförordningen (2017:966) antas medföra 

betydande miljöpåverkan. 

Eftersom den planerade verksamheten är tillståndspliktig ska en s.k. specifik miljöbedömning 

genomföras. Det innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram av 

verksamhetsutövaren, det vill säga Rabbalshede kraft AB. MKBn tas fram efter ett samrådsförfarande, 

som beskrivs närmare nedan. Därefter lämnas ansökan med bland annat en samrådsredogörelse, 

MKB och ansökningsdokument in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västra Götaland, 

som ska pröva ansökan (s.k. prövningsmyndighet). Se Figur 2 i avsnitt 3.1 för tillståndsprocessens 

olika steg. 

Nätanslutning till överliggande nät kommer inte att hanteras inom ramen för ansökan om tillstånd till 

vindparken, utan omfattas av en egen ansökan med separat MKB. 

3.1 SAMRÅD 

Bolaget genomför avgränsningssamråd enligt bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken. Syftet med 

avgränsningssamrådet är att belysa frågor om innehållet i kommande MKB. Då verksamheten kan 

antas medföra betydande miljöpåverkan ska kommande MKB fokusera på de miljöaspekter och 

effekter som är relevanta för tillståndsprövningen. Samrådet ska vara behjälpligt i denna avgränsning.  

Tillståndsprocessens olika steg redovisas i figur 2 nedan. För mer information om samråd hänvisas till 

Naturvårdsverkets hemsida, www.naturvardsverket.se. 

 

Figur 2. Ansökningsprocessens olika steg. Ansökan befinner sig just nu i steget ”Samråd”. 

 

Denna handling utgör underlag för avgränsningssamråd (samrådsunderlag). Avgränsningssamrådet 

sker med Länsstyrelsen i Västra Götaland, Munkedals kommun, Färgelanda kommun och de enskilda 

som kan antas bli särskilt berörda, samt övriga statliga myndigheter, och den allmänhet som kan antas 

bli berörda av verksamheten eller åtgärden. Samrådet genomförs i god tid för att det ska finnas 

utrymme för ett meningsfullt samråd innan upprättande av MKB och den slutliga tillståndsansökan.  

Samråd genomförs även med närboende och allmänhet. En samrådsinbjudan kommer att skickas er 

post till fastighetsägare och närboende till projektområdet. Vidare annonseras information om 

samrådet i lokaltidningar.  

Samråd planeras att genomföras under perioden januari-april 2023. Ett samrådsmöte med 

Länsstyrelsen Västra Götaland, Munkedals kommun och Färgelanda kommun genomförs under 

januari-februari 2023. Närboende och allmänhet kommer att bjudas in till ett fysiskt möte med en 

utställning och öppet hus, detta planeras genomföras februari-mars 2023. 

http://www.naturvardsverket.se/
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3.2 ÖVRIG LAGSTIFTNING 

Utöver bestämmelserna om tillstånd i 9 kap. miljöbalken kan även bestämmelser om skyddade 

områden enligt 7 kap. miljöbalken (t ex strandskydd och Natura 2000), vattenverksamhet enligt 11 

kap. miljöbalken samt bestämmelserna i kulturmiljölagen (1988:950) komma att aktualiseras vid 

projekteringen.  

Därutöver finns andra regler verksamheten behöver förhålla sig till, t.ex. elsäkerhetslagen (2016:732) 

och ellagen (1997:857) samt bestämmelser om hinderbelysningens utformning (se avsnitt 0). 
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4 VERKSAMHETEN 

Bolaget planerar att uppföra och driva en vindpark inom ett område vid Brattön-Sälelund i Munkedals 

kommun, se Figur 1. Bolaget avser därför att lämna in en tillståndsansökan för högst 9 vindkraftverk 

inklusive fundament, uppställnings- och montageytor, teknikbyggnader samt internt elnät (s.k. IKN-nät) 

och förstärkning/anläggning av vägar fram till vindkraftverken.  

Nedan sammanfattas den planerade verksamheten. 

4.1 VINDKRAFTVERK 

Vindkraftverk omvandlar vindenergin till elektricitet. Ett vindkraftverk är normalt i drift vid 

vindhastigheter på ca 3-25 m/s, vid riktigt höga vindhastigheter stängs verket automatiskt. Det finns 

många tillverkare av vindkraftverk och varje tillverkare har flera olika modeller olika storlek på rotor och 

höjd på tornen. Ju större rotor, desto mer av vindens rörelseenergi kan omvandlas och produktionen 

blir högre. 

Vindkraftverkens principiella utformning och förklaring av viktiga begrepp redovisas i Figur 3. 

 

Figur 3. Skiss över vindkraftverk 

Utvecklingen mot större vindkraftverk går fort. Utvecklingen mot större rotordiametrar medför att 

vindenergin kan fångas inom en större yta men det kräver även en högre totalhöjd för att rotorn ska 

komma tillräckligt högt upp. Vindkraftverk som byggs idag har ofta en totalhöjd runt 200 m och rotorer 

med diametrar om 140–160 m. Dessa verk har ofta en effekt runt 4–6 MW och producerar 13-

18GWh/år. De vindkraftverk som bedöms finnas tillgängliga inom 3-5 år kan komma att ha en totalhöjd 

från 270 m och rotordiametrar i storleksordningen 190-220 m. Dessa förväntas ha en effekt på ca 7-10 
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MW och producera 22-27 GWh/år beroende på vindförhållanden. Med hänsyn till den snabba 

teknikutvecklingen som sker, är det i nuläget inte möjligt att fastslå slutligt val av verksmodell. 

Målsättningen är istället att hålla möjligheten öppen för att välja bästa möjliga teknik vid tidpunkten för 

byggnation.  

Med större vindkraftverk kan antalet verk minskas. Markanspråken i anslutning till det aktuella 

vindkraftverket ökar samtidigt som antalet vägar, uppställnings- och montageytor, samt fundament blir 

färre. 

Det finns två typer av fundament för vindkraftverk på land, gravitationsfundament och bergförankrat 

fundament. Gravitationsfundament är det vanligaste, eftersom bergförankrat fundament ställer vissa 

specifika tekniska krav på t ex bergets kvalitet. Båda typerna av fundament är stora 

betongkonstruktioner som agerar motvikt till krafterna från vinden för att ge vindkraftverken stabilitet. 

Bergförankrat fundament förankras direkt i berget medan gravitationsfundament används där 

jorddjupet är större och fundamentet i sig utgör motkraft. Typ av fundament samt dimensionering sker 

efter geotekniska undersökningar utifrån val av vindkraftverk. 

Vid varje vindkraftverk kommer uppställningsplatser för kranar och annan byggutrustning att anläggas, 

och ytor kring dessa avverkas. Markanspråket vid varje vindkraftverk bedöms vara ca 1 - 1,5 hektar, 

varav cirka en tredjedel utgör hårdgjord yta och resterande del är avverkade ytor som krävs vid 

montage av vingar (avverkning/röjning kan krävas i varierande omfattning). Anläggning av olika typer 

av teknik- och servicebyggnader kommer också att krävas inom området. 

Dagens vindkraftverk har en livslängd på ca 25-30 år. Med åtgärder för att förlänga livstiden bedöms 

verken i framtiden kunna hålla längre, uppemot 30-35 år. Efter nedmontering kan marken till stora 

delar återställas och materialet till vindkraftverket återanvänds eller återvinns i så stor utsträckning 

som möjligt.  

Flyghindermarkering 

Vindkraftverken kommer att markeras med flyghindermarkering utifrån vid uppförandet gällande 

bestämmelser. Nu gällande regelverk är Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

markering av föremål som kan utgöra fara för luftfarten (TSFS 2020:88). För vindkraftverk med en 

navhöjd över 150 m gäller för närvarande att vindkraftverken i ytterkanten av en vindpark ska 

markeras med vitt, högintensivt, blinkande ljus i navhöjd samt tre lågintensiva ljus på halva tornets 

höjd.  Övriga verk förses i navhöjd med rött, lågintensivt, fast ljus, under förutsättning att de täcks av 

verk med vit högintensiv belysning.  

4.2 UTFORMNINGSEXEMPEL 

Det aktuella projektområdet bedöms maximalt kunna rymma 9 vindkraftverk med en maximal totalhöjd 

om 290 m. 

För att kunna använda bästa möjliga teknik som finns på marknaden när vindparken ska byggas krävs 

att bolaget redan i tillståndsansökan planerar för framtidens vindkraftverk. Det är därför inte lämpligt 

att slå fast vindkraftverkens placeringar för tidigt i processen. En förutsättning för att ett tillstånd utan 

angivna positioner ska kunna medges är enligt rättspraxis att alla konsekvenser av möjliga placeringar 

är utredda i ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen. 

I Figur 4 presenteras ett exempel på parklayout som visar 9 vindkraftverk inom projektområdet. Under 

arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen kommer verksplaceringarna lokaliseras till delar av 

projektområdet med goda vindförhållanden där intressekonflikterna är få och dessa områden benämns 

etableringsområden. Verkens placeringar i exempellayouten i Figur 4 är därmed inte fastställda utan 

kommer kunna placeras fritt inom de etableringsområden som avgränsas utifrån den information som 

inkommer under samrådet samt efter de fördjupande utredningar och analyser som genomförts eller 
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kommer genomföras inom ramen för arbetet med MKBn. Delar av projektområdet kommer i ansökan 

att omfattas av restriktioner, till exempel områden där inga vindkraftverk placeras eller där inga 

markintrång alls genomförs.    

Vid utformning av slutlig parklayout kommer hänsyn bland annat att tas till den högsta tillåtna ljudnivån 

om 40 dB(A) vid närliggande bostadshus, skyddade natur- och kulturmiljöer, övriga natur- och 

kulturvärden samt fågel- och fladdermusvärden. Målet är att vid byggnation kunna optimera parkens 

layout så att områdets vindförutsättningar nyttjas optimalt samtidigt som hänsyn tas till både 

människors hälsa och miljön i området. 

 

Figur 4. Utformningsexempel med nio vindkraftverk. 

Utöver vindkraftverken omfattar vindparken även de följdverksamheter som vindkraftverken kräver; el- 

och optoledningsdragningar inom vindparken (s.k. IKN), väganslutning in till vindpark från allmänt 

vägnät, vägnät inom vindparken, servicebyggnader, uppställnings- och montageytor, 

mottagningsstationer, kopplingsstationer/kopplingskiosker, logistikyta och uppställningsytor. Delar av 

denna övriga infrastruktur kommer att innebära anläggning av hårdgjorda ytor. Följdverksamhet i form 

av väg- och kabeldragning kommer även att beröra område utanför projektområdet. 

4.3 VÄGAR 

Väg E16 passerar ca 14 km väster om vindkraftområdet. Länsväg 934 återfinns ca 500 m väster om 

projektområdet.  
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En möjlig infartsväg till projektområdet är lokaliserad söder om projektområdet. Infartsvägen utgår från 

länsväg 924, i höjd med Steneby, och sträcker sig sedan norr ut mot projektområdet. Mellan Söttorp 

och Lunden går infartsvägen längs en befintlig väg, i detta område kommer viss upprustning av vägen 

behöva genomföras. I början och slutet av infartsvägen kommer nya vägsträckor att behöva anläggas. 

Även andra alternativ för infartsväg kan komma att bli aktuella.  

Inom projektområdet finns ett antal mindre skogsvägar som kommer användas för vindparkens interna 

vägnät i den mån det är möjligt. Förslag till vägdragning kommer att arbetas fram i vidare projektering 

med hänsyn till de dimensioner som en transport av ett vindkraftverk kräver och till områdets natur- 

och kulturvärden. Förslaget kommer att presenteras i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. 

Befintliga vägar kan komma att behöva rätas, breddas och förstärkas för att kunna användas av de 

transporter som behövs vid byggnation av vindparken. Från befintlig väg anläggs även ny väg fram till 

respektive vindkraftverk. Förstärkt väg och ny väg har i stort sett samma uppbyggnad. Runt vägarna 

behövs avverkning/röjning för att transporterna ska kunna komma fram, se principskiss i Figur 5. 

 

Figur 5. Principskiss vägbyggnation. 

Schaktning genomförs ner till ett djup där det finns tillräcklig bärighet. På fast mark räcker det ofta att 

enbart matjorden banas av, medan områden med våtmarker normalt kräver större schakter eftersom 

det är längre till fast botten. Bredvid vägen anläggs vägdiken vars djup varierar beroende på 

omgivande markförhållanden och utanför detta läggs ofta paketet med kablar. Kablarna kan även 

förläggas i vägslänten. Den totala bredden för schakt och arbetsområde varierar. Generellt sett är 

arbetsområdet kring vägarna bredare vid kurvor eftersom transport av vindkraftverkens långa blad 

kräver det.  

Vid breddning av väg krävs byte eller nyanläggning av vägtrummor. Transporter till området kan även 

innebära att passager som leder över vattendrag kan behöva förstärkas.  

För att säkerställa en godtagbar miljöpåverkan från vägar kommer särskilda restriktioner och hänsyn 

att gälla för detaljprojektering och byggande av väg 

4.4 ELNÄT 

Inom vindparken anläggs det interna elnätet i regel som markförlagd kabel och följer vägarna fram till 

vindkraftverken. Andra lösningar, t.ex. så kallad hängkabel skulle dock också kunna bli aktuella. Det 

interna elnätet är normalt inte koncessionspliktigt enligt ellagen.  

Från vindkraftsanläggningen krävs även mark- eller luftburen elnätsanslutning till överliggande nät. 

Anslutning planeras ske till stamnätet genom ny ledning.   

För att få tillstånd till extern elnätsanslutning (koncession) krävs en separat prövning enligt ellagen 

vilken innebär samrådsprocess och upprättande av MKB. Nya nätstationer eller elnätsanslutning till 

överliggande nät omfattas inte av detta samråd. Även andra alternativ kan bli aktuella.   

Vägbredd inkl avverkning (ca 20 m) 

Väg inkl slänter och kabeldragning (ca 5,5-6 m) 
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5 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MILJÖEFFEKTER 

I detta avsnitt redovisas miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade, vad i miljön 

som kan antas bli betydligt påverkat och de betydande miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden 

kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser. All redovisning sker med dagens kunskap och 

i den utsträckning som uppgifter finns tillgängliga.  

Verksamhetens huvudsakliga miljöeffekter bedöms i nuläget uppstå till följd av ljud och rörlig skugga 

vid bostäder och risk för direkt eller indirekt påverkan på naturmiljö och landskapsbild. 

5.1 VINDFÖRHÅLLANDEN OCH TILLFÖRSEL AV ELKRAFT 

På den aktuella platsen bedöms vindparken kunna producera i storleksordningen ca 250 GWh/år, 

räknat på en produktion om ca 30 GWh per år och verk. Detta motsvarar hela elförbrukningen i 

Munkedals kommun9. Produktionen beror huvudsakligen på slutligt antal verk som byggs och de 

vindförhållanden som råder. 

5.2 KOMMUNALA PLANER OCH MARKANVÄNDNING 

I Munkedals kommuns Översiktsplan 201810 finns sju utpekade utvecklingsområden för grupper om 

mer än tre vindkraftsverk. Dessa områden är reserverade för utbyggnad av vindkraft och 

exploateringar som kan tänkas hindra utveckling av vindbruket, ex byggnader, tillåts i princip inte. 

Vindbruket anses kunna kombineras med skogs- och jordbruksverksamhet samt viss infrastruktur. 

Enstaka hus och gårdar finns i närområdet. I översiktsplanen konstaterar kommunen att nya bostäder 

bör undvikas inom en zon om minst 500 m från grupper av vindkraftsverk. 

Kommunen arbetar för närvarande på att utarbeta en ny översiktsplan som planeras vara klar år 

2025.11 

Utvecklingsområde Y Hästemossen i Munkedals kommuns vindbruksplan12 sammanfaller till stor del 

med projektområde Brattön-Sälelund, se Figur 6. Landskapet beskrivs ha en kuperad terräng med ett 

stort inslag av våtmarker. Skogsbruk utgör den huvudsakliga markanvändningen i området. Strax 

öster om projektområdet återfinns en stamnätsledning (400 kV), Färgelanda kommun. Det finns inget 

utpekat värde för friluftsliv inom projektområdet men områdets fjälliknande skogslandskap har 

potential för rörligt friluftsliv. Området ansågs, 2010, rymma upp till 14 verk. I vindbruksplanen finns en 

bedömning att påverkan på landskapsbilden i området blir liten pga omkringliggande skogslandskap 

men att delar av anläggningar i området kan antas bli synliga i kulturlandskapet kring Hede. Det finns 

goda tekniska möjligheter att anlägga vindparker i området men etableringar kan kommas att 

begränsas av möjligheten att hitta fast mark i det stora inslaget av våtmarker i området.  

Aktuellt projektområde angränsar till kommungränsen till Färgelanda kommun. Färgelanda kommun 

har i sin översiktsplan noterat att det finns ett utpekat område för vindkraft i anslutning till deras 

kommungräns och önskar delta i det fortsatta planeringsarbetet för området.13 I Färgelanda kommuns 

vindbruksplan14 har ett område lokaliserat ca 1,2 km från aktuellt projektområde bedömts lämpligt för 

vindkraft (benämns F4). 

 
9 Årlig elförbrukning var drygt 222 GWh år 2017. Källa: WSP (2019) Energibalanser för Västra Götalands län och kommuner år 
2017. 
10 Munkedals kommun, (2018) ÖVERSIKTSPLAN 2018, Del 1 Strategier och framtidsplaner. 
11 Munkedals kommun, (2022) webbplats: Översiktsplan 2040 - Munkedals kommun Hämtad 2022-11-17 
12 Munkedals kommun, (2010) VINDBRUK – planeringsunderlag Munkedals kommun. 
13 Färgelanda kommun, (2014) Översiktsplan för Färgelanda kommun, Västra Götalands län. 
14 Färgelanda kommun, (2010) Vindbruk Dalsland. 

https://www.munkedal.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/oversiktsplan-2040
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Projektområdet är lokaliserat ca 13 km nordost om Munkedal i Munkedals kommun och ca 8 km väst 

om Färgelanda i Färgelandas kommun, Västra Götalands län. Länsväg 934 återfinns ca 500 m väster 

om projektområdet. 

Inga aktuella detaljplaner finns inom projektområdet. Utifrån Bolagets underlag står den planerade 

etableringen av vindpark Brattön-Sälelund inte i strid med några av kommunens planer eller program.  

 

Figur 6. Projektområde för aktuell vindpark samt berört område av Munkedals kommuns vindbruksplan15.  

 
15 Datakälla: Munkedals kommun. 
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5.3 RIKSINTRESSEN OCH SKYDDADE OMRÅDEN 

Riksintressen 

Projektområdet är inte lokaliserat inom område som utgör riksintresse men är lokaliserad inom MSA-

området för Trollhättan-Vänersborgs flygplats. Det förekommer flera riksintressen i nära anslutning till 

projektområdet och inom 10 km från planerad vindpark finns riksintresse för naturvård, riksintresse för 

vindbruk, riksintresse för kulturmiljövård, riksintresse för friluftsliv, riksintresse för skyddade vattendrag 

samt MSA-område. Örekilsälven med kärnsjön utgör riksintresse för naturvård och är det riksintresse 

som ligger närmast projektområdet, ca 3,2 km öst om planerad vindpark. Se Tabell 1 och Figur 7 

nedan. 

Totalförsvarets riksintressen kan redovisas öppet eller vara sekretessbelagda. Projektområdet berör 

inte några riksintressen för totalförsvaret som redovisas öppet.  

Tabell 1. Riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken inom ca 10 km från projektområdet. 

TYP AV SKYDD/ RIKSINTRESSE BENÄMNING AVSTÅND TILL PROJEKTOMRÅDET 

Påverkansområde: MSA-område Flygplats Trollhättan-Vänersborg Inom projektområdet 

Riksintresse naturvård Örekilsälven med kärnsjön 3,2 km 

Riksintresse vindbruk Syd-väst om projektområdet, öst om Nyröd. 4,7 km 

Riksintresse kulturmiljövård Valbodalen 6,5 km 

Påverkansområde: MSA-område Såtenäs flottiljsflygplats/Råda övningsflygplats 6,5 km 

Riksintresse friluftsliv Kynnefjäll 7,4 km 

Riksintresse naturvård Kynnefjäll och Kynne älv 7,7 km 

Riksintresse friluftsliv Herrestadsfjället med Viksjön 8,2 km 

Riksintresse vindbruk Nord-väst om projektområdet vid Kynnefjäll. 8,2 km 

Riksintresse kulturmiljövård Torp-Munkedal 9,8 km 

Riksintresse skyddade vattendrag Enningdalsälven 9,9 km 

Riksintresse kulturmiljövård Örekilsälvens dalgång 10,0 km 

Riksintresse friluftsliv Örekilsälvens nedre del 10,0 km 
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Figur 7. Riksintressen och områdesskydd runt projektområdet.16 Projektområdet ligger även inom MSA-området för Trollhättan-
Vänersborgs flygplats, linjen för detta område går utanför kartområdet i figuren ovan. 

Skyddade områden 

Stora delar av projektområdet ligger inom vattenskyddsområdet Kärnsjön. Därutöver förekommer inga 

andra skyddade områden inom projektområdet förutom det generella strandskyddet. Inom 10 km från 

projektområdet har naturreservat, djur- och växtskyddsområde, naturminne samt andra 

vattenskyddsområden identifierats, se Tabell 2 nedan och Figur 7 ovan.  

Berört vattenskyddsområde är 28,6 hektar och sträcker sig över fyra kommuner: Munkedal, Tanum, 

Dals-Ed och Färgelanda. Vattenskyddsområdet är indelat i olika skyddszoner med tillhörande skydds- 

och ordningsföreskrifter beslutade av länsstyrelsen Västra Götaland. Skyddsföreskrifterna innefattar 

bland annat hantering av petroleumprodukter, markarbeten samt upplag och deponier17. 

Naturreservatet Harkerudssjöns gammelskog är det områdesskydd som ligger närmast 

projektområdet, ca 2,9 km söder om projektområdet. Syftet med naturreservatet är bland annat att 

bevara område med naturskog som inte påverkats av det moderna skogsbruket, bevara miljöer viktiga 

för vissa fågelarter samt skydda miljöer som har stor betydelse för skogsekosystemets funktion.18  

 
16 Datakälla: Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Försvarsmakten och Trafikverket 
17 Länsstyrelsen Västra Götalands län, (2012). Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kärnsjöns ytvattentäkt i Munkedal, Dals 
Ed, Färgelanda och Tanums kommuner. Dir.nr. 513-26676-2012 
18 Länsstyrelsen Västra Götalands län, (2017). Beslut om bildande av naturreservatet Harkerudssjöns gammelskog i Munkedals 
kommun. Dir.nr. 511-38157-2013 
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Tabell 2. Skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken inom ca 10 km från projektområdet. 

TYP AV SKYDD/ RIKSINTRESSE BENÄMNING AVSTÅND TILL PROJEKTOMRÅDET 

Vattenskyddsområde Kärnsjön 0,0 km  

Naturreservat Harkerudssjöns gammelskog 2,9 km 

Vattenskyddsområde Vallaredalen (Ödeborg) 6,7 km 

Naturreservat Gunnarsbo 7,0 km 

Djur- och växtskyddsområde Valbergs flåg 8,3 km 

Vattenskyddsområde Håvesten I och II 8,3 km 

Naturreservat Strömmarna 8,3 km 

Vattenskyddsområde Håbyn 8,7 km 

Vattenskyddsområde Gatersbyn 9,0 km 

Naturminne (3 punketer) Assarebyn 1:12 9,3 km 

Naturreservat Vågsäter 9,5 km 

Naturreservat Malevattnet 10,0 km 

5.4 BEFINTLIGA VINDKRAFTVERK, ANDRA PROJEKT 

Närmaste befintliga vindkraftsanläggning är Brattön (6 vindkraftverk) som ligger ca 1 km norr om 

projektområdet Brattön-Sälelund. Ca 6 km sydväst om projektområdet ligger Järmunderöd (Lilla 

Parken) med 3 vindkraftverk. Det finns även några enstaka verk inom en radie på 7 km från 

projektområdet, se Figur 8 nedan. Uppmätt avstånd är mellan respektive parkområde, avståndet 

mellan närmaste vindkraftverk kan därför skilja sig något.  

Projektområdet sammanfaller till största del med ett av de framtagna utvecklingsområdena för 

vindkraft som Munkedals kommun presenterar i sin vindbruksplan se avsnitt 5.2.  
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Figur 8. Närliggande verk runt projektområdet.  

5.5 BOENDEMILJÖER, LJUD OCH RÖRLIG SKUGGA 

Boendemiljöer är känsliga för störning från t ex ljudpåverkan och utgör s.k. mottagarpunkter 

(immissionspunkter) vid beräkning av ljud och rörlig skugga.  

Ett trettiotal hus finns lokaliserade inom 1 km från parkområdet, detta är en blandning av 

åretruntbostäder och fritidshus. Ett tiotal av husen är lokaliserade i Sälelund och Askeslätt sydväst om 

parkområdet. 

Samlad bebyggelse återfinns i Hede, ca 4 km väster om projektområdet. Närmaste tätort är Hedekas 

lokaliserad ca 5,6 km nordväst om projektområdet samt Färgelanda ca 8 km öster om projektområdet. 

Ljud 

När vindkraftverken är i drift uppkommer främst ett aerodynamiskt ljud som uppstår då bladen roterar. 

Detta ljud upplevs vanligen som ett väsande eller svischande ljud. Ljudet kan beskrivas som ett 

bredbandigt brus, vanligen inom frekvensområdet 63–4000 Hz. Ljudnivån avtar med avståndet från 

vindkraftverket. Väder och vind påverkar hur ljudet breder ut sig. Även typ av mark eller om det är 

vatten vid vindkraftverket påverkar hur mycket ljudet minskar med avståndet. Generellt dämpar 

marken ljudet betydligt effektivare än vatten.  
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Detta ljud hörs ofta mer vid låga vindhastigheter när det naturliga bakgrundsljudet har låg nivå, och 

maskeras ofta helt vid höga vindhastigheter.  

Ljudet, inklusive lågfrekvent ljud och infraljud, kan orsaka störning. Naturvårdsverket framför att deras 

bedömning är att det inte finns evidens för negativa hälsoeffekter orsakat av infraljud av 

vindkraftverk.19 Begränsningsvärdet för ekvivalent ljud är enligt svensk praxis 40 dB(A) utomhus vid 

bostäder. 

Naturvårdsverket utgav den 1 december 2020 en ny vägledning om buller från vindkraft. I 

vägledningen framkommer bl.a. riktvärden om 40 dBA och när riktvärden bör skärpas, riktvärden för 

buller inomhus, vilken beräkningsmodell som ska användas vid beräkning av vindkraftbuller samt 

vilken mätmetod som rekommenderas vid mätning av buller vid bostäder.20  

Beräkningar för exempellayouten har genomförts med Naturvårdsverkets ljudutbredningsmodell och 

resultaten illustreras i Figur 9. Resultatet visar att riktvärdet om 40 dBA innehåll vid samtliga bostäder.  

Om ljudnivå riskerar att överstiga riktvärdet vid någon bostad finns det väl beprövande tekniska 

reglermöjligheter för att reducera ljudnivån från vindkraftverken. När driften påbörjas kontrolleras 

ljudnivån enligt de villkor som erhålls i tillståndet.  

 
19 Naturvårdsverket, Vägledning om buller från vindkraftverk. 2020-12-01.  
20 Naturvårdsverket, Hämtad 2022-12-01. https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-
vindkraft/ 
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Figur 9. Ljudutbredning beräknad för utformningsexempel. Beräknat med Naturvårdsverkets modell  

Rörlig skugga 

Rörliga skuggor från vindkraftverk uppstår när solen står lågt och det blåser så att rotorbladen står 

vinkelrätt mot solstrålarna. Rotorbladen ”klipper” av solstrålarna och betraktaren uppfattar detta som 

ett långsamt blinkande ljus. Dessa skuggor kan upplevas som störande för boende i närheten av 

verken.  

Begränsningsvärdet för rörlig skugga är enligt svensk praxis 8 timmar/år. Bolaget har genomfört 

beräkningar som visar att begränsningsvärdet skulle kunna överskridas vid etablering av maximalt 

antal vindkraftverk, se Figur 10. Det är möjligt att genom vidtagande av skyddsåtgärder minska 

skuggtiderna så att begränsningsvärdet innehålls. Behovet av sådana åtgärder kommer att utredas 

inom ramen för kommande MKB.  
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Figur 10. Skuggutbredning beräknad för exempellayouten.  

5.6 NATURMILJÖ 

Skogsmark med naturvärden är känsliga för påverkan från t ex avverkning, exploatering eller 

förändrad hydrologi.  

Utöver de riksintressen och områdesskydd som finns inom och i anslutning till projektområdet som 

beskrivits i avsnitt 5.3 ovan finns även andra utpekade naturmiljöer i och i nära anslutning till 

projektområdet, se Figur 11.  

Enligt den nationella våtmarksinventeringen (VMI) förekommer det våtmarker inom projektområdet. I 

den södra delen finns två våtmarker klassade med höga naturvärden samt ett område med låga 

naturvärden. I den mellersta/norra delen har två områden med vissa naturvärden identifierats. Utöver 

våtmarker förekommer även flertalet mindre områden som av Skogsstyrelsen är utpekade 

sumpskogar, dessa är spridda över hela området. Därtill har Skogsstyrelsen pekat ut ett större område 

lokaliserat i södra/mellersta delen som utgör naturvärde med anledning av att det är en tjäderlekplats.  
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Figur 11. Naturvärden, sumpskogar, nyckelbiotoper, ängs- och betesmarksinventering samt våtmarksinventeringen utpekade av 
Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen Västra Götaland och Naturvårdsverket21.  

Inom området för infartsväg finns ett fåtal markbundna värden kopplat till naturmiljö lokaliserade i den 

norra delen med anslutning till projektområdet. Ett våtmarksområde klassad med höga naturvärden 

samt två områden med vissa naturvärden ligger helt eller delvis inom området för infartsväg. Utöver 

det återfinns även en handfull av Skogsstyrelsen är utpekade sumpskogar. 

Generellt kan det i vindkraftprojekt, med hjälp av olika typer av restriktioner och planering, anläggas 

tillfartsvägar, fundament, uppställningsytor etc. med hänsyn till befintliga värden, så att påverkan blir 

liten och lokal. Detta innebär att risken för negativa effekter på naturmiljön generellt är liten. 

Inventeringar av naturvärden genomförs i projektområdet. Resultaten av inventeringen kommer utgöra 

underlag för det fortsatta arbetet med parkutformning samt inarbetas i kommande MKB. I MKBn 

kommer även påverkan på hydrologi att beaktas och bedömas. 

Skyddade arter 

En naturvärdesinventering kommer göras inom projektet för att utreda specifika lokaliseringar av 

naturvärden och skyddade arter i projektområdet. Resultatet kommer att redovisas samt biläggas i 

kommande MKB.  

 
21 Datakällor: Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Länsstyrelserna. 
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5.7 FÅGLAR OCH FLADDERMÖSS 

De studier som gjorts visar att det är fåglar och fladdermöss som är de mest känsliga djurgrupperna vid 

en vindkraftsetablering.  

Vid en vindkraftsetablering kan påverkan på fågellivet uppstå i form av kollisioner (fåglar träffas av rotor 

eller flyger in i torn), störning (fåglar undviker området) och/eller habitatförluster (till följd av att mark tas 

i anspråk). Fåglar som häckar, rastar eller övervintrar, det vill säga spenderar längre tid inom ett visst 

område, löper större risk att kollidera med vindkraftverk än de som enbart passerar området under 

flyttning. I den södra/mellersta delen av aktuellt projektområde har sedan tidigare en tjäderspelsplats 

identifierats. 

Även för fladdermöss utgör vindkraftverken en kollisionsrisk. Dödligheten av fladdermöss vid 

vindkraftverk är nästan helt begränsade till arter som rör sig och jagar i fria luften över trädtoppshöjd, så 

kallade högriskarter. 

Fågelinventering och fladdermusinventering kommer att genomföras inom projektområdet, resultatet av 

dessa kommer att inarbetas i kommande MKB och bifogas tillståndsansökan. I samband med 

framtagande av MKB för vindkraftsprojekt fokuseras det vanligtvis på förekomst av häckande fåglar och 

vissa särskilda artgrupper som t.ex. rovfåglar och skogshöns.  

5.8 KULTURMILJÖ  

Kulturhistoriska lämningar kan fysiskt komma att beröras av en vindkraftetablering. När 

fornlämningsbilden är känd kan man i regel anpassa vindkraftverkens placering till kulturminnena så 

att dessa kan kvarligga i meningsfulla miljöer och fysisk påverkan undvikas.  

Närmaste kulturmiljöområde är Hede - Sandåker - Brattönsgård 600 m väst om projektområdet. 

Kulturmiljön är upptagen i kommunens kulturminnesvårdsprogram.22 Karaktäristiskt för området kring 

Hede kyrka, Fisketorp, Sandåker och Brattöns gård är det kuperade men ändå ganska öppna 

landskapet med gårdar i höjdlägen.23 En stor del av bebyggelsen uppfördes mellan 1800-talets och 

1900-talets mitt medan Brattöns gård har anor till 1600-talet. Området bedöms vara viktigt i sin helhet 

och nybyggnation uppmanas utformas med hänsyn till omgivningens karaktär.  

Inom projektområdet förekommer ett antal lämningar vilka redovisas i Tabell 3 och Figur 12 nedan. 

Utöver lämningar förekommer inga andra kulturvärden inom projektområdet.  

Tabell 3. Kulturvärdesobjekt inom projektområdet. 

OBJEKTNUMMER* ANTIKVARISK BEDÖMNING** LÄMNINGSNUMMER BESKRIVNING 

Hede 166:1 Möjlig fornlämning L1969:2550 Lägenhetsbebyggelse 

Hede 421 Övrig kulturhistorisk lämning L1959:1359 Gränsmärke 

Hede 420 Övrig kulturhistorisk lämning L1959:1314 Gränsmärke 

Hede 158:1 Övrig kulturhistorisk lämning L1969:2400 Gränsmärke 

Hede 157:1 Möjlig fornlämning L1969:2262 Lägenhetsbebyggelse 

Hede 67:2 Övrig kulturhistorisk lämning L1969:1882 Gränsmärke 

Hede 404 Övrig kulturhistorisk lämning L1960:8224 Gränsmärke 

Hede 400 Övrig kulturhistorisk lämning L1960:8197 Skåre/jaktvärn 

Hede 416 Övrig kulturhistorisk lämning L1960:8233 Röjningsröse 

 
22 Munkedals kommun (1994). Kulturminnesvårdsprogram för Munkedals kommun, Del 3 Sörbygden.  
23 Munkedals kommun (2003). Bygga i kulturmiljö Munkedals kommun, Hede – Sandåker – Brattönsgård. 
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Hede 401 Övrig kulturhistorisk lämning L1960:8221 Röjningsröse 

Hede 403 Övrig kulturhistorisk lämning L1960:8223 Röjningsröse 

Hede 160:1 Möjlig fornlämning L1969:2402 Lägenhetsbebyggelse 

Hede 415 Övrig kulturhistorisk lämning L1960:8200 Gränsmärke 

Hede 414 Övrig kulturhistorisk lämning L1960:8232 Gränsmärke 

Hede 413 Övrig kulturhistorisk lämning L1960:8231 Gränsmärke 

Hede 410 Övrig kulturhistorisk lämning L1960:8199 Gränsmärke 

Hede 411 Övrig kulturhistorisk lämning L1960:8229 Kolningsanläggning 

Hede 405 Övrig kulturhistorisk lämning L1960:8198 Gränsmärke 

Hede 406 Övrig kulturhistorisk lämning L1960:8225 Gränsmärke 

Hede 407 Övrig kulturhistorisk lämning L1960:8226 Gränsmärke 

Hede 408 Övrig kulturhistorisk lämning L1960:8227 Skåre/jaktvärn 

Hede 409 Övrig kulturhistorisk lämning L1960:8228 Gränsmärke 

Hede 402 Övrig kulturhistorisk lämning L1960:8222 Gränsmärke 

Hede 412 Övrig kulturhistorisk lämning L1960:8230 Gränsmärke 

*Objektnummer enligt Riksantikvarieämbetet, **Övrig kulturhistorisk lämning eller Fornlämning 

Inom området för infartsväg återfinns, i norra delen, en möjlig fornlämning i form av en 

bytomt/gårdstomt. 

Munkedal kommun arbetar med att ta fram ett nytt kulturminnesprogram vilket beräknas vara gällande 

från 2023.  

En kulturmiljöinventering kommer göras inom projektområdet. Resultatet kommer att redovisas samt 

biläggas i kommande MKB. 
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Figur 12. Kulturmiljöer i närområdet24.  

5.9 LANDSKAPSBILD  

Landskapet i Munkedals kommun kännetecknas av en varierande natur med jordbruksbygd, 

lövskogar, fjordar, skogsbeklädda bergssidor och fjällnatur. Topografin domineras av sprickdalar som 

omges av höjdplatåerna Kynnefjäll och Herrestadsfjäll.25 Aktuellt projektområdet har kuperad terräng 

med ett stort inslag av vårmarker och sumpskogar.26 Projektområdet är ett skogsområde inom vilket 

skogsbruk bedrivs. Det fjälliknande skogslandskapet har kuperad terränginslag av några sjöar/tjärnar 

samt några mindre vattendrag.  

Visuell påverkan på omgivande landskap och rådande landskapsbild är ofrånkomlig vid en etablering 

av vindkraft, oavsett vilken typ av landskap etableringen sker inom och hur stora verken är. Ett 

vindkraftverk kan upplevas olika beroende på hur det placeras i landskapet, landskapets topografi 

samt hur det står i förhållande till andra element i landskapet. Föremål i ett vindkraftverks omgivning 

kan påverka uppfattningen om verkets storlek, och det kan då upplevas större eller mindre än vad det 

egentligen är, beroende på vad som finns att jämföra med i omgivningen.   

Graden av påverkan är dock beroende av den landskapsbild som råder i området där etableringen 

genomförs, samt vilken tålighet landskapet har för förändringar. Hur förändringen av landskapsbilden 

 
24 Datakälla: Länsstyrelsen Västra Götaland. 
25 Munkedals kommun, (2011). Naturvårdsprogram Munkedals kommun. 
26 Munkedals kommun, (2010). VINDBRUK – planeringsunderlag Munkedals kommun. 
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upplevs är en subjektiv fråga som varierar beroende på bl.a. förväntningarna på landskapet och 

inställningen till förnybar energiproduktion, men också till hur vindkraftverken är lokaliserade i 

förhållande till varandra.  

Vindkraftverken kommer i stor utsträckning placeras på högt belägna platser och kommer därmed 

synas från andra höjder och öppna platser i landskapet. 

För att illustrera hur föreslagen vindpark påverkar landskapsbilden har en synbarhetsanalys tagits 
fram, se Figur 13. Synbarhetsanalysen visar var i landskapet någon del av ett eller flera vindkraftverk 
kan komma att synas.  

Fotomontage kommer att tas fram under den fortsatta tillståndsprocessen för att åskådliggöra hur 
vindparken skulle kunna upplevas från kringliggande bebyggelse och andra områden där människor 
rör sig. Val av platser för fotomontage kommer delvis utgå från genomförd synbarhetsanalys. 

Syftet med fotomontagen är att ge ett intryck av hur den visuella påverkan kan te sig och anger inte 
exakt hur den planerade vindparken kommer att se ut. Fotomontagepunkterna väljs utifrån områden 
och platser där människor vanligtvis vistas eller bor. Fotomontage kommer att visas i samband med 
samråd med allmänheten.  

 

 

Figur 13. Resultat synbarhetsanalys.  
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5.10 FRILUFTSLIV 

Det finns inga riksintressen för friluftsliv eller rörligt friluftsliv inom 10 km från projektområdet I 

kommunens vindbruksplan konstateras områdets fjälliknande skogslandskap har potential för rörligt 

friluftsliv. Det kan antas att området, likt andra skogsområden, används för jakt, svamp- och 

bärplockning, skogspromenader och annat rörligt friluftsliv. 

Inget riksintresse för friluftsliv eller rörligt friluftsliv finns inom området för infartsväg. 

Under byggfasen kommer tillgängligheten till projektområdet att begränsas, men när vindparken är i 

drift kommer tillgängligheten till området i stort inte att ändras jämfört med tidigare. Området kommer 

att kunna fortsätta användas för jakt och friluftsliv. Upplevelsen av naturen i närheten av 

vindkraftverken kan påverkas av  ljud och skuggor som vindkraftverken alstrar. Påverkan på och 

konsekvenser för friluftsliv kommer att beskrivas mer ingående i kommande MKB. 

5.11 GEOLOGI OCH HYDROLOGI  

I omgivande landskap återfinns berg med tunna eller osammanhängande ytlager av morän och torv.27  

Projektområdet ligger inom huvudavrinningsområdet Örekilsälven och berör delavrinningsområdena 

”Mynnar i Hajumsälven” och ” Mynnar i Munkedalsälvens vattendragsyta”. Det finns två 

vattenförekomster som klassats i VISS28  med tillhörande miljökvalitetsnormer (MKN) i projektets 

närområdet, dessa redogörs i Tabell 4. Utöver dessa finns även några mindre sjöar i projektområdet, 

detta innefattar Mörtsjön, Fjölevatten, Abborresjön, Truglevatten, Dyvattnet samt Stora och Lilla 

Ekevattnet. 

Tabell 4. Vattenförekomster med MKN inom ca 1 km från projektområdet. 

NAMN TYP AV 

VATTENFÖREKOMST 

MILJÖKVALITETSNORM AVSTÅND TILL 

PROJEKTOMRÅDET 

Brattöälven Vattendrag God ekologisk status 2027, 

God kemisk ytvattenstatus 

Delvis inne i projektområdet. 

Vrångsjön Sjö God ekologisk status 2027,  

God kemisk ytvattenstatus 

Ca 1,5 km öster om projektområdet 

(Färgelanda kommun) 

 

Ekologisk status för Brattöälven har bedömts vara måttlig på grund av vandringshinder i vattendraget. 

Kvalitetsfaktorn fisk är utslagsgivande för bedömningen då fiskar och andra vattenlevande djur inte 

kan vandra naturligt i upp- och nedströms riktning i vattensystemet. Vattenförekomsten är påverkad av 

försurning men vattendraget kalkas vilket har visat sig fungera. Vrångsjöns ekologiska status har 

bedömts vara god. 

Båda vattenförekomster bedöms inte uppnå god status med avseende på bromerade difenyletrar 

(PBDE) och kvicksilver sam kvicksilverföreningar (Hg). Gränsvärdena för PBDE och Hg överskrids i 

alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Utsläpp av PBDE och 

Hg har under lång tid skett i både Sverige och utomlands vilket lett till långväga luftburen spridning och 

storskalig atmosfärisk deposition av dessa ämnen. Halterna av dessa ämnen är anledningen till att 

ytvattenförekomsterna beskrivna ovan inte uppnår god kemisk status. För beslutad MKN undantas 

både PBDE och Hg och har därför mindre stränga krav. Problemet bedöms ha en sådan omfattning 

 
27 SGU, (2022) Geokartan. webbplats: https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html, 2022-11-17. 
28 VISS (Vatteninformationssystem Sverige), Vattenkartan. webbplats: https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=1589fd5a099a4e309035beb900d12399, Hämtad 2022-11-17. 

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=1589fd5a099a4e309035beb900d12399
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=1589fd5a099a4e309035beb900d12399
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och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda det. De nuvarande halterna 

får dock inte öka enligt MKN.  

Avrinningsområden, våtmarker, vattenförekomster och övriga vattendrag inom och i anslutning till 

projektområdet redovisas i Figur 14 nedan. 

 

Figur 14. Hydrologiska förutsättningar i området i anslutning till planerad vindpark29.  

Området för infartsvägen ligger inom huvudavrinningsområdet Örekilsälven och berör delavrinningso 

delavrinningsområdena områdena ”Mynnar i Viksjön”, Mynnar i Munkedalsälvens vattendragsyta samt 

”Mynnar i Brattöälven”. Några meter öster om området för infartsväg återfinns en vattenförekomst som 

klassats i VISS med tillhörande MKN, Stenebybäcken, se Tabell 5.   

Tabell 5. Vattenförekomster med MKN i anslutning till område för infartsväg. 

NAMN TYP AV 

VATTENFÖREKOMST 

MILJÖKVALITETSNORM AVSTÅND TILL OMRÅDE FÖR 

INFARTSVÄG 

Stenebybäcken Vattendrag God ekologisk status 2027, 

God kemisk ytvattenstatus 

30 m 

 

Ekologisk status för Stenebybäcken har bedömts vara måttlig på grund av övergödning. Bedömningen 

är gjord genom en påverkansanalys som visar att det finns källor som kan leda till 

 
29 Datakällor: Havs- och vattenmyndigheten. 
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övergödningsproblem, det saknas dock data som bekräftar detta.  Vattenförekomsten bedöms inte 

uppnå god status med avseende på PBDE och kvicksilver samt kvicksilverföreningar (Hg). 

Risk för en eventuell hydrogeologisk och hydrologisk påverkan uppkommer främst då 

grundläggningen av vindkraftverket sker med schakt under grundvattenytan samt då anläggande av 

nya tillfartsvägar och/eller uppgradering av befintlig väg riskerar att förändra den naturliga yt- eller 

grundvattenavrinningen. Tillfällig grumling av vattendrag kan då komma att uppstå. I 

våtmarksområden är det av extra stort intresse att upprätthålla vattenbalansen p.g.a. vattenkänsliga 

livsmiljöer. 

Uppgradering av befintlig väg och nyanläggning av väg kommer att ske så att vattnets naturliga flöden 

inte hindras. På så vis beaktas vattendragens egenskaper som livsmiljöer och spridningsvägar för 

växt- och djurarter och negativ påverkan på områdets hydrologi begränsas.  

Eftersom cement används vid anläggande av betongfundament kan en mindre påverkan i marken 

förväntas i form av lokalt förhöjt pH-värde.  

Påverkan på vattenförekomster samt de naturvärden som indirekt kan påverkas, kommer att utredas 

inom ramen för MKB. Utifrån genomförda utredningar kommer även lämpliga skyddsåtgärder föreslås 

för att i möjligaste mån undvika påverkan på hydrologin. 

5.12 FÖRSVAR, LUFTFART OCH TV- OCH TELEOPERATÖRER 

Projektområdet berör inte något öppet redovisat riksintresse från Försvarsmakten. En dialog med 

Försvarsmakten har genomförts vilket resulterade i ett positivt remissvar gällande aktuellt 

projektområde. Försvarsmakten kommer fortsatt att vara en del av samrådskretsen. 

Projektområdet ligger ca 40 km från Trollhättan-Vänersborgs flygplats som utgör närmaste flygplats av 

riksintresse och inom MSA-yta kopplad till flygplatsen30. Flyghinderanalys kommer vid behov att 

genomföras och samråd med berörda flygplatser kommer att ske med flyghinderanalysen som 

underlag. 

Samråd kommer att ske med berörda TV- och teleoperatörer. 

5.13 RISK OCH SÄKERHET 

Olyckor som är kopplade till driften av vindkraft är ovanliga och de flesta olyckor har ett 

arbetsmiljörelaterat samband med byggnations- och reparationsarbeten där arbete sker på hög höjd. 

Särskilda försiktighetsåtgärder har föreskrivits av bl.a. Arbetsmiljöverket. 

I förhållande till nuläget innebär själva byggnationen en något förhöjd risk för utsläpp av hydraulolja, 

bensin etc. i och med att maskiner och tunga fordon uppehåller sig i området på ett annat sätt än 

tidigare.  

Brand kan inträffa i vindkraftverkens maskinhus, oftast som en följd av ett åsknedslag eller varmgång. 

I det fall brand uppkommer sker detta i slutna utrymmen och spridningsrisken är liten. Vindkraftverken 

är utrustade med ett övervakningssystem som stänger av vindkraftverket om temperaturen i turbinen 

blir för hög. 

Nedisning och risk för iskast förekommer vid etableringar i kallt klimat under vinterhalvåret. Ofta finns 

därför krav på varningsskyltar med information om risken för iskast i anslutning till vindkraftverk. De 

milda vintrarna i södra Sverige medför betydligt lägre risk för isbildning och iskast.   

Det har förekommit haverier av vindkraftverk. Risken är dock mycket liten. 

 
30 Riksintressen för flygplatser, Trafikverkets GIS-underlag. 
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Under byggnationsperioden är tillträde till området begränsat (byggarbetsplats).  

Yttre händelser 

Vindkraftverken omges av uppröjda och grusade ytor som utgör brandgator som skyddar 

vindkraftverken vid händelse av skogsbrand. Vindkraftverkens torn är normalt gjort av stål eller betong 

och är därmed inte brännbart material. 

Mycket hårda vindar riskerar att skada vindkraftverken. Med anledning av detta vinklas 

vindkraftverkens rotorblad med hjälp av automatiserad teknik så att en större andel vindenergi släpps 

förbi. Vindkraftverken tas vid mycket höga vindhastigheter helt ur drift.  

Blixtnedslag kan skada vindkraftverket, som därför är utrustat med åskledare. 

5.14 KUMULATIVA EFFEKTER 

Kumulativa effekter uppstår när en eller flera verksamheter är lokaliserade nära varandra och 

tillsammans kan påverka omgivande miljö. I vindkraftens fall är det närliggande vindkraftsetableringar 

som kan bidra till kumulativa effekter. En kumulativ effekt med negativ miljöpåverkan kan bestå av 

ökad ljud- och skuggspridning samt en ökad landskapsbildpåverkan. För att ljud och skuggor från två 

eller flera vindkraftsetableringar ska inverka på varandra krävs ett inbördes avstånd om högst tre km. 

Kumulativa effekter på landskapsbilden är beroende av omgivande terräng och hur långa siktlinjer 

som finns. 

Ca 1 km från den planerade vindparken ligger vindpark Brattön med 6 vindkraftverk, uppmätt avstånd 

är mellan respektive parkområde inte mellan vindkraftverken. För att visa kumulativa effekter gällande 

ljud- och skuggutbredning har beräkningar genomförts. Resultaten från den kumulativa 

ljudberäkningen visas i Figur 15. Beräkningarna visar att kumulativa effekter avseende skugga kan 

komma att uppstå, se Figur 16. 

Kumulativa effekter kommer utredas vidare under arbetet med kommande MKB. 
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Figur 15. Kumulativ ljudberäkning. 

 

 

Figur 16. Kumulativ skuggberäkning.  
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6 FORTSATT ARBETE 

6.1 TIDPLAN 

Nedan följer en översiktlig tidplan för det fortsatta arbetet (Tabell 6). Tidplanen kan komma att 

revideras under arbetets gång.  

Tabell 6. Tidplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 UTREDNINGAR OCH INVENTERINGAR 

Bolaget har inför ansökan planerat att genomföra följande inventeringar och utredningar. Kompetens 

och sakkunskap hos respektive utförare kan redovisas efter förfrågan. 

- Beräkningar av ljud och rörlig skugga 
- Naturvärdesinventering 
- Kulturmiljöinventering 
- Hydrologisk utredning 
- Fågelinventeringar 
- Landskapsbildsanalys 
- Utredning av fladdermusfaunan 
- Fotomontage 
- Synbarhetsanalys (ZVI)  

Aktivitet När 

Hinderremisser skickas ut December 2022 

Samrådsmöte med länsstyrelse och kommun Februari 2023 

Samrådsinbjudan skickas till allmänheten samt 
annonsering i lokala tidningar 

Februari – mars 2023 

Samrådsyttranden ska vara oss tillhanda Mars-April 2023 

Miljökonsekvensbeskrivning tas fram April- September 2023 

Ansökan är planerad att lämnas in September 2023 
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6.3 FÖRSLAG TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING I MKB 

Nedanstående är ett förslag till innehållsförteckning i kommande MKB (Tabell 7). Dispositionen kan 

komma att ändras under arbetets gång.  

Tabell 7. Förslag till innehållsförteckning i kommande MKB. 
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