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Inledning 
Bixia Fryksdal Energi AB undersöker för närvarande möjligheterna för att uppföra och driva 
en vindkraftspark på Fryksdalshöjden i Sunne kommun. För att uppföra och driva 
vindkraftparken krävs tillstånd enligt miljöbalken. 

OM BIXIA FRYKSDAL ENERGI AB 

Inom Bixia ProWin koncernen sker prospektering, projektering och byggnation av vindkraft 
i projektspecifika bolag, varav Bixia Fryksdal Energi AB är ett. Bixia Fryksdal Energi AB ägs 
till 100 % av Bixia ProWin AB. Verkställande direktör för Bixia ProWin AB och Bixia 
Fryksdal Energi AB är Tom Istgren (VD, Bixia AB). 

SAMRÅD – EN DEL AV TILLSTÅNDSPROCESSEN 

Under tillståndsprocessen vägs vindkraftsparkens förväntade miljöpåverkan mot enskilda 
och allmänna intressen. För att alla berörda ska få en insyn i projektet och en möjlighet att 
påverka projektets slutliga utformning hålls samråd. De synpunkter och yttranden som 
framförs under samrådsperioden kommer att utgöra en del av det underlag utifrån vilket 
Bixia Fryksdal Energi AB fattar beslut om vindkraftparkens utformning. Samtliga 
synpunkter och yttranden som skriftligen framförs till Bixia Fryksdal Energi AB under 
samrådsperioden kommer också att redovisas i ansökningshandlingarna.  

OM DENNA SKRIFT 

Denna handling utgör samrådsunderlag för enskilda, allmänhet och organisationer. 
Dokumentet som innehåller en översiktlig beskrivning av vindkraftparkens planerade 
omfattning, utformning och förväntade miljöpåverkan har upprättats för att ge alla 
intresserade en möjlighet att sätta sig in i projektet.  

DELGE OSS DINA SYNPUNKTER 

Vi tar gärna emot dina synpunkter på projektet. Dessa ska vara oss tillhanda skriftligen senast 
onsdagen den 2 april 2014. Det går bra att använda sista sidan i denna skrift, men egna 
handlingar är givetvis också välkomna. 
 
Synpunkter och upplysningar skickas till bolagets konsult: 
Energi & Miljöstrategi Norden AB 
Sofierogatan 3D 
412 51 Göteborg 

Eller mailas till: 
linda.genborg@emstrategi.se. 
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Projekthistoria 
Våren 2012 genomfördes de allra första inventeringarna på Fryksdalshöjden. Det egentliga 
startskottet för projektet kom emellertid först ett år senare då Bixia Fryksdal Energi AB 
ingick arrende- och nyttjanderättsavtal med markägarna i området. Under sommaren 2014 
planerar Bixia Fryksdal Energi AB att lämna in en ansökan om miljötillstånd. 

VAL AV FRYKSDALSHÖJDEN SOM PROJEKTOMRÅDE 

År 2012 genomförde Bixia Fryksdal Energi AB:s systerbolag, Bixia Byggvind AB, en utredning 
av förutsättningarna för vindkraft i Sunne kommun. I utredningen undersöktes tre områden: 
Björnhöjden, Häjsberget och Fryksdalshöjden. I utredningen studerades och jämfördes 
vindresurser 120 m ovan mark, ytstorlek, bevarandeintressen samt avstånd till 
elanslutningspunkt. Resultatet av utredningen visade att samtliga områden har relativt goda 
infrastrukturella förutsättningar för vindkraft. Bebyggelsestrukturen är gles, elanslutning 
bedöms vara möjlig och tillgång till vägar finns i samtliga områden. Resultatet från den 
nationella vindkarteringen visade emellertid att vindtillgången inom Björnhöjdsområdet är 
lägre än inom de övriga områdena. Vidare påträffades ett stort antal höga naturvärden 
(nyckelbiotoper) anslutning till Björnhöjdens bästa vindlägen, vilket bedömdes kunna 
försvåra och i värsta fall omöjliggöra en etablering. Av denna anledning bedömdes 
Häjsberget och Fryksdalshöjden 
vara de två områden som har de 
bästa förutsättningarna för att hysa 
vindkraft.  
  Sedan våren 2013 har Bixia 
Fryksdal Energi AB därför aktivt 
undersökt möjligheterna för att 
etablera vindkraft på 
Fryksdalshöjden. Bolaget har för 
avsikt att lämna in en ansökan om 
tillstånd under sommaren 2014
  

PÅGÅENDE OCH AVSLUTADE 
UTREDNINGAR  

Remisser 
Under våren 2013 inhämtade Bixia 
Fryksdal Energi AB synpunkter på  
projektet från en rad aktörer såsom  
Försvarsmakten, Teracom, 3GIS, 
Telia Sonera, Telenor, Svenska UMTS Nät,              Figur 1. Utredningsområden i Sunne kommun 
Net4Mobility m.fl. Under samma period  
inleddes även en dialog med Luftfartsverket  
och Karlstad Flygplats. 
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Vindmätning 
Vindmätning inom anläggningsområdet påbörjades i maj 2013. Mätningen som sker med 
hjälp av en SODAR-utrustning kommer att pågå till maj 2014.  

Okulärbesiktning 
Under det gångna året har anläggningsområdet okulärbesiktigats av Bixia Fryksdal Energi 
AB. Syftet med okulärbesiktningen har varit att mäta in och studera olika alternativ för 
vägdragning och verkplaceringar inom området. 

Elnät 
Initiala diskussioner har förts med Fortum som är elnätsägare i området. En fördjupad 
utredning av anslutningsmöjligheterna har beställts och kommer att presenteras av Fortum 
under våren 2014. 

Samråd 
Ett inledande myndighetssamråd om projektet hölls i juni 2013. Vid detta tillfälle 
presenterade Bixia Fryksdal Energi AB projektet för Sunne kommun, Arvika kommun och 
länsstyrelsen i Värmlands län. 

Inventeringar 
Under sommaren och hösten 2013 utfördes en rad inventeringar på Fryksdalshöjden. 
Värmlands Museum har kartlagt förekomsten av arkeologiska och kulturhistoriska 
lämningar. Parallellt med detta har områdets fågelliv, naturvärden och fladdermöss 
dokumenterats av Naturcentrum AB. 

Parkutformning 
Vindkraftsparkens utformning har löpande anpassats till resultatet från de inventeringar och 
utredningar som genomförts. Bland annat har fågelinventeringarna resulterat i att antalet 
vindkraftverk som föreslås i området reducerats från tolv till nio. Med nuvarande förslag till 
utformning av vindkraftsparken anser Bixia Fryksdal Energi AB att vart och ett av 
vindkraftverken kan driftas optimalt och utan risk för människors hälsa eller för miljön. 

KOMMANDE ARBETE 

Innan ett slutligt beslut om vindkraftsparkens utformning fattas och en ansökan om 
miljötillstånd upprättas önskar Bixia Fryksdal Energi AB inhämta allmänhetens synpunkter 
på projektet. De synpunkter och upplysningar som inkommer under samrådsprocessen 
kommer att utgöra ett viktigt underlag för Bixia Fryksdal Energi AB:s fortsatta arbete. 
Samtliga synpunkter och upplysningar kommer också att sammanställas i en redogörelse 
som tillfogas den kommande ansökan om tillstånd.  
   När ansökningshandlingarna är färdigställda kommer de att sändas till 
tillståndsmyndigheten för prövning. Sedan den 1 juni 2012 sker prövningen av miljöfarlig 
verksamhet i Värmlands län vid länsstyrelsen i Örebro. Ansökan om tillstånd kommer 
därför att, tillsammans med en MKB för projektet, lämnas in till miljöprövningsdelegationen 
vid länsstyrelsen i Örebro län.  
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Vindkraftsparken 
Sedan projektet startade har flera olika utformningsalternativ för vindkraftsparken studerats 
av Bixia Fryksdal Energi AB. I takt med att nya uppgifter har tillförts projektet har 
utformningsalternativen också omarbetats. Med nedanstående förslag till utformning av 
vindkraftsparken anser Bixia Fryksdal Energi AB att vindkraftsparken kan driftas optimalt 
och med en mycket liten påverkan på människors hälsa och på miljön. 

LOKALISERING 

Fryksdalshöjden utgörs av ett topografiskt höglänt barrskogsområde i sydvästra delen av 
Sunne kommun, nära gränsen till Arvika kommun. Väg 238 passerar genom området och 
delar detsamma i ett nordligt respektive sydligt delområde. Närmsta samhälle, Västra 
Ämtervik, återfinns på ett avstånd av ca 4 km. Avståndet till orterna Sunne, Kil och Arvika 
är 14 km, 21 km respektive 23 km. 

Området är i översiktsplanen för Sunne kommun utpekat som lämpligt för större 
vindkraftsetableringar. I ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för Arvika kommun framgår 
att även det angränsande markområdet väster om kommungränsen prioriteras för vindkraft. 

Figur 2. Översiktlig lokalisering av vindkraftanläggningen 

VINDRESURSER 

På uppdrag av Energimyndigheten har WeatherTech tagit fram en nationell vindkartering. 
Karteringen som har en upplösning på 0,25 km2 beräknar årsmedelvinden på 
Fryksdalshöjden till 7,2 - 7,6 m/s på 140 meters höjd ovan mark.  
   För att ta reda på hur väl den nationella vindkarteringens resultat överensstämmer med de 
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verkliga vindförhållandena på platsen pågår för närvarande en vindmätning. Mätningen 
sker med hjälp av en SODAR-utrustning som mäter vindhastigheten inom området med fem 
meters intervall från 50 meters höjd till 200 meters höjd ovan mark. Utöver uppgifter om 
vertikal och horisontell vindhastighet samlar SODAR-utrustningen även in data om 
vindriktning, mark- temperatur, luftfuktighet m.m. Resultatet av mätningen, som planeras 
pågå till maj månad 2014, kommer att vara vägledande vid det framtida valet av 
vindkraftverk. 

PARKUTFORMNING 

Hur många vindkraftverk som är möjliga att placera inom ett område är beroende av 
vindförhållanden, behovet av miljörelaterade hänsynsavstånd, infrastruktur och av de 
geotekniska förutsättningar som råder i området. Utöver det krävs att vindkraftparken 
utformas på ett sådant sätt att i anspråkstaget område kan användas optimalt för el- 
produktion. Sistnämnda handlar till stor del om att de verkplaceringar som slutligen väljs 
ska vara utformade på ett sådant sätt att anläggningen kan driftas med en hög 
verkningsgrad. 
   För att den planerade vindkraftsparken ska kunna producera optimalt strävar Bixia 
Fryksdal Energi AB efter att finna en parkutformning som innebär att varje enskilt 
vindkraftverk inom vindkraftsparken får en placering på de bästa vindlägena samtidigt som 
ett tillräckligt avstånd till de övriga vindkraftverken i vindkraftsparken kan hållas.  Hur stort 
avstånd som krävs mellan vindkraftverken varierar med vindkraftverkens storlek och 
installerade effekt. För att trygga en god verkningsgrad gäller som huvudregel att 
vindkraftverk inom en grupp bör placeras på ett avstånd som minst uppgår till 5 ggr 
vindkraftverkets rotordiameter till de vindkraftverk som ligger i förhärskade vindriktning. 
För vindkraftverk som är placerade i icke förhärskande vindriktning till varandra är ett 
avstånd motssvarande ca 3 ggr vindkraftverkets rotordiameter normalt tillräckligt. 

Antal vindkraftverk 
Initialt bedömdes Fryksdalshöjden ha potential att hysa upp till tolv vindkraftverk. Efter 
fördjupade studier av områdets djur- och naturvärden beslutade Bixia Fryksdal Energi AB 
emellertid att reducera antalet vindkraftverk till nio. Respektive vindkraftverk utreds för en 
totalhöjd på högst 200 m och en installerad effekt på 2 – 4,5 MW. 
   Med i figur 2 redovisad utformning av anläggningen säkerställs en god produktion 
samtidigt som påverkan på människors hälsa och på miljön blir mycket begränsad.  

Produktion 
Medel parkproduktion för nio vindkraftverk av modell Vestas V117 med en uteffekt på  
3,3 MW vardera och en totalhöjd på 200 m uppskattas till ca 92 GWh/år.1 Det motsvarar en 
årsförbrukning av hushållsel för drygt 15 300 hushåll (årsförbrukning beräknad till 6 000 
kWh/hushåll). 
   Om de nio vindkraftverken istället får en totalhöjd på 175 m uppskattas 
medelproduktionen till ca 83 GWh/år. Det motsvarar en årsförbrukning av hushållsel för 
drygt 13 800 hushåll (årsförbrukning beräknad till 6 000 kWh/hushåll). 
 
 
 

1 1 GWh = 1 000 MWh = 1 000 000 kWh 
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KRINGANLÄGGNINGAR 

Fundament 
Fundamentens konstruktion avgörs av parametrar såsom vindkraftverkets tyngd, storlek, 
lastpåkänningar och navhöjd. Därtill krävs att fundamentet anpassas till de geotekniska 
förutsättningar som råder på den plats där det ska förläggas. 
   Eftersom markförhållandena skiljer sig från plats till plats finns det inga standardlösningar 
för fundamentens utformning. Vilken typ av fundament som kommer att användas vid en 
etablering på Fryksdalshöjden kommer därför att kunna beslutas först efter det att 
geotekniska detaljundersökningar har utförts vid varje etableringsplats.  

Vägar 
Från väg 238 kommer nya tillfartsvägar att anläggas till utredningsområdet. Nya vägar 
kommer också att behöva anläggas inom utredningsområdet. Dessa vägar kommer att 
användas i anläggningsskedet vid uppförande av vindkraftverken, under driftskedet för 
löpande service och kontroll samt vid nedmonteringsskedet för bortforslande av 
vindkraftverk och övriga anläggningar. 
   De krav som ställs på vägar vid transport av vindkraftverk är bland annat att vägens bredd 
ska uppgå till cirka 5 m, att lutningen inte bör överskrida 8 grader (dock kan transport i 
lutningar upp till 14 grader genomföras med specialdragare och draghjälp) samt att vägen 
ska klara 17 tons axeltryck. Därtill krävs att kurvor inte anläggs med en mindre radie än cirka 
40 meter samt att en raksträcka på drygt 140-180 meter (för lyftkranens mast) leder fram till 
respektive etableringsplats. 
   Vägdragningsförslaget redovisas i bilaga A. 

Uppställningsytor 
En uppställningsplats med ytstorleken ca 2 000 m2 kommer att anläggas invid respektive 
vindkraftverk. Uppställningsplatsen är framförallt nödvändig vid uppförande och montering 
av vindkraftverken men kommer även till användning om behov av större 
underhållsåtgärder, såsom exempelvis byte av ett rotorblad eller växellåda, skulle uppstå. 
Därför kvarstår uppställningsytorna också under hela vindkraftverkets livstid. 
   Uppställningsytornas placering och storlek kommer att redovisas inom ramen för projektets 
miljökonsekvensbeskrivning. Ytornas exakta utformning bedöms emellertid kunna fastställas 
först efter att tillstånd har meddelats för anläggningen och val av verkstyp har beslutats. Det 
eftersom verksleverantörer ställer olika krav på ytornas detaljutformning. 

Elnät 
Den el som produceras i anläggningen ska på ett tillförlitligt sätt matas ut på elnätet. 
Anslutningspunkt är sannolikt vid Rottneros, även om en annan punkt väster om 
utredningsområdet nämnts i initiala diskussioner med Fortum. Sistnämnda alternativ har 
inte vidareutretts i dagsläget varför bolaget i nuläget inte kan uttala sig om huruvida 
utrymme för den producerade effekten faktiskt finns i elnätet vid den västliga punkten. 
Möjligheterna till och alternativen för anslutning av vindkraftverken på Fryksdalshöjden 
kommer att vidareutredas i samråd med Fortum under året.  
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Miljöpåverkan 
I detta avsnitt redovisas de undersökningar och åtgärder som Bixia Fryksdal Energi AB 
genomför för att säkerställa att vindkraftparken kan uppföras och drivas utan att olägenhet 
uppstår för människa eller miljö. 

SAMLAD MILJÖPÅVERKAN? 

Inga vindkraftverk finns idag uppförda inom 10 km från utredningsområdet. Systerbolaget 
Bixia Byggvind AB utreder sedan år 2011 förutsättningarna för en vindkraftetablering i 
området kring Häjsberget, Länsmansberget och Backmossen i Sunne kommun. Ansökan om 
tillstånd för etapp 1 bestående av 13 stycken vindkraftverk inlämnades till 
tillståndsmyndigheten (Miljöprövningsdelegationen i Örebro län) vintern 2013. Möjligheten 
att uppföra ytterligare vindkraftverk vid Länsmansberget och Backmossen utreds 
fortfarande. Beslut om fortgång kommer att fattas under våren 2014. 

   Med anledning av att inga vindkraftverk finns uppförda, eller planeras, närmare än 8 km 
från utredningsområdet på Fryksdalshöjden kommer inte någon samlad påverkan från ljud- 
eller skuggor att uppstå. Från vissa platser (främst inom Sunne kommun) kommer de 
planerade vindkraftverken på Häjsberget och Fryksdalshöjden emellertid att vara synliga. 
Läs mer under rubriken visuell påverkan. 

LJUD UNDER ANLÄGGNINGSFASEN 

Under anläggningsfasen, d.v.s. den period då 
vägar byggs, fundament anläggs och 
vindkraftverken uppförs kommer andelen tung 
trafik till och från området att öka. Transporterna 
kommer att alstra buller, vilket kan upplevas som 
störande för närboende. Främst gäller det vid 
platser där transporter passerar bostads-
bebyggelse. 
   Anläggningsområdet ligger emellertid på stort 
avstånd från samlad bostadsbebyggelse och 
anläggningsarbetena kommer att pågå under en 
begränsad tidsperiod. Störningen bedöms därför 
bli ringa.  
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Transport av tornsektion, 
Topperyd, Foto: Bertil Pettersson 2011. 
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LJUD UNDER DRIFTSFASEN 

Det dominerande hörbara ljudet från vindkraftverk i drift är av aerodynamisk karaktär och 
uppstår när rotorbladen passerar genom luften. Tydligast är det ljud som uppstår på grund 
av turbulens vid rotorbladens bakkant, nära bladets spets. Det aerodynamiska ljudet upplevs 
ofta som ett pulserande ”svischande” ljud. 
   För vindkraft tillämpas Naturvårdsverkets begränsningsvärde för industribuller nattetid. 
Det innebär att den ekvivalenta ljudnivån 40 dB(A) inte får överskridas utomhus vid bostäder 
under någon del av dygnet. 

Lågfrekvent ljud 
Precis som många andra bullerkällor i samhället genererar vindkraftverk hörbart buller i 
frekvensområdet 20-200 Hz. Forskning om lågfrekvent ljud från vindkraftverk har visat att 
det är mycket osannolikt att Socialstyrelsens krav för lågfrekvent buller inomhus överskrids 
om ljudtrycksnivån utomhus uppfyller Naturvårdsverkets begränsningsvärde för 
vindkraftsbuller (40 dB(A)).2 

Infraljud 
Vindkraftverk genererar infraljud (0-20 Hz) men mätningar har visat att det infraljud som 
alstras av vindkraftverk har nivåer långt under vad som är hörbart. Det finns därför inga 
belägg för att infraljud från vindkraftverk kan bidra till bullerstörning eller ha några andra 
hälsoeffekter.3 

BERÄKNAD LJUDPÅVERKAN  

Bixia Fryksdal Energi AB har utfört en beräkning av anläggningens ljudpåverkan. 
Beräkningen följer den modell som rekommenderas av Naturvårdsverket.4 Det innebär att 
ljudimmissionen beräknas utanför respektive bostad vid en vindhastighet på 8 m/s på 10 m 
höjd i medvindsfallet. Ingen hänsyn tas till markdämpning eller förekomst av skog som kan 
absorbera ljudet. Ljudpåverkan har beräknats för nio vindkraftverk av modell Vestas V117.  
   Vindkraftverken kan driftas i olika ljudoptimeringslägen. Vid beräkningen har endast ett 
vindkraftverk optimerats för ljud resterande vindkraftverk har beräknats för full effekt och 
med det av leverantören högsta angivna källjudet (107 dB). Resultatet av beräkningen visar 
att anläggningen (med ytterst små driftsrestriktioner) kan driftas utan att begränsnings-
värdet på 40 dB(A) riskerar att överskridas vid någon bostad. 

Ljudpåverkan vid lägre totalhöjd/ annan verksmodell 
Vindkraftverkens totalhöjd påverkar inte resultatet av ljudberäkningarna annat än i mycket 
liten omfattning. Jämförs ljudberäkningsresultatet från vindkraftverk med en totalhöjd på 200 m 
med vindkraftverk med en totalhöjd på 175 m är skillnaden i storleksordningen + 0,1 dB(A). 
   Av större betydelse för resultatet är valet av verkstyp. Detta eftersom olika vindkraftverk 
har olika källjud. Ljudberäkningarna är gjorda för verk av modell Vestas V117. Verkstypen 
som har ett källjud på 107 dB kan emellertid anses vara representativ för majoriteten av de 
vindkraftverk som finns på marknaden. 
 

2 Lindqvist Per, Lågfrekvent buller från vindkraftverk. Mätning och modellering i bostadsrum med 
avseende på ljudutbredning och ljudisolering, sid. 55 
3 Nilsson, Bluhm, Eriksson, Bolin, Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent ljud från 
vindkraftanläggningar: Exponering och hälsoeffekter, sid. 8 
4 Naturvårdsverket, Ljud från vindkraftverk, reviderad utgåva av rapport 6241, koncept april 2010 
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Figur 4. Resultat av ljudberäkning för nio vindkraftverk (V117) med totalhöjd 200 m på 
Fryksdalshöjden. Endast ett vindkraftverk (verk 9) har optimerats för ljud i beräkningen. 
 

RÖRLIG SKUGGA 

Vindkraftverkens rotorblad kan under vissa 
omständigheter kasta rörliga skuggor på marken, 
vilka kan upplevas som störande för närboende. 
Enligt praxis gäller att den beräknade förekomsten 
av rörlig skugga från vindkraftverk vid bostäder 
inte bör överskrida 30 h/år och den faktiska 
skuggtiden ska begränsas till maximalt 8 h/år 
varav högst 30 min/dag. Den beräknade 
förekomsten av rörlig skugga har utförts av Bixia 
Fryksdal Energi AB enligt ett s.k. värsta fall. Ett 
värsta fall innebär att bolaget vid beräkningen 
antar att: 
 

• Solen skiner alla årets dagar från gryning 
till skymning 

• Inga hinder såsom skog eller byggnader 
finns som kan skymma sikten mot 
vindkraftverket. Topografi 
är emellertid inkluderad i analysen. 

• Vindriktningen följer solen så att 
vindkraftverket alltid ger maximal skugga 

• Vindkraftverket/en är alltid i drift 
Figur 5. Utsikt från vindkraftverk vid 
Fredriksdal, Nässjö kommun. 
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Beräkningen har också gjorts enligt rekommendation på en horisontell yta med storleken 5x5 
m på två meters höjd (motsvarande en uteplats). Resultatet av skuggberäkningen visar under 
vilka tider på dygnet och året som skuggpåverkan är teoretiskt möjlig vid 
beräkningspunkterna. 

BERÄKNAD SKUGGPÅVERKAN  

Beräkningen av skuggpåverkan har gjorts för nio vindkraftverk av modell Vestas V117. 
Samtliga vindkraftverk i beräkningen har en navhöjd på 141,5 m och en rotordiameter på 117 
m. Totalhöjden är därför 200 m. 
   Av resultatet framgår att två bostäder har en beräknad skuggpåverkan som överskrider 30 
h/år och/eller 30 min/dag. En av dessa bostäder är Aplung 1:67 som ligger belägen drygt 750 m 
sydost om den planerade vindkraftsparken. Vid bostaden beräknas skuggpåverkan vara 
teoretiskt möjlig 51 timmar och en minut per år varav maximalt 44 minuter per dag.  
   Drygt 1 000 m nordväst om den planerade vindkraftsparken ligger bostaden Kisterud 1:24. Vid 
denna bostad kan skuggpåverkan överskridande 30 timmar per år inte uppstå. Beräkningen visar 
emellertid att skuggpåverkan teoretiskt riskerar att överskrida 30 minuter per dag. 
   För bostadshuset Aplung 1:67 är det vindkraftverk 7 och 9 som kan generera rörlig skugga 
(sommartid). För Kisterud 1:24 kan rörlig skugga uppstå från vindkraftverk 1,2,3 och 4 
under perioderna feb-mars och sept-nov. 

Skuggpåverkan vid lägre totalhöjd 
Vindkraftverkens totalhöjd påverkar skuggutbredningen i området. Vindkraftverk med lägre 
totalhöjd innebär emellertid inte nödvändigtvis att risken för skuggpåverkan minskar vid de 
närbelägna bostäderna. Jämförs beräkningar gjorda för vindkraftverk med en totalhöjd på 200 m 
med vindkraftverk med en totalhöjd på 175 m framgår att: 

• Antalet bostäder som har en beräknad skuggpåverkan som överskrider 30 timmar 
per år och/eller 30 minuter per dag är oförändrat två stycken (Aplung 1:67, Kisterud 
1:24) 

• Antalet timmar som skuggpåverkan kan uppstå vid fastigheten Sunne Aplung 1:67 
ökar med två timmar och sex minuter per år om vindkraftverken får en totalhöjd på 
175 m. Däremot minskar det maximala antal minuter skugga som kan inträffa per 
dag från 44 till 38 minuter per dag. 

• Antalet timmar som skuggpåverkan kan uppstå vid fastigheten Kisterud 1:24 
underskrider 30 timmar per år även om vindkraftverken får en totalhöjd på 175 m. 
Däremot ökar det maximala antal minuter skugga som kan inträffa per dag från 38 
till 40 minuter per dag. 

SKUGGREDUCERINGSÅTGÄRDER 

Fryksdal Energi AB kommer, oavsett vilken utformning den planerade vindkraftsparken får, 
att säkerställa att inget vindkraftverk ger upphov till en faktisk skuggpåverkan överstigande 8 
h/år eller 30 min/dag vid någon bostad. Vid behov kommer vindkraftverken därför att 
utrustas med skuggreduceringsteknik. Skuggreducering innebär att vindkraftverken 
utrustas med ett system som kopplar ur dem så snart en skuggpåverkan överstigande 8 h/år 
eller 30 min/dag riskerar att överskridas vid någon bostad. Vindkraftverket återstartas sedan 
automatiskt så snart något av förhållandena ändras och skuggpåverkan inte längre utgör 
någon risk. Produktionsförlusterna till följd av att vindkraftverken utrustas med 
skuggreduceringsåtgärder bedöms bli försumbara. 
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HINDERLJUS 

I enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:9) kommer 
vindkraftverken att förses med hinderbelysning. För vindkraftverk med en totalhöjd som 
överskrider 150 m gäller följande: 

• De vindkraftverk som utgör parkens yttre gräns ska markeras med ett blinkande 
högintensivt vitt ljus vid gryning, skymning och mörker. 

• Resterande vindkraftverk kan utrustas med ett lågintensivt fast rött ljus som är aktivt 
vid gryning, skymning och mörker. 

De blinkande ljusen kommer att synkroniseras i syfte att öka harmonin. 

CIVILT OCH MILITÄRT FLYG 

Vindkraftverk kan medföra påverkan på flygets navigerings- och inflygningsverksamhet. I 
syfte att säkerställa att de planerade vindkraftverken är förenliga med det civila flygets 
intressen kommer bolaget att invänta ett yttrande från Luftfartsverket samt att höra berörda 
flygplatser innan beslut om vindkraftparkens utformning fattas. 

RADIO OCH TV 

Vindkraftverk kan i vissa fall störa mottagningen av radiosignaler. Speciellt utsatta är fasta 
radiosystem och då främst radiolänkstråk. För att undvika att störning uppstår har Bixia 
Fryksdal Energi AB inhämtat skriftliga yttranden från samtliga berörda operatörer. 

VISUELL PÅVERKAN 

Inom en tio kilometers radie från projektområdet på Fryksdalshöjden finns flera områden 
som på grund av sina kultur- eller landskapsestetiska värden kan vara känsliga för visuell 
påverkan. Till denna kategori hör bland annat områden av riksintresse, kulturbygder, kyrkor 
och områden som på andra sätt uppvisar en värdefull landskapsbild. Bixia Fryksdal Energi 
AB kommer därför, inför MKB:n, att genomföra en landskapsbildanalys. 
   En synbarhetsanalys har emellertid redan nu tagits fram för att visa från vilka platser 
vindkraftverken kan komma att bli synliga. Resultatet visas på nästa sida. 
   Synbarhetsanalysen kommer att kompletteras med fotomontage, varav ett återfinns i bilaga 
B. Fler fotomontage kommer att redovisas av Bixia Fryksdal Energi AB vid 
samrådsutställningen i Västra Ämtervik den 12 mars 2014. 
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Figur 6. Synbarhetsanalys som med hänsyn tagen till topografi och vegetation visar från vilka platser de planerade 
vindkraftverken kan komma att vara synliga. De vindkraftverk som planeras av systerbolaget Bixia Byggvind AB 
har inkluderats i analysen. De gröna områdena i kartan visar de platser där endast vindkraftverken på 
Fryksdalshöjden kan komma att vara möjliga att se. De blå ytorna visar de platser där endast Bixia Byggvind AB:s 
planerade vindkraftverk kan komma att vara möjliga att se. Från rödmarkerade platser kan både Bixia Byggvind 
AB:s och Bixia Fryksdal Energi AB:s planerade vindkraftverk komma att bli möjliga att se. Denna analys visar 
däremot inte i vilken grad som det kan komma att vara möjligt att se vindkraftverken. Det är tillräckligt att en del 
av ett rotorblad från ett eller flera vindkraftverk kan vara möjligt att uppfatta från platsen för att platsen ska 
färgmarkeras. 
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ARKEOLOGI 

Vid projektets inledning fanns endast en dokumenterad kulturlämning inom 
projektområdet. Lämningen som är belägen söder om Slomtjärnen i utredningsområdets 
nordvästra del består av en mindre koja av natursten, stående timmer och plåttak.  
 För att utreda om den planerade vindkraftsanläggningen riskerar att beröra någon sedan 
tidigare icke känd forn- eller kulturlämning gav Bixia Fryksdal Energi AB sommaren 2013 
Värmlands Museum i uppdrag att genomföra en arkeologisk utredning. I uppdraget ingick 
att utföra en kart- och arkivgenomgång, fältinventering samt att analysera hur det aktuella 
områdets historik och kulturmiljö kan komma att påverkas av en vindkraftsetablering.  
   Fältinventeringen resulterade i att sammanlagt 25 nya lämningar påträffades. Huvuddelen 
av dessa lämningar består av gränsmärken och kolningsanläggningar. Utöver detta 
påträffades även en lämning som bedöms vara en fågelfångstanläggning. Lämningarnas 
positioner framgår av bilaga A.  
   Vindkraftsanläggningen 
kommer att utformas på ett 
sådant sätt att påverkan på de 
dokumenterade lämningarna 
kan undvikas.  
   Resultatet av inventeringen 
beskrivs i sin helhet i 
rapporten Arkeologisk 
inventering inför planerad 
vindkraft på Fryksdalshöjden, 
Västra Ämtervik socken, 
Sunne kommun, 2013:36. 

Figur 7. Förmodad fågelfångstanläggning. Foto: Värmlands 
museum 2013. 

NATURVÄRDESKLASSAD SKOG 

För att den planerade vindkraftsanläggningen ska kunna uppföras med minsta möjliga 
påverkan på områdets naturvärden har Bixia Fryksdal Energi AB låtit genomföra en 
biotopkartering och en naturvärdesinventering inom projektområdet. Utredningen som har 
resulterat i att samtliga naturvärden inom projektområdet har identifierats och klassificerats 
genomfördes av Naturcentrum AB år 2013.  
   Totalt har 23 naturvärdesobjekt identifierats. Huvuddelen av de dokumenterade 
naturvärdena utgörs av myrar och sumpskogsområden. Även några bestånd med äldre 
tallskog och ett antal småvatten har naturvärdesklassats. Förekomsten av naturvärdesområden 
inom projektområdet framgår av bilaga A.  
   Vindkraftsparken och tillhörande vägdragningar kommer att utformas på ett sådant sätt 
att intrång i de dokumenterade naturvärdena så långt det är praktiskt möjligt undviks. 
   Resultatet av inventeringen beskrivs i sin helhet i rapporten Naturvärdesinventering 
Fryksdalshöjden, Sunne kommun. Underlag för vindkraftsetablering. Naturcentrum AB. 
2013-10-11. 
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FÅGLAR 

Inventeringar av områdets fågelliv har utförts i flera etapper. På uppdrag av Bixia Fryksdal 
Energi AB genomförde Calluna AB år 2012 en förstudie av fågelfaunan i området. Under 
förstudien sammanställdes uppgifter lämnade av länsstyrelsen i Värmlands län, Sunne 
kommun och av lokala ornitologer. Uppgifterna kompletterades även med uttag från 
Artportalen, rapportsystemet för fåglar, Svalan för åren 2000-2011. 
   Förstudien följdes därefter upp av en inventeringsinsats (2012) som syftade till att studera 
tidigt häckande arter såsom skogshöns och ugglor. Vid inventeringen påträffades både orre 
och tjäder inom projektområdet men inga större spelplatser observerades. Risken för att 
vindkraftverken skulle orsaka störning för dessa arter bedöms därför vara liten. 
   Sommaren 2013 utförde Naturcentrum AB, på uppdrag av Bixia Fryksdal Energi AB, en 
inventering av häckande fåglar inom projektområdet. Vid inventeringen påträffades nio 
arter som är listade i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv och/eller är uppförda på den svenska 
rödlistan. Sju av dessa arter har bedömts uppvisa en förhöjd känslighet för vindkraft. 
   Resultatet från 2013 års inventering föranledde Bixia Fryksdal Energi AB att revidera 
vindkraftsanläggningens föreslagna utformning. Positionerna för vindkraftverken 
justerades och antalet vindkraftverk reducerades från tolv till nio. Med nuvarande 
utformningsförslag anser Bixia Fryksdal Energi AB att vindkraftsparken kan uppföras och 
drivas utan att konsekvenserna för någon art i området blir betydande. 
   Resultatet av inventeringen beskrivs i sin helhet i rapporten Häckande fåglar. 
Fryksdalshöjden, Sunne. Underlag för vindkraftsetablering. Naturcentrum AB. 2013-10-05. 

FLADDERMÖSS 

Under perioden juli till september 2013 inventerade Naturcentrum AB, på uppdrag av Bixia 
Fryksdal Energi AB, fladdermusfaunan på Fryksdalshöjden. Vid inventeringen genomfördes 
en artkartering av områdets fladdermöss. Artkarteringen gjordes med hjälp av fyra 
automatiska ultraljudsdetektorer som registrerade ultraljudssekvenser från förbiflygande 
fladdermöss. Efter att de inspelade sekvenserna analyserats har de olika arterna kunnat 
identifieras. 
   Resultatet har visat att fladdermusfaunan vid Fryksdalshöjden utgörs av fyra fast 
förekommande arter, varav två är helt dominerande (nordisk fladdermus och Brandts 
fladdermus). Ingen av de arter som påträffades under inventeringen bedöms föranleda 
behov av särskilda skyddsåtgärder. Vindkraftverken bedöms heller inte påverka 
förekommande fladdermöss 
eller deras habitat i någon 
större utsträckning. 
   Resultatet av inventeringen 
beskrivs i sin helhet i rapporten 
Inventering av 
fladdermusfaunan vid 
Fryksdalshöjden i Sunne 
(Värmlands län) inför ansökan 
om vindkraftsutbyggnad. 
Naturcentrum AB. 2013-10-14. 

Figur 8. Brandts fladdermus, en av de arter som påträffats på 
Fryksdalshöjden. Bildkälla: Naturcentrum AB 
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Alternativ lokalisering och utformning 
ALTERNATIV LOKALISERING 

Som inledningsvis beskrivits har vindkraftsparkens lokalisering på Fryksdalshöjden valts 
efter det att förutsättningarna för vindkraft på platsen jämförts med förutsättningarna i andra 
områden. Läs mer under rubriken Projekthistoria ovan.  
   En mer utförlig redovisning av de alternativ som studerats inför beslutet att lokalisera 
vindkraftsparken till Fryksdalshöjden kommer att ingå i kommande MKB för projektet.   

ALTERNATIV PLACERING AV VERK INOM PROJEKTOMRÅDET 

Topografin inom det aktuella projektområdet är sådan att förutsättningarna för produktion 
ökar ju längre norr- eller österut vindkraftverk placeras. Detta förhållande innebär en 
begränsning av möjligheterna till att finna likvärdiga alternativa placeringar inom 
projektområdet. 
   Utöver de topografiska förhållandena hyser projektområdet också en rad intressen (flora, 
fåglar, arkeologi och infrastruktur m.m.) till vilka hänsyn krävs vid en etablering. 
Förekomsten av dessa intressen gör att bolaget helt enkelt inte finner det vara möjligt att 
utforma ett alternativ till den parkutformning som redovisats här och samtidigt bibehålla 
antalet vindkraftverk i området. 
   Det ska emellertid noteras att den utformning av vindkraftsparken som beskrivs i detta 
samrådsunderlag är följden av att bolagets ursprungliga projekteringsidé (tolv vindkraftverk) 
anpassats till resultatet av de inventeringar och utredningar som genomförts. Nuvarande 
utformning av vindkraftsparken är således det utformningsalternativ som Bixia Fryksdal 
Energi AB finner vara mest lämpligt med hänsyn till såväl människors hälsa som miljön. 

ALTERNATIV TOTALHÖJD 

Bixia Fryksdal Energi AB planerar att söka tillstånd för vindkraftverk med en högsta 
totalhöjd på 200 m. Ett sådant yrkande innebär att det står bolaget fritt att, efter beviljat 
tillstånd, anpassa totalhöjden till vad som bedöms vara optimalt vid tidpunkt för 
upphandlingen av vindkraftverken. Sistnämnda under förutsättning att totalhöjden inte 
överstiger 200 m. 
   En bidragande anledning till att tillstånd kommer att sökas för en totalhöjd på 200 m är att 
vindmätningen ännu är pågående på Fryksdalshöjden. Då vindresurserna på platsen ökar 
med stigande höjd över mark ger ett tillstånd innebärande att vindkraftverk får uppföras 
med en högsta totalhöjd på 200 m goda möjligheter att vid upphandling anpassa 
vindkraftsparken för bästa möjliga produktion. Möjligheten till ett brett urval av 
vindkraftverk vid tidpunkt för upphandlingen utgör ytterligare en anledning till att bolaget 
kommer att yrka på att vindkraftverken ska få uppföras med en totalhöjd på 200 m. 
   Även om vindkraftsparken beviljas tillstånd för en totalhöjd på 200 m är det således inte 
säkert att vindkraftverk med denna höjd uppförs. Studeras de vindkraftverk som finns på 
dagens marknad skulle vindkraftverken sannolikt uppföras med en totalhöjd på 175-185 m.  
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ALTERNATIVA MODELLER AV VINDKRAFTVERK 

Vid ansökan om att få uppföra och driva vindkraftverk anges sällan verksfabrikat eller 
verksleverantör. Anledningen till det är att valet av vindkraftverk sker genom upphandling. 
Upphandlingen kan i sin tur påbörjas först efter det att tillstånd beviljats, dvs. när bolaget 
vet hur många vindkraftverk som får uppföras och vilka villkor som ska gälla för 
anläggningen.  
   Vid tillståndsansökan redovisas därför istället ett eller flera, för marknaden, representativa 
vindkraftverk. På så vis kan tillståndsmyndigheten fastställa vilka villkor som ska gälla vid 
anläggningens bedrivande. 
   I föreliggande samrådsunderlag har Bixia Fryksdal Energi AB redovisat ljudpåverkan, 
skuggpåverkan och visuell påverkan för vindkraftverk av modell Vestas V117 vid 
totalhöjden 200 m. Verksmodellen är att anse vara representativ för de större vindkraftverk 
som finns på marknaden idag. Det är därför värt att notera att: oavsett framtida leverantör 
av vindkraftverk kommer påverkan inte i något betydande avseende att bli större än vad 
som redovisats i detta samrådsunderlag.  

NOLLALTERNATIV 

Ett nollalternativ är ett jämförelsealternativ som 
beskriver förhållandena i en tänkt framtid om de 
planerade vindkraftverken inte kan uppföras. I det 
aktuella fallet innebär det att landskapsbilden och 
naturmiljön förblir oförändrad. Inom 
projektområdet bedrivs emellertid ett modernt 
skogsbruk så skogen kan komma att avverkas 
oavsett om vindkraftetableringen sker eller inte.  
   Om vindkraftanläggningen inte byggs innebär det 
en förlust av den beräknade elproduktionen 
motsvarande 83 till 92 GWh/år, med tillhörande 
konsekvenser för miljön. Den el som idag 
produceras av vindkraftverk ersätter nästan 
uteslutande importerad el producerad av 
kolkraftverk i Danmark, Tyskland, Polen eller 
Ryssland. Den importerade elen bidrar till 

växthuseffekten genom sina koldioxidutsläpp och orsakar även försurning av mark och 
vatten. Den förväntade produktionen från vindkraftverken på Fryksdalshöjden skulle vara 
tillräckligt för att reducera koldioxidutsläppen med 70 550–78 200 ton per år jämfört med om 
elkraften skulle produceras i ett kolkraftverk med en effektiv rening. Samtidigt skulle 
utsläppen av kväveoxider minskas med 215-240 ton/år, svaveloxider med 30-34 ton/år och 
utsläppen av stoft reduceras med 8-9 ton/år. 
   Det bör emellertid noteras att ovanstående beräkning av utsläppsminskningar baseras på 
de förutsättningar som är kända idag. Eftersom det är de rörliga kostnaderna för att 
producera el som avgör vilken produktionsform som hamnar på marginalen är det osäkert 
vilken elproduktion som kommer att utgöra driftsmarginal i framtiden. Det kan därför vara 
missvisande att, vid beräkning av miljönyttan, multiplicera ovanstående siffror med 
beräknad produktion under 25 år. 
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Innehåll i kommande MKB 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att tas fram för projektet. MKB är ett 
dokument som i text och bild redovisar projektets förväntade miljöpåverkan. MKB:n för 
Fryksdalshöjden planeras få nedanstående innehåll. 

Icke-teknisk sammanfattning 
En sammanfattning av innehållet i MKB:n. 

Administrativa uppgifter 
Uppgifter om sökanden samt information om vem som assisterat sökanden vid upprättandet 
av MKB:n. Information om lagrum, prövnings- nivå, syfte och gjorda avgränsningar. 

Beskrivning av verksamheten  
Uppgifter om den planerade anläggningens lokalisering, utformning och omfattning. 
Förslag på alternativ lokalisering och utformning kommer att redovisas och jämföras med det 
valda alternativet samt ett nollalternativ. Motivering av vald lokalisering, omfattning och 
utformning presenteras. 

Förutsättningar för projektet 
En beskrivning av det planerade etableringsområdet med avseende på bebyggelse, 
verksamheter, infrastruktur, kommunal och regional markanvändning, naturmiljö, 
kulturmiljö, friluftsliv, landskapsbild m.m. kommer att inkluderas. 

Beskrivning av miljöpåverkan  
Anläggningens förväntade påverkan på människors hälsa, miljö, landskapsbild och 
hushållningen med mark och vatten m.m. kommer att behandlas. Det inkluderar en 
beskrivning av de åtgärder som planeras för att den förväntade miljöpåverkan ska kunna 
undvikas, minimeras eller avhjälpas. Beskrivningen kommer att omfatta såväl uppförande-, 
drift som avvecklingsfasen 

Kontroll och uppföljning 
En beskrivning av åtgärder och rutiner för att minimera störnings- och olycksrisker på 
människors hälsa och miljö i samband med uppförande, drift och avveckling av planerad 
anläggning. 

Beskrivning av genomförda samråd  
Uppgifter om genomförda samråd, en sammanställning av de synpunkter som inkommit och 
en redogörelse av hur bolaget har bemött dessa. 

Miljönytta 
En beskrivning av anläggningens miljönytta, hur verksamheten påverkar nationella, 
regionala och lokala miljömål m.m. 

De allmänna hänsynsreglerna 
En beskrivning av hur verksamheten förhåller sig till hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken 
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Projekt Fryksdalshöjden 
Samråd med allmänhet, organisationer och föreningar 

2014-02-19 till 2014-04-02 

Delge oss dina synpunkter! 
 

Förnamn, Efternamn 

 
Postadress 

 
C/O 

Postnummer 

 
Postort 

Telefon dagtid 

 
Telefon kvällstid 

E-post 

 
Ägare av fastighet/fastigheter Kommun 

Följande anser jag bör prioriteras i det fortsatta arbetet med projektet eller i MKB:n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Följande fakta/upplysningar är viktiga att uppmärksamma i det fortsatta arbetet eller i MKB:n 
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Projekt Fryksdalshöjden 
Samråd med allmänhet, organisationer och föreningar 

2014-02-19 till 2014-04-02 

Övriga upplysningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ort, datum 
 
 
 

  

Underskrift 
 
 

 

Synpunkter och upplysningar sänds senast tisdagen den 1 april 2014 till:  

Energi & Miljöstrategi Norden AB 
Sofierogatan 3D 
412 51 Göteborg 

Eller via e-post till: 
linda.genborg@emstrategi.se 
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