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LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LAN

Miljöprövningsdelegationen Veddige VindlcraftAB
Box 3235
10236 Stockholm

Tillstånd till vindkraftverksamhet, Vindpark Fröskog,
Amåls kommun.
Verksamhetskod: 40.90 (B)

Beslut

Miljöprövningsdelegationeninom Länsstyrelsen.j Västra Götalands län
lämnar med stöd av 9 kap. miljöbalken Veddige Vindkraft AB (bolaget),
med organisationsnummer 556753-6072, tillstånd till vindkraftverksamhet
på fastigheterna Keseboll :8, 1:13, Kristineda1l :35, Spätthult 1:2, 1:3,
Tösse-HanneboI3:l, Vallsjön 1:3, 1:9, 1:10, 1:11,1:12,1:15 och Vitlanda
1:1 i Amåls kommun. Tillståndet omfattar uppförande och drift av sex vind-
kraftverk med vardera en totalhöjd av högst 195 meter. Placering ska ske
inom två delområden enligt bifogad karta, bilaga 1.

Tillståndet tidsbegränsas till tre,.ttiofem(35) år räknat från det att verksam-
heten tagits i drift.

Miljöprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. miljöbalken den
i ärendet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen.

Prövotid och provisoriska villkor
Miljöprövningsdelegationenuppskjuter med stöd av 22 kap. 27 § miljöbal-
ken avgörandet av vilka slutliga villkor som ska gälla för etablering av
vindkraftverk inom visst område.

Bolaget ska under prövotiden utreda

Ul. Verksamhetsutövaren ska utreda möjligheten att etablera vindkraft inom
utredningsområden för kulturvärden enligt bilaga 3 samt områden som kan
påverka RAÄ Fröskog 43:1. Utredningen samt forslag till slutliga villkor
ska redovisas till miljöprövningsdelegationen senast två år efter att detta
beslut tagits i anspråk.

Under prövotiden och till dess att annat beslutas gäller följande provisoriska
föreskrifter

PI. Vindkraft rar inte etableras inom utredningsområden for kulturvärden
enligtbilaga3 samtområdesomkanpåverkaRAÄFröskog43:1.

Postadress:
403 40 GÖTEBORG

Besöksadress:
Ekelundsgatan 1

Telefon/Fax:
010-2244000
(växel)

Webbadress: E-post:
www.lansstyrelsen.selvastragotalandvastragotaland@lansstyrelsen.se
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Villkor

1. Om inte armatföljer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i
huvudsak i enlighet med vad bolaget har angett i ansökningshandling-
arna och i övrigt åtagit sig i ärendet.

2. Bolaget ska ställa säkerhet för efterbehandling och andra återställ-
ningsåtgärder om 700 000 kr per vindkraftverk som uppförs. En första
avsättning ska göras med 100 000 kr per verk innan anläggningsar-
betena påbörjas. Den återstående delen av säkerheten ska ställas med
lika delar dels det tionde året och dels det femtonde året efter att till-
ståndet har tagits i anspråk. hman säkerhet ställs vid dessa två till-
fällen ska säkerheten indexuppräknas efter konsumentprisindex, där
året för ianspråktagandeutgör bas. Säkerheten ska godkännas av mil-
jöprövningsdelegationen.

3. Buller från vindkraftverksamheten får inte under någon del av dygnet
överskrida ekvivalent ljudnivå 40 dB(A) vid bostäder.

Inom sex månader från det att vindkraftanläggningen tagits i drift ska
en kontroll av den ekvivalenta ljudnivån utföras. Tillsynsmyndigheten
f'armedge en senare tidpunkt om det finns särskilda skäl. Kontroll ska
därefter ske så snart det föteligger förändringar i verksamheten som
kan medföra ökade ljudllivåer eller när tillsynsmyndigheten anser att
kontroll är befogad.

4. Befintliga uteplatser eller, om sådana saknas, ett område om 5 x 5
meter intill befintliga bostadshus f'arinte belastas med en faktisk rörlig
skuggbildningsom överstiger åtta timmar per kalenderår oc4 30 minu-
ter per enskilt dygn.

5. Vid mörker ska ljusstyrkan för hindersbelysningen kunna ställas ned
så mycket som gällande lagstiftning medger.

6. Vägar, fundament, el- och teleledningar ska anläggas på ett sätt som
minimerar skador på natur- och kulturvärden och områdets hydrologi.
Samråd med tillsynsmyndighet ska ske före plap.eringoch utförande
av dessa anläggningar. Vägsträckning längs med bäcken som rinner
mot Hultsjön ska särskilt uppmärksammas.

7. Verksplaceringar,uppställningsytor, nya vägsträckningar och kabel-
dragningar får inte göras inom
a) undantaget område, se bilaga 1, och
b) naturområdenr 9, se bilaga 2.
Tillsynsmyndighetenfår medge mindre avsteg från detta villkor om
det finns särskilda skäl.
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8. Vindkraftverk får inte placeras så att de ger upphov till störningar på
befintliga radiolänkstråk. Om vindkraftverk kan innebära påverkan på
radiolänkstråk ska den slutliga placeringen ske i samråd med berörd
radiooperatör.

9. Anläggningsarbeten rar inte ske under perioderna
a) 1 april till den 15 maj, inom ett avstånd av 1,5 km:fi:åncentrum av
utpekad tjäderspelsplats och
b) 20 maj till den 15 september inom ett avstånd av 500 meter :fi:ån
centrum av utpekade områden med nattskärra, se bilaga 1.
Om det finns särskilda skäl rar tillsynsmyndigheten medge undantag.

10. Senast två månader innan byggnads- och anläggningsarbetena påbör-
jas ska en arbets- och tidsplan inlämnas till tillsynsmyndigheten. Av
planen ska :fi:amgåde olika byggnads- och anläggningsmomenten samt
transporttider. Även hänsyn till skyddsvärda natur- och kulturvärden
skaredovisas. "

Till "arbets-och tidsplanen ska bifogas en ljud- och skuggberäkning för
den slutliga verksplaceringen och slutligt val av turbin. Ljudberäk-
ningen ska även innehålla beräkningar rörande lågfrekvent buller.

Ritningar över slutlig utformning av anläggningen ska ges in till till-
"synsmyndigheteninom tie månader från det att anläggningsarbetena
avslutas.

11. Hantering av kemiska produkter inklusive uppkommet farligt avfall
ska ske på sådant sätt att risken för förorening av mark och vatten mi-
mmeras.

12. Om elproduktion vid något av vindkraftverken inte har bedrivits under
ett år ska en anmälan göras till tillsynsmyndigheten. Senast två år efter
produktionsstoppet ska berörda verk, med tillhörande utrustning ha
avlägsnats, om inte tillsynsmyndigheten medger annat.

\.../ Fundamenten och platserna för verken ska när verken avlägsnas an-
passas till omgivande naturmiljö. Arbetet ska utföras i samråd med
tillsynsmyndigheten.

13. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas.
Programmet ska bland annat ange hur verksamheten kontrolleras med
avseende på mätmetod, mätfi:ekvensoch utvärderingsmetod. Kon-
trollprogrammet ska även omfatta beskrivning av hur samverkan ska
ske mellan olika vindkraftsaktörer i området, för att säkerställa att bul-
ler- och skuggvärden vid bostäder klaras.

Förslag till kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast
tre månader efter" det att detta tillstånd tagits i anspråk.
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Igångsättningstid

Vindlaaftverken ska vara tagna i drift senast fem år från det att beslutet
vunnit laga kraft. Tillståndetupphör annars att gälla för de verk som inte
tagits i drift. Tillsynsmyndighetenska underrättas när verken tas i drift.

Verkställighet
Miljöprövningsdelegationenavslår bolagets yrkande om verkställighetsför-
ordnande.

När tillståndet får tas i anspråk .

Detta tillstånd rar tas i anspråk först när beslutet har vunnit laga kraft och
när den första delposten av säkerheten enligt villkor 2 har godkänts av till-
ståndsmyndigheten.

Tillsynsmyndighetenoch Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska underrät-
tas när tillståndet tas i anspråk.

Särskilda upplysningar
Utöver vad som anges i detta beslut är innehavaren av tillståndet skyldig att
mlja vad som gäller enligt andra bestämmelser för den verksamhet som till-
ståndet avser.

Miljöprövningsdelegationensprövning av verksamheten omfattar endast
bestämmelserna i 9 kap. miljöbalken och omfattar inte åtgärder som kräver
tillstånd eller anmälan för vattenverksamhet enligt 11kap. miljöbalken.
Sprängning, grävning eller rörläggning inom vattenområden är exempel på
åtgärder som är vattenverksamhet. Föreliggande prövning omfattar heller
inte prövning enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. Norr om Hult-
sjön planeras en vägförstärkning i odlingslandskap vilket kan innebära på-
verkanpå objekt som omfattas av det generella biotopskyddet. Om biotop-
skyddade objekt berörs krävs dispens enligt 7 kap. 11 § miljöbalken.

Ändrade ägarförhållanden ska, enligt 32 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd{1998:899), snarast möjligt meddelas tillsyns-
myndigheten av den nya verksamhetsutövaren.

En flyghinderanmälan ska göras i enlighet med berörda bestämmelser.

Kungörelsedelgivning .

Miljöprövningsdelegationenrorordnar med stöd av 47 och 49 §§ Delgiv-
ningslagen (2010:1932) att delgivning av detta beslut ska ske genom kun-
görelse. Kungörelse om detta beslut införs inom 10 dagar från datum för
beslutet i Post- och Inrikes tidningar samt i ortstidningarna Provinstidning-
en Dalsland, Nya Wermlands-Tidningen och Göteborgs-Posten.
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Redogörelse för ärendet

Bakgrund
Veddige Vindlaaft AB ansöker om tillstånd f6r uppf6rande och drift av sex
vindlaaftverk med en totalhöjd av högst 195meter. Verken kommer att pla-
ceras inom två delområden på fastigheterna Vitlanda l: l m.fl. i Åmåls
kommun, se bilaga l och 2. Ansökan är en så kallad boxrnodelI där verkens
exakta placering inte är bestämd. Ansökan avser även väg- och lednings-
dragningar till planerade verk.

Tidigare tilJståndsbeslut

Verksamhetenpå platsen har inte tidigare tillståndsprövats.

Samråd

Samråd om verksamhetens inv.erkanpå omgivningen har skett enligt 6 kap.
miljöbalken. Verksamheten medfOrbetydande miljöpåverkan enligt 3 § i
f6rordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

Ärendets handläggning

En ansökan f6r upp till 19 vindlaaftverk med miljökonsekvensbeskrivning
kom in till miljöprövningsdelegationen den 29 juni 2011. Kommunen till-
styrkte inte den ansökan. Bolaget justerad då ansökan till att omfatta maxi-
malt sex verk vilket kommune~ tillstyrkte. Ansökan har kompletterats med
bland annat bättre kartmaterial, uppdaterade bullerberäkningar inklusive
beräkning av lågfrekvent buller samt tydligare åtaganden avseende natur-
och kulturvärden.

Ansökan har kungjorts i ortstidningarna och har remitterats till Åmåls
kommun och Försvarsmakten. Yttranden har kommit in från Länsstyrelsen i
Västra Götaland samt Bygg- och miljönämnden och Kommunfullmäktige i
Åmål. Yttranden har även kommit in från Försvarsmakten, Vattenfall Eldis-
tribution AB; Svenska Kraftnät AB, Myndigheten f6r samhällsskydd och
beredskap, ägare till närbelägen vindlaaftverksamhet (Älvsborgsvind AB
och Christer Erlander) samt från allmänhet och närboende.

Inkomna yttranden har sänds ror synpunkter till sökanden och övriga parter.

Klassificering av verksamheten

Anläggningen omfattar sex vindlaaftverk med vardera en totalhöjd av max
195meter och är en B-verksamhet. Enligt 21 kap. 10 § p. 1 miljöprövnings-
förordningen (2013:251) klassificeras "två eller fler vindlaaftverk som står
tillsammans och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre
än 150meter" som tillståndsplikt B med verksamhetskod 40.90.

Ansökan med yrkanden, åtaganden och förslag till villkor
VeddigeVindkraftAB (bolaget)ansökeromtillståndenligt9 kap.miljöbal-
kenföruppf6randeochdriftm.m.aven gruppstationf6r vindkraft.Ansökan
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avser att inom två delområden uppföra och driva upp till sex vindkraftverk å
195meter maximal totalhöjd.

Bolaget yrkar att miljöprövningsdelegationen lämnar tillstånd enligt miljö-
balken

1. att uppföra och driva en vindkraftpark bestående av högst sex vind-
kraftverk med en högsta höjd om 195 meter, inom markerat projekt-
område som framgår av bilaga 1 och på de fastigheter i Åmåls
kommun som framgår av förteckning (samma fastigheter som fram-
går av beslutsmeningen).

2. att bygga och driva för vind1craftparkennödvändiga installationer,
ledningar, vägar och uppstäl1ningsområden,

3. att tiden för igångsättande av den ansökta verksamheten bestäms till
fem år efter det att tillståndet vunnit laga 1craft,

4. att tidsbegränsa tillståndet till 35 år från lagakraftvunnet tillstånd,
samt .

5. att tillståndet:tar tas i anspråk även om tillståndsbeslutet inte har
vunnit laga 1craft.

Bolaget föreslår följande villkor.
1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i

huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget i ansökningshand-
lingarna och i övrigt i ijrendetangett eller åtagit sig.

2. Ljud från verksamheten ska begränsas så att det som riktvärde inte
ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid närmaste be-
lägna bostad än 40 dB(A).

3. Vindkraftverken ska vid uppförande rorses med hinderbelysning en-
ligt Transportsstyrelsens föreskrifter.

4. Vägar och övrig infrastruktur ska placeras efter samråd med till-
synsmyndigheten.

5. Vind1craftverkenfår vid permanentbostad eller varaktigt fritidsbo-
ende inte ge upphov till skuggbilder överstigande (i) 8 timmar för-
väntad skuggtidper år eller (ii) 30 miimter förväntad skuggtid per
dag. Bolaget ska kontrollera att data som använts i beräkningen av
såväl den teoretiska som den förväntade skuggtiden överensstämmer
med den slutliga utformningen av vindlcraftanläggningen.

6. Bolaget ska senast en månad före byggstart meddela Försvarsmak-
ten, Post- och Telestyrelsen, Transportsstyrelsen och Luftfartsverket
om varje vind1craftverksposition och höjd över havet.

7. Kemiskaprodukter och farligt avfall ska hanteras och förvars på tät
yta utan avlopp, under tak och i övrigt på sådant sätt att eventuellt
spill och läckage inte kan ge upphov till förorening av mark, ytvatten
eller grundvatten.

8. Bolaget ska senast en.månad efter att anläggningsarbetena är slut-
förda anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Monterings-, uppställ-
nings-, upplagsytor och liknande som inte behövs för driften ska
återställas senast två år efter att anläggningsarbetena slutförts.
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9. Anmälan till tillsynsmyn9ighet ska ske i god tid före vindkraftverken
permanent tas ur drift. Anmälan ska innehålla en tidplan för åter-
ställning av platserna.

10. Samtliga vindkraftverk ska ges en enhetlig utformning och diskret
färgsättning.

11.Efter samråd med tillsynsmyndigheten ska ett kontrollprogram, inom
ramen för egenkontroll av verksamheten, tas fram.

12. Bolaget ska ställa säkerhet, uppgående till totalt 300000 kronor per
vindkraftverk för kostnader för efterbehandling eller andra återställ-
ningskostnader som vindkraftverksamheten kan föranleda. Säkerhet
ska ställas genom en under 10 år successiv uppbyggnad av bankga-
ranti eller motsvarande. Första säkerheten om 75000 kronor per
vindkraftverk ska ställas före det att anläggningsarbeten påbörjas.
Andra säkerheten om 75000 kronor per vindkraftverk ska ställas
femår efterattvindkraftsanläggningentagitsi drift ochdentredje .

säkerheten om 150 000 kronor per vindkraftverk ska ställas tio år ef-
ter det att vindkraftsanläggningen tagits i drift.

Sökandens beskrivning av verksamheten

Allmänt
Veddige Vindkraft AB ansöke:rom tillstånd enligt miljöbalken för uppfö-
rande och drift av högst sex vmdkraftverk med en totalhöjd om maximalt
195meter vid Fröskog, ca 10km sydväst om Åmål.

Den planerade vindkraftparken ligger i ett område som domineras av
skogsmark. Det är god infrastruktur i området och användbara vägar inom
området. Området är idag påverkat av aktivt skogsbruk. Skogsbruk~t i om-
rådet kan fortsätta även efter anläggande aven vindkraftpark. Vid utform-
ning av vindkraftparken har hänsyn tagits till kända natur- och kulturmil-
jöer. Inom området finns inga riksintressen eller skyddade områden.

Vinddataanalyservisar att det råder goda vindförutsättningar i området.
Vindkraftparkens årsnettoproduktion beräknas till ca 57 GWh vilket mots-
vararårsförbrukningenför ca 2800eluppvärmdavillor. .

Alternativ lokalisering och utformning
Bolaget har översiktligt studerat tre alternativa lokaliseringar i norra Dals-
land i områden som kommunerna har angett vara intressanta för vindkraft-
byggnad. Vid jämförelsen med alternativen bedöms Fröskog som den mest
fördelaktiga platsen. Avgörande till Fröskogs fördel är framförallt tillgången
till mark samt goda rorutsättningar med avseende på natur- och kulturmiljö
samt friluftsliv och turism. Exempellayouter har tagits fram på hur området
kan disponeras med sex verk.

Nollalternativ
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Nolla1ternativetinnebär att vindlcraftparkeninte anläggs och att pågående
markanvändningmed främst skogsbruk fortsätter oförändrat. Om vindlcraft-
parken inte anläggs innebär detta att påverkan från vindlcraftparkenuteblir,
men också att tillförseln av förnyelsebar energi uteblir.

Landskapsbild
Genom sin synlighet i landskapet och hindermarkering kan vindlcrafiparken
medföra en förändring av uppfattningen av landskapsbilden jämfört med
dagsläget.Fotomontage har tagits fram för tre exempellayouter. Vindlcraft-
verken kommer främst att vara synliga från högre liggande områden i till
exempel Fengersfors samt från sjöar och andra mer öppna miljöer. Från
många håll kommer skog och terrängförhållanden göra att vindlcraftparken
blir mindre synlig. Eftersom upplevelsen aven vindlcraftparkär individuell
är det svårt att bedöma hur förändringen uppfattas. När parken betraktas på
avståndkan upplevelsen av vindlcraftverkenbli en del i det omgivande land-
~~ .

Rekreation och friluftsliv
Inom området bedrivs ett visst friluftsliv av vardagskaraktär som är av bety-
delse för de omkringboende. Svamp- och bärplockning förekommer liksom
vissjakt. Vindlcraftparkenmedför inte några restriktioner för friluftslivet.

Kulturmiliö
Införplanerad vindlcraftparkhar en kulturhistorisk inventering genomförts.
Inga fasta fornlämningar finns inom vindlcraftområdet.De kulturhistoriska
lämningarnautgörs i huvudsak av historiska torp. Inga av de inventerade
kulturlämningarnakommer att beröras av verksplaceringar, uppställningsy-
tor, vägar eller kabeldragningar med undantag av behov av breddning och
förstärkningav vägen förbi gruvområdet RAÄ Fröskog 43:1. Samtligakul-
turlämningar ingår i kategoring "undantagna områden". Sammantaget be-
döms konsekvenserna på kulturmiljön bli liten.

Naturmiliö
En naturvärdesinventering inom det planerade vindlcraftområdethar genom-
förts.Naturmiljön i området består aven mosaik av produktionsbarrskogar,
högre liggande hällmarktallskogar och några få mindre tjärnar. Som ett re-
sultat av omfattande skogsbruk hyser stora delar av området låga naturvär-
den. Totalt noterades 18naturvärdesobjekt. Två av objekten bedöms ha nå-
got högre naturvärden (klass 2) än övriga. Inga naturvärde klass 1 (unika
naturvärden) identifierades.

Inga vägar kommer att anläggas inom område med naturvärde klass 2 (höga
naturvärden) eller i område med nyckelbiotop. Skyddsåtgärder för områden
med naturvärde klass 3 (naturvärden)tas genom att de i mycket stor ut-
sträckningkommer att undantas från exploatering. Sammantaget bedöms
konsekvensernapå naturmiljön bli liten.

Fåglar
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Fågelinventeringen inom och kr~ngområdet har omfattat häckfågelfauna
inom vindlaaftparken samt på termikflygande fåglar som tranor och stora
rovfaglar. Den övergripande bedömningen är att det inte är ett fågelrikt om-
råde, varken under vår- eller höstflyttningen. Förekomsten av rovfåglar är
låg. Det finns inga kända boplatser för rovfåglar där vindkraftverken plane-
ras.

Tjäder och tjäderspelplatser har observerats på ett flertal platser i området.
För att minimera påverkan på tjäder för den största spelplatsen om tre tjäd-
rar kommer ett skyddsavstånd om 250 meter till närmaste vindkraftverk att
upprätthållas.

Nattskärran har hörts i området. För att undvika påverkan bör så långt som
möjligt byggnation undvikas vid de områden där nattskärra hörts mellan 20
maj och 15 september.

Vindkraftparkenspåverkan på fågelförekomsten bedöms utifi:ånresultaten
från inventering och riskbedömning sammantaget som liten.

Fladdermöss
Områdets förutsättningar för fladdermöss har bedömts utifi:ånkända uppgif-
ter fi:ånnorra och mellersta Dalsland, flygbildsstudier samt ett fåltbesök.
Bedömningen är att området b~står aven för fladdermöss trivial skog av
produktionskaraktär och av häUmarksskogar,som sannolikt inte är särskilt
goda miljöer för fladdermöss. Sammantaget kan sägas att det inte rorekom-
mer några värdefulla fladdermusmiljöer i eller i direkt anslutning till områ-
det. Konsekvensernapå fladdermöss bedöms som obetydlig.

Buller
Dels uppkommer ljud fi:ånvindkraftverkets maskinhus och dels alstras ett
aerodynamiskt ljud vid rotorbladens passage genom luften. För att utreda
hur vindkraftparken påverkar ljudmiljön i dess närområde har ljudberäk-
ningar utförts. De befmtliga tre verken norr om området har också tagits
med. Resultatet fi:ånljudberäkningarna visar att de ekvivalenta ljudnivåerna
ligger under 40 dB(A) för samtlig bebyggelse som används för fi:itids-eller
permanentboende. För ett övergivet torp, Näbbet, som inte används för bo-
stads- eller fi:itidshusändamål,kan ljudnivån bli högre än 40 dB(A). Torpet
är i obeboligt skick och används inte. Ägaren till torpet är väl införstådd
med begränsningen av nyttjandet i det fall en vindkraftpark etableras i om-
rådet.

Gällande värden för ljud, 40 dB(A) vid bostadshus, kan innehållas för samt-
lig bostadsbebyggelse.Miljökonsekvenserna bedöms sammantaget som obe-
tydlig då gällande värden kan innehållas.

Bolaget har låtit AF Ljud och Vibrationer göra en utredning av lågfrekvent
ljud för layout 2 och layout 5. Vidjämförelse mot riktvärdena iSOSFS
2005:6 konstareras att dessa riktvärden innehålls för alla frekvenser.
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Skugga
Vindlcraftverkensrotorblad kan ge upphov till skuggor vid närliggande bo-
stadshus genom att bladen skapar en rörlig skuggbild. Skuggberäkningarna
visar att gällande värde för skuggtid på maximalt åtta timmar per år eller 30
minuter per dag kan komma att överskridas. För att säkerställa att värdena
innehålls för samtliga bostadshus kan de verk som kan orsaka skuggning
överstigande gällande värden rorses med skuggsensor.

Bolaget har åtagit sig att den rörliga skuggbilden inte ska överskrida åtta
timmar per år eller 30 minuter om dagen. Miljökonsekvenserna bedöms
sanunantaget som liten då gällande värden kan innehållas efter vidtagande
av skyddsåtgärder.

Kemi
I det fall vindkraftverk har växellåda rymmer den ca 500-700 liter olja. Där-
utöver finns ca 200 liter hydraulolja i hydraulsystemet. Läckage av oljor,
kylvätska och frostskyddsvätskakan inträffa från växellådor och styrsystem.
Risken för läckage från vindkraftverk bedöms som mycket liten eftersom
verken är slutna system där själva tornet fungerar som invallning, vilket
innebär att eventuellt läckage inte kan spridas till närmiljön.

Återställande
Beräknad livslängd på vindkraftverken är ca 25 år. När vindkraftverken tjä-
nat ut avvecklas parken. Vmdkraftverken kan monteras ned och området
kan till stor del återställas.

Ett försök till bedömning av kostnaderna för avveckling har gjorts. Kost-
anadper turbin om fundament delvis tas bort och kablar lämnas kvar be-
döms vara ca 250 000 kronor.

Yttranden

Länsstyrelsen anför bl.a. följande. Länsstyrelsen föreslår att miljöpröv-
ningsdelegationen lämnar tillstånd till uppförande och drift av sex vind-
kraftverk.Med anledning av förekomst av tjäder och nattskärra roreslås be-
gränsningari anläggningsarbetena.Hänsyn måste även tas till radiolänk-
stråk. Beroende på slutlig utformning av vindlcraftparkenkan det krävas
ytterligare utredningar avseende kulturvärden. Bolaget bör komplettera med
ljudberäkningar avseende lågfrekvent buller. (En beräkning ror lågfrekvent
buller har inkommit efter Länsstyrelsens yttrande).

Miliömål
En planeringsram på 30 TWh vindel till 2020, varav 10 TWh till havs, an-
togs av Riksdagen i juni 2009. Planeringsramen innebär att det inom sam-
hällsplaneringen ska skapas förutsättningar för en vindkraftsutbyggnad mot-
svarande 30 TWh. För att nå en utbyggnad som motsvarar planeringsramen
krävs en betydande utbyggnad av vindkraft i Sverige.
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Det kan konstateras att vindbruk är ett angeläget allmänt intresse som bidrar
till att miljömålen begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försur-
ning och ingen övergödning kan uppfyllas. Exempel på miljömål som kan
påverkas negativt är målen om myllrande våtmarker samt ett rikt växt- och
djurliv.

Lokaliseringen
För vindkraftverk liksom för annan miljöfarlig verksamhet gäller att valet av
plats ska prövas mot lokaliseringsregeln i 2 kap. 6 § miljöbalken. Där anges
att för miljöfarlig verksamhet ska väljas en plats som är lämplig med hänsyn
till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för
människors hälsa och miljön. Bestämmelsen ska läsas mot bakgrund av mil-
jöbalkens portalparagraf 1 kap. 1 § som anger att balken ska tillämpas så att
en ftån ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt lång-
siktigt god hushållning främjas. Vidare gäller balkens grundläggande hus-
hållningsbestämmelser i 3 kap. 1 § där det föreskrivs att mark och vattenom-
råden ska användas för de ändamål för vilka området är bäst lämpat med
hänsyn till beskaffenhet och läge och föreliggande behov. Företräde ska ges
en sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.

Det är ofrånkomligt att vindkraftverk medför förändringar i landskapsbil-
den. Vindkraftverk ger upphov till störningar genom bu11eroch skuggbild-
ning. Närboende kan uppleva att deras närmiljö försämras. Dessa olägenhet-
er måste dock ställas mot samhällets behov av förnyelsebar energi.

Planförhållandenm.m.
Projektområdet omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Amåls kommun antog en vindbruksplan år 2011. Av den framgår att kom-
munen inte har pekat ut några lämpliga områden för vindkraftparker utan i
stället finns olämpliga områden och övriga områden. Fröskog vindkraftpark
ligger i ett så kallat övrigt område. Inom ett sådant område ska det råda en
mycket återhållsam inställning till mindre vindkraftsetableringar (tre till sex
verk). Eilligt översiktsplanen från år 1991 ligger vindkraftparken inom öv-
riga skogsområdenoch landsbygdsområden. En vindkraftpark om sex verk i
området strider inte direkt mot intentionerna i vindbruksplanen och bedöms
vara förenlig med översiktsplanen. Verksamheten innebär inte risk för på-
taglig skada på något riksintresse för totalförsvaret, naturvård, kulturmiljö
eller annat ändamål. Det finns inga naturreservat, Natura 2000-områden
eller andra skyddade markområden som påverkas av anläggningen. Vid en
översiktligbedömning kan området betraktas som ett lämpligt område för
vindbruk i en avvägning mellan olika allmänna intressen.

Boxmodell
Föreliggande ansökan är en så kallad boxmodell och Veddige Vindkraft AB
yrkar att kunna lokalisera vägar och upp till sex vindkraftverk inom två del-
områden. Bolaget har åtagit sig att inte exploatera undantagna områden. Till
undantagna områden hör skyddsvärda kulturvärden och de flesta invente-
rade naturvärdesområdena. Vidare har bolaget åtagit sig att hålla tillräckliga
skyddsavstånd till kraftledningar och radiolänkstråk.
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Flera exempellayouterhar redovisats där bolagets åtaganden sannolikt kan
klaras samtidigt som värden för buller- och skugga innehålls vid bostad.

Buller och skugga
Strax nOlTom de två områdena som denna ansökan avser finns tre befintliga
vindkraftverk som Älvsborgsvind AB och Elandergruppen driver. Vid de
buller- och skuggberäkningar som Veddige Vindkraft AB utfört har även de
tre befintliga verken tagits med och en kumulativ bedömning har gjorts.
Bolaget har presenterat flera tänkbara layouter med bullerberäkningar som
visar att bullervärdet 40 dB(A) kan komma att klaras. I det fall torpet Näbb-
et kommer att nyttjas som bostads ska bullervärdet 40 dB(A) klaras även
där.

Skuggberäkningarnasom utförts visar på att flera närliggande b~städer kan
komma att :ffi.en rörlig skuggbildningpå över åtta timmar per år och 30 mi-
nuter per dag. Bolaget uppger att vindkraftverken kan utrustas med skugg-
detektor som stoppar verken när risk finns för att värdet åtta timmar per år
eller 30 minuter per dygn överskrids.

Beroende på hur den slutliga utformningen av de sex vindkraftverken i
Fröskog blir, går det i nuläget inte exakta säga i vilken omfattning det
kommer att uppstå kumulativ~effekter mellan de tre befintliga vindkraft-
verken i nordost och tillkommande verk som denna ansökan avser. Utifrån
de exempellayouter som redovisats kommer det sannolikt uppstå kumulativa
buller- och skuggeffekter. De kumulativa bullereffektema kommer inte att
överstiga 40 dB(A) vid bostad, men ett antal bostäder kan komma att utsät-
tas för allt för stor påverkan av rörlig skugga vid bostad om inte skuggsen-
sorer används. Om eller när en sådan situation uppstår är det rimligt att den
tillkommande verksamheten, i detta fall Fröskog, rar ta ett stÖlTeansvar för
att se till att skuggvärden klaras om det är något av deras verk som orsakar
att villkor avseende skugga riskerar att in~eklaras. Hur denna fråga hanteras
kan variera över tid och det är viktigt att denna fråga hanteras genom över-
enskommelsemellan verksamhetsutövarna i området inom ramen för kon-
trollprogrammet.

Sammantagetbedöms att störningarna skuggbildningar vid bostäder inte är
stÖlTeän att de kan komma ned till nivåer som kan godtas. Även bullernivån
40 dB(A) vid bostad bedöms kunna klaras.

Beräkningar som visar på att lågfrekvent buller inte riskerar att bli ett pro-
blem redovisas inte i ansökan. Bolaget bör därför komplettera med en be-
räkning avseende lågfrekvent buller innan planerad verksamhet ges tilltill-
stånd. Beräkningar bör utföras på åtminstone två av de exempellayouter som
redovisas i ansökan, dvs. Sammaturbiner och koordinater ska användas som
i beräkningarna för A-vägda bullernivån. Resultatet av beräkningarna ska
jämnföras med Socialstyrelsensriktvärden för lågfrekvent buller inomhus
(SOSFS 2005:6).
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Landskapsbild och friluftsliv
Bolaget har belyst påverkan på landskapsbilden genom att bland annat att
utföra en landskapsanalys och ta fram fotomontage. Från Sörknatten, som
ligger ca 10km söder om planerad vindkraftanläggning, kommer samtliga
verk bli synliga. En etablering av vindkraftverk och vägar i området kom-
mer att medföra att landskapet upplevs som mer exploaterat än tidigare. I
den planerade vindkraftparkens närhet fInns flera områden som är utpekade
riksintresseområdenf6r rörligt friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Här
finns även riksintresseområde f6r rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljö-
balken. Den planerade vindkraftparken ligger dock inte inom några avriks-
intresseområdena.Riksintressena bedöms påverkas i liten utsträckning, och
då främst visuellt, medan landskapsbilden bedöms påverkas måttligt.

Naturvärden
Projektområdet är ett relativt högt beläget kuperat skogsområde och avstån-
det till närmsta riksintresse f6r naturvård är ca 2 km. Området utgörs av
brukad barrskog och naturvärden i form av bland annat hällmarktallskogar,
äldre barrblandskog och våtmarksmiljöer. Bolaget har åtagit sig att inte ex-
ploatera de flesta av de inventerade naturvärdena, men inom tre naturvär-
desområdkan exploatering bli aktuell. De områden som kan komma att be-
röras är delar av naturområde nr 5,6 och 9, se bilaga 2. Område nr 9 utgörs
av ett större sammanhängande parti av äldre blandbarrskog. I de exempel-
layouter som bolaget redovisat,är varken vägar eller väg placerade inom
områdenr 9. Det fInns sålunda goda möjligheter att undvika detta område.
Länsstyrelsen anser därför att hela område m 9 ska undantas från exploate-
ring.

Fåglar
Bolaget har låtit utf6ra en kunskapssammanställning och inventerh}gav
fågellivet i området. Av de arter som observerats i området anser Länssty-
relsen att särskild hänsyn behövs tas till tjäder och nattskärra.

I projektområdet förekommer tjäder och en mindre spelplats f6r tjäder har
lokaliserats i områdets sydvästra del. Tjädern är inte upptagen på den
svenskarödlistan men den ingår i artskyddsf6rordningens bilaga 1 med be-
teckningen B. dvs. att arten som har ett sådant gemenskapsintresse att sär-
skilda skyddsområden eller bevarandeområden behöver utses. Tjädern har
därmed alltså ett särskilt skyddsvärde, men är relativt vanlig och det bedrivs
jakt på tjäder. Bolaget har åtagit sig att inte exploatera inom en radie av 250
meter från denna tjäderspelplats. Länsstyrelsen anser att detta åtagande är
rimligt men anser även att det fInns skäl att begränsa anläggningsarbetena i
närheten av spelplatsen under den period tjädern är som mest störningskäns-
Hg.

Nattskärra observerades på flera platser i området. Nattskärran klassas i den
svenskarödlistan som nära hotad (NT, near threatened). Det är idag oklart
hur pass störd arten kan bli av vindkraft. Nattskärran är lågflygande så ingen
större risk för kollision bedöms föreligga. Under förutsättning att skyddsåt-
gärder vidtas, i form av begränsning av bullrande verksamhet under anlägg-
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ningstiden, bedöms påverkan på nattskärran vara godtagbar. Länsstyrelsen
delar bolagets uppfattning att byggnation så långt som möjligt ska undvikas
vid de områden där nattskärra observerats under perioden 20 maj till den 15
september.

Fladdermöss
Naturmiljön i etableringsområdet är av den typ där sannolikheten att på-
träffa höga tätheter, eller skyddsvärda arter, av fladdermöss är liten.

Kulturvärden
Avståndet till närmaste riksintresse för kulturmiljö är ca 4 km. Eventuell
påverkan bedöms endast vara visuell. Bolaget har låtit utföra en arkeologisk
förstudie som visar på att de kulturhistoriska lämningarna främst utgörs av
historiska torp, fossila åkermarker och ett par gruvområden. Områdena vid
de konstaterade lämningarnahar bolaget åtagit sig att inte exploatera, med
undantag för eventuelltbehov av breddning och förstärkning av vägen förbi
gruvområdet,RAÄ 43:1. Av forstudien framgår även att det finns flera plat-
ser som behöver utredas noggrannare om områdena blir aktuella for exploa-
tering, se bilaga 3. Länsstyrelsen delar denna uppfattning och anser att om
dessa utredningsområdenkommer att beröras vid en exploatering, behöver
platserna utredas noggrannare och därefter kan en bedömning göras. För att
göra en bedömning krävs därfor en särskild utredning enligt lagen
(1988:950) om kulturminnen Ip.m. genomfors. En sådan utredning krävs
även om vägen forbi gruvområdet RAÄ 43:1 behöver förstärkas eller bred-
das. Utredningarna rar sedan ligga till grund for om det är lämplig verkspla-
cering eller vägsträckning och om det krävs ytterligare antikvariska insatser.

Kraftledningar och radiolänkstråk
Telia Sonera AB och Myndigheten för samhällsskydd och beredsk~p (MSB)
har radiolänkstråk och det 1crävsett skyddsavstånd till dessa stråk for att inte
störningar ska uppstå. Svenska Kraftnät AB och Vattenfa11Eldistribution
AB har luftburna kraftledningar och det krävs ett skyddsavstånd ti11led-
ningarna för att minimera riskerna vid flygbesiktning. Veddige ViD.dkraft
AB har åtagit sig att inte uppföra vindkraftverk inom dessa skyddsområden.
Skyddsområdenfor radiolänkstråk och kraftledningar är benämnda restrikt-
ionsområden,se bilagal. I det fall luftledningar och radiolänkstråk flyttas
eller tekniska lösningar gör det möjligt att etablera vindkraft inom restrikt-
ionsområdebör detta kunna medges, under förutsättning att tillräckliga
skyddsavstånd klaras.

Länsstyrelsens sammanfattandebedömning
Med hänvisning till vad som anforts ovan finns det med hänsyn till kraven
på lämplig lokalisering inga hinder for tillstånd till verksamheten.

Förslag:till villkor
l. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelsemed vad sökanden angivit

i ansökningshandlingarnaoch i övrigt åtagit sig i ärendet om inte annat fi:amgårav
nedanstående villkor.

2. Bolaget ska ställa säkerhet for efterbehandling och andra återställningsåtgärder om
700 000 kr per vindkraftverk som uppfors. En forsta avsättning ska göras med
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100 0000 kr per verk innan anläggningsarbetena påbörjas. Den återstående delen av
säkerheten ska ställas med lika delar dels det tionde året och dels det femtonde året ef-
ter att tillståndet har tagits i anspråk. Innan säkerhet ställs vid dessa två tillfällen ska
säkerheten indexuppräknas efter konsumentprisindex, där året för ianspråktagande ut-
gör bas. Säkerhetenska godkännas av miljöprövningsdelegationen.

3. Buller fi:ånvindkraftverksamheten rar inte under någon del av dygnet överskrida ekvi-
valent ljudnivå 40 dB(A) vid bostäder.
Inom sex månader fi:åndet att vindkraftanläggningen tagits drift ska en kontroll av den
ekvivalenta ljudnivån utföras. Tillsynsmyndigheten får medge en senare tidpunkt om
det finns särskilda skäl. Kontroll ska därefter ske så snart det föreligger förändringar i
verksamheten som kan medföra ökade ljudnivåer eller när tillsynsmyndigheten anser
att kontroll är befogad.

4. Befintliga uteplatser eller, om sådana saknas, ett område om 5 x 5 meter intill befint-
liga bostadshus får inte belastas med en faktisk rörlig skuggbildning som överstiger
åtta timmar per kalenderår och 30 minuter per enskilt dygn.

5. Vid mörker ska ljusstyrkan för hindersbelysningen kunna ställas ned så mycket som
gällande bestämmelser medger.

6. Vägar, fundament, el- och teleledningar ska anläggas på ett sätt som minimerar skador
på natur- och kulturvärden och områdets hydrologi. Samråd med tillsynsmyndighet ska
ske före planering och utförande av dessa anläggningar. Vägsträckning längs med
bäcken som rinner mot Hultsjön ska särskilt uppmärksammas.

7. Verksplaceringar,uppställningsytor, nya vägsträckningar och kabeldragningar får inte
göras inom
a) undantaget område, se bilaga l, och
b) naturområde nr 9, se bilaga 2.
Tillsynsmyndigheten rar medge mindre avsteg fi:åndetta villkor om det finns särskilda
skäl.

8. Om utredningsområden för kultUrvärdeneller RAÄ 43:1 kan komma att påverkas vid
exploatering ska dessa först utredas, se bilaga 1 och 3.

9. Vindkraftverk får inte placeras så att de ger upphov till störningar på befintliga radio-
länkstråk. Om vindkraftverkkan innebära påverkan på radiolänkstråk ska den slutliga
placeringen ske i samråd med berörd radiooperatör.

10. Anläggningsarbetenfår inte ske under perioderna
a) l april till den 15 maj, inom ett avstånd av 1,5km fi:åncentrum av utpekad tjäder-
spelsplats och
b) 20 maj till den 15 september inom ett avstånd av 500 meter fi:åncentrum av utpe-
kade områden med nattskärra, se bilaga l.
Om det finns särskilda skäl får tillsynsmyndigheten medge undantag.

.11. Senast två månader innan byggnads- och anläggningsarbetena påbörjas ska en arbets-
och tidsplan inlämnas till tillsynsmyndigheten. Av planen ska fi:amgåde olika bygg-
nads- och anläggningsmomentensamt transporttider. Åven hänsyn till skyddsvärda na-
tur- och kulturvärden ska redovisas.
Till arbets- och tidsplanen ska bifogas en ljud- och skuggberäkning för den slutliga
verksplaceringen och slutligt val av turbin. Ljudberäkningen ska även innehålla beräk-
ningar rörande lågfi:ekventbuller.
Ritningar över slutlig utformning av anläggningen ska ges in till tillsynsmyndigheten
inom tre månader fi:åndet att anläggningsarbetena avslutas.

12. Hantering av kemiska produkter inklusive uppkommet farligt avfall ska ske på sådant
sätt att risken för förorening av mark och vatten minimeras.

13. Om elproduktionvid något av vindkraftverken inte har bedrivits under ett år ska en
anmälan göras till tillsynsmyndigheten. Senast två år efter produktionsstoppet ska be-
rörda verk, med tillhörande utrustning ha avlägsnats, om inte tillsynsmyndigheten
medger annat.

14. Fundamenten och platserna för verken ska när verken avlägsnas anpassas till omgi-
vande naturmiljö. Arbetet ska utföras i samråd med tillsynsmyndigheten.

15. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och tOljas.Programmet ska
bland annat ange hur verksamheten kontrolleras med avseende på mätmetod, mätfi:e-
kvens och utvärderingsmetod. Kontrollprogrammet ska även omfatta beskrivning av
hur samverkan ska ske mellan olika vindkraftsaktörer i området, för att säkerställa att
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.
buller- och skuggvärdenvid bostäder klaras. Förslag till kontrollprogram ska lämnas
till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det att detta tillstånd tagits i anspråk

Motivering av villkor

Villkor2
Enligt 16kap. 3 § miljöbalken får tillstånd för sin giltighet göras beroende av att säkerhet
för återställningsåtgärderställs. Länsstyrelsen bedömer att en säkerhet fOråterställnings-
kostnader ska ställas. Säkerheten ska täcka kostnaderna som uppkommer om verksamheten
av någon anledning avbryts och tillståndshavaren inte kan fullfölja sina åligganden att iord-
ningställa ianspråktaget område.

Bolaget har översiktligt bedömt återställningskostnader till 250 000 kronor per vindkraft-
verk och att säkerheten ska byggas upp successivt. Bolaget har dock uppgett att de i ett
senare skede kommer redovisa en mer detaljerad kalkyl.

Miljööverdomstolenhar i tidigare ärende rörande vindkraftverk i med totalhöjden ca
150meter lokaliseradepå berg i Övertorneå kommun utgått från att kostnaden för nedmon-
tering av ett aggregat ligger i storleksordningen 300000 kr (se miljööverdomstolens dom
den 19november 2008 i mål nr M 2210-08). I domen sägs också att syftet med en säkerhet
är att skydda samhället från risken att behöva stå för kostnaden av efterbehandlingen i en
situation där verksamhetsutövaren inte kan fullililja sina åligganden.

Energimyndigheten har därefter i samarbete med flera andra aktörer genomfört en studie
som syftar till att ge vägledning i hur stor kostnaden är för att montera ner vindkraftverk
samt hur stort värdet av de nedmonterade delarna kan vara, "Vindkraftverk -kartläggning
av aktiviteter och kostnader vid nedIDontering, återställande av plats och återvinning". En
av de typanläggningar som studerades var en 2 MW-anläggning med stältorn, ca 145 meter
i totalthöjd, som vid tiden för studien (år 2008) beräknades kosta ca 700 000 kr att montera
ned och forsla bort för återvinning samt återställande av plats efteråt. Föreliggande ansökan
avser verk som är upp till 195 meter i totalhöjd.

Mot bakgrund av ovanstående finns det följaktligen skäl till att anta att kostnaden för åter-
ställande i dagsläget är högre än vad bolaget föreslagit.

Med den kunskap som finns idag är det rimligt att krav ställs på att elkablar tas bort men att
delar av fundamentet lämnas kvar och att verkplatsen anpassas till kringliggande miljö.
Varje bedömning av återställnings-kostnaden är osäker. En avvägning mellan att beloppet
inte ska vara oskäligt betungande för verksamhetsutövaren samtidigt som risken begränsas
för att samhället drabbas av kostnader vid en avveckling av verksamheten leder fram till att

Länsstyrelsen anser att säkerheten ska bestämmas till 700 000 kr per verk. För att det ska
finnas en säkerhet för återställningsåtgärder av vägar, fundament m.m. om verkSamheten
tidigt skulle gå över styr bör en del av säkerheten ha ställts och godkänts redan innan till-
ståndet tas i anspråk. Ett skäligt belopp för denna del av säkerheten får anses vara
100 000 kr per verk som avses uppfOras.

Villkor3
Enligt etablerad rättspraxis ska en ekvivalent ljudnivå om 40 dB(A) gälla som villkor ut-
omhusvid närliggande bostäder, oavsett vilken tid på dygnet som störningen uppkommer.
Utförda beräkningar visar att bullernivån 40 dB(A) kommer att innehållas vid närliggande
bostäder. Länsstyrelsenanser att det finns skäl att reglera när kontroll av buller ska ske. En
rimlig tid för detta rar anses vara sex månader efter vindkraftverken tagits i drift. Om det av
finns särskilda skäl att utföra bullermätningen vid en senare tidpunkt ska tillsynsmyndig-
heten kunna medge detta.

Vid en emissionsmätningkan bullernivån vid vindkraftverket kontrolleras och därefter kan
bullernivån vid bostad beräknas. Vid en immissionsmätning mäts bullernivån vid t.ex. en
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bostad. Vid en sådan mätning kan det dock vara svårt att utifrån erhållna mätvärden dra
någon slutsats vilken bullernivå som vindkraftverksamheten genererar. Orsaken till detta är

. attbakgrundsljudfrånvegetationm.m.kanvaranäraellerhögreän det bullersomgenere-
ras från vindkraftverksamheten. Om så är fallet kan inte bullerbidraget från vindkraftverk-
samheten urskiljas.

I många fall kan det vara lämpligt att kombinera en emissionsmätning med en immissions-
mätning. Vilken metod som väljs bör lämpligast avgöras i samråd med tillsynsmyndighet-
en. Bullermätningen ska utiliras enligt standardiserade metoder och av någon som är ackre-
diterad för uppgiften eller har motsvarande goda kunskaper inom mätning och beräkning av
ljud från vindkraftverk.

ro~4 .
I enlighet med gällande praxis anser Länsstyrelsen att skuggorna ska begränsas till maxi-
malt åtta faktiska rörliga skuggtimmar per kalenderår. Vid flera bostäder beräknas den
maximala rörliga skuggbildningen bli mer än 30 minuter per dygn. Länsstyrelsen anser
därfOratt det finns skäl att dessutom begränsa tiden till maximalt 30 minuter per dygn. Det
område som utgör utgångspunkt för bedömningen av skuggeffekten är det område som
används så intensivt att det är att betrakta som stömingskänslig plats, vilket bland annat är
tomt med bostads- och fritidshus med tillhörande uteplatser och andra ytor för rekreation,
lek och liknande. Med stömingskänslig plats har i praxis ansetts antingen hela tomten eller,
på större fastigheter, en befintlig uteplats eller ett område på 5x5 meter intill ett bostadshus.

Villkor5

Transportstyreisen är den myndighet som satt regelverket kring hinderbelysning, med ut-
gångspunkt för flygfartens säkerhet. Bolaget har att följa föreskriften och ansvarar för att
kraven efterlevs. Reglerna finns beskrivna i föreskriften TSFS 2010:155.

Bolaget bör följa utvecklingen och anpassa hinderbelysningens ljusintensitet så att den
reduceras under skymning, gryning och på natten så mycket som gällande bestämmelser
medger. Vid mörker kan det finnas skäl att ställa krav på att det ska vara möjligt att kunna
minska ljusintensiteten.

Villkor6

Vid anläggandet av vägar, fundament samt el- och teleledningar ska verksamhetsutövaren
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön.

Breddning och förstärkning av vägen som går mellan Hultsjön och Gullikåsen kan komma
att påverka bäcken som rinner mot Hultsjön. Vägen kan även komma att beröra ett sump-
skogsområde och ett naturVärdemed lövrik blandskog. För att minimera skador på natur-
värden anser Länsstyrelsen att breddningen av vägen om möjligt ska genomföras på mot-
satta sidan av bäck, sumpskog och naturvärde nr 6. Vägförstärkningen bör anläggas med
genomsläppligtmaterial.

Om nya fakta ftamkommer angående värdefulla natur- eller kulturmiljöer har bolaget ett
ansvar att samråda med berörda myndigheter.

Villkor 7

Undantagna områden utgörs av natur- och kulturvärden som bolaget åtagit sig att bevara.
Länsstyrelsen delar bolagets uppfattning att dessa områden ska bevaras. Länsstyrelsen anser
även att hela område nr 9 ska undantas från exploatering. Detta område utgörs av ett större
sammanhängande parti av äldre blandbarrskog och bolaget har visat att det finns goda möj-
ligheter att undvika detta område.

Om det vid detaljprojekteringen framkommer särskilda skäl att göra mindre ingrepp i dessa
undantagna områden eller naturområde 9 ska det finnas möjlighet för tillsynsmyndigheten
att medge detta. Mindre ingrepp kan accepteras om bolaget visar att påverkan på människor
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och miljö är godtagbar. Förutom att buller- och skuggvärden ska klaras vid bostad kan även
flera andra intressen kan bli berörda. Exempelvis kan naturvårds- och kulturmiljöintressen,
försvarsmaktens intressen och den befintliga närliggande vindkraftverksamheten påverkas.

Villkor 8
Då ansökan är en så kallad boxmodell är det inte klarlagt i vilken utsträckning de så kallade
utredningsområdenaoch gruvområdet RAÄ 43:1 kommer ett påverkas av exploatering och
anläggningsarbeten.För att veta om och i så fall vilka kulturvärden som finns inom utred-
ningsområdena och hur dessa kan komma att påverkas, måste dessa områden först utredas i
det fall de planeras att exploateras. En utredning krävs även för att bedöma påverkan vid
gruvområdetRAÄ 43:l om vägen behöver breddas eller förstärkas där.

Villkor9
Störningpå befintlig inftastruktur, i detta fall radiolänkstråk, kan inte accepteras. Väl fun-
gerande radiolänkstråk är ett allmänt jfltresse och kan även vara en viktig samhällsfunktion.
Det är dock möjligt genom att lokalisera vindkraftverken utanför de befintliga länkstråken,
eller med hjälp av tekniska lösningar undvika störning på länkstråket, och samtidigt upp-
föra sex vindkraftverk i området. Ansökan är en så kallad boxmodell och de exakta koordi-
naterna för vindkraftverkenregleras inte i tillståndet. Om vindkraftverk lokaliseras så att
något av de radiolänkstråk som finns i området kan komma att påverkas behöver bolaget
samrådamed radiooperatören för att kunna bestämma de slutliga verksplaceringarna och
eventuellaandra tekniska åtgärder.

Villkor10

Tjäder är en relativt vanlig art men större spelplatser ska värnas. För att minska påverkan på
tjäder bör störande aktiviteter undvikas under spel- och häckningsperioden i närheten av
tjäderspelsplatsen.Länsstyrelsen ans,eratt anläggningsarbetenkan innebära en sådan stör-
ning. Anläggningsarbetenbör därför,'intebedrivas :frånden l april till den 15 maj inom
1,5km :frånkänd spelplats, se bilaga 1.

För att minska påverkan på nattskärra ska anläggningsarbeten inte bedrivas under dess
häckningssäsong i närheten av de tre områden där nattskärra konstaterats år 2011. Länssty-
relsen anser därför att anläggningsarbeten så långt som möjligt ska undvikas från den 20
maj till den 15 september, se bilaga l.

Om det av finns särskilda skäl att medge undantag ska tillsynsmyndigheten kunna medge
detta.

Villkor11
För att ha möjlighet att påverka och informera behöver tillsynsmyndigheten möjlighet att i
god tid innan få ta del av de tidpunkter, transporttider, byggnads- och anläggningsmoment,
m.m. som planeras. Arbets- och tidplanen ska även redovisa skyddsåtgärder vid kulturhisto-
riska värden och naturvärden.

Utifrån de studier som finns på verk som är uppförda sedan tidigare finns det inte belägg
tOratt lågfrekventbuller från dessa typer av vindkraftverk innebär någon risk för närbo-
ende. Det kan dock inte uteslutas att parker med de större vindkraftverken som ofta plane-
ras idag kan komma att medföra störningar av lågfrekvent buller. Med hänsyn tagen till att
det i denna prövning är fråga om en park med verk upp till 195 m och med en effekt upp till
ca 3,2 MW per verk är det rimligt att även det lågfrekventa ljudet beaktas vid drift av par-
ken.

Bolaget har inte utfört några beräkningar för att visa att lågfrekvent buller inomhus inte
kommer bli ett problem utan hänvisar i stället till att Naturvårdsverket i utredningen "Kun-
skapssammanställning om infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftanläggningar: Expone-
ring och hälsoeffekter" skrivit att människan inte påverkas av lågfrekvent ljud.

Vad Länsstyrelsen erfar så kan det inte uteslutas att lågfrekvent bu1ler kan bli ett problem i
vindkraftparker med de större vindkraftverk som nu ofta planeras och det kan vara avhäng-
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igt på vilken typ av turbin som väljs. I f.öreliggande prövning bedöms det dock finnas goda
möjligheter att planera så att godtagbara lågftekventa bullernivåer innehålls.

Länsstyrelsenanser att det är rimligt att bolaget, i samband med att arbets- och tidsplanen
lämnas in, bifogar en ljud- och skuggberäkning för att tydliggöra att föreskrivna villkor kan
klaras. I samma skede ska även en beräkning av lågfi:ekventbuller ges in som visar att
SOSFS 2005:6 kan klaras med det utförande som slutligen väljs.

Villkor 12
Även om verksamheten inte ger upphov till någon regelmässig och omfattande hantering
och förvaringav kemiska produkter såsom olja och smörjmedel etc. ska de produkter väljas
som medför minsta möjliga risk med avseende på miljö- och hälsoskadlighet. Detta följer
av miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Hantering av kemiska produkte~inklusive farligt
avfall ska ske på sådant sätt att mark och vatten inte förorenas. Då projektområdet idag är
oexploaterat och till stor del utgörs av naturmiljö är det motiverat att ha ett särskilt villkor
för hantering av kemikalier och avfall.

Villkor13
En anmälanska ges in till tillsynsmyndigheten om elproduktionen vid något av verken inte
bedrivits under ett år och efter två år ska återställningsåtgärderna vara klara, om inte till-
synsmyndighetenmedger annat. Det finns skäl att ställå krav på vid vilken tidpunkt åter-
stäl1ningsåtgärdemasenast ska vara utförda. Aterställningsarbetet ska ske i samråd med
bland annat tillsynsmyndigheten och vilka återställningsåtgärder som är de miljömässigt
mest lämpliga vid den tidpunkten kan hanteras i samråd med tillsynsmyndigheten.

Villkor14

Föreliggande ansökan avser sex vindkraftverk. Drygt 1km norr om dessa verk :fmnstre
befintliga verk. Vissa bostäder i näroQ.1rådetkommer sannolikt att påverkas av buller och
skugga fi:ånbåde de befintliga tre verken och de tillkommande sex verken, så kallade ku-
mulativa effekter uppstår.

Miljökonsekvensbeskrivningen i tillståndsansökningen visar på att samtliga nio verk kan
vara i drift samtidigt som bullervärdet 40 dB(A) vid bostad klaras, men för att klara skugg-
värden krävs sannolikt skuggautomatik.

Det är rimligt att den tillkommande verksamheten, i detta fall Veddige Vindkraft AB, får ta
ett större ansvar för att se till att skuggvärden klaras om det är något av deras verk som
orsakar att villkor avseende skugga riskerar att inte klaras.

Länsstyrelsen anser att ett kontrollprogram ska finnas som särskilt ställer krav på en redo-
görelse för hur de olika aktörerna i området samverkar för att säkerställa att den kumulativa
effekten avseende buller och skugga innehålls, dvs. att buller vid bostad inte blir högre än
40 dB(A) och att skuggvärdena max 30 min per dygn och åtta timmar per år klaras.

Kommunfullmäktige i Åmåls kommun har beslutat att tillstyrka ansökan
om max sex vindkraftverk, enligt miljöbalken 16kap. 4 §.

Bygg- och miljönämnden i Åmåls kommun.har inkommit med yttranden
vid olika tillfällen och anför bl.a. följande.

Ytterligare utredningar krävs avseende lågfrekvent buller.(En beräk-
ning för lågfrekvent buller har inkommit efter Länsstyrelsens ytt-
rande)
De försiktighetsåtgärder bolaget redovisat avseende nattskärra och
tjäder bör fasställas i fonn av villkor.
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Området med beteckningen nr 9 i den naturvårdsbedömning som bi-
fogats ansökan ska undantas fråiJ.exploatering av vindkraftanlägg-
ningar.
Då nivån på den ekonomiska säkerheten fastställs är det viktigt att
inflationseffekter och prisutveckling beaktas fram till tiden för riv-
ning av verken och återstä1lningsåtgärder.
Underlag som visar om eventuella bostäder eller fritidshus kan ligga
i så kallade vindskyddade lägen bör redovisas.

Försvarsmakten anför b1.a.att de inget har att erima mot uppförandet av
vindkraftverken.Avseende hindermarkering hänvisas till transsportstyrel-
sens föreskrifter.

VattenfaltEldistribution_AB anför b1.a.följande. Vattenfall har elanlägg-
ningar inom och i närheten av vindparksområdet. Vattenfall flygbesiktigar
alla luftledningar med en spänning från 10kV. Riktlinjer för flygbesiktning
tas ftam av Transportstyreisen. För att minimera olycksrisken vid flygning
bör det horisontella avståndet från hinder till kraftledning uppgå till minst
200 meter för vindkraftverk högre än 50 meter.

Svenska Kraftnät anför b1.a.följande. En kraftledning på spänningsnivån
400 kV tillhörande stamnätet finns inom det planerade området. Det är vik-
tigt med ett visst säkerhetsavst.fmdmellan vindkraftverk och deras anlägg-
ningar. Avståndet rar inte vara sådant att ett vindkraftverk skulle kunna falla
över en kraftledning vid ett haveri. Avstånden måste även vara tillräckliga-
för säker flygbesiktning. Vindkraftverk med en totalhöjd över 50 meter bör
placeras minst 200 meter ftån kraftledning. För verk med en rotordiameter
på 100meter eller mer bör avståndet mellan tom och ledning vara större än
250 meter.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avstår ftån att
yttra sig då MSB:s buffertzon till radiolänkstråk för Rakel är tillgodosedda i
undantaget område.

Älvsborgsvind AB (genom Bertil Borglund, VD Älvsborgsvind AB) anför
b1.a.följande. Älvsborgsvind AB äger ett av vindkraftverken på fastigheten
Söderbodane 1:4 samt är delägare i ett av de andra verken där. Av ansökan
framgår att de föreslagna platserna (boxarna) för nyetablering av nya stora
vindkraftverkkommer att menligt påverka deras befintliga vindkraftverk på
grund av den vindturbulens som de nya verken skulle komma att medföra på
deras verk. Effekten blir ofta förekommande eftersom de föreslagna verken
avsesplaceras sydväst om deras verk, det vill säga att de kommer stå i den
förhärskandevindriktningen. Den mest negativa effekten blir produktions-
bortfall i deras verk.

Eftersom de föreslagna verken har en redovisad höjd på 195meter innebär
detta att turbulensen sträcker sig 195 x 20 =3900 meter i vindriktningen.
Avståndenmellan deras verk och de planerade delområdena är mellan 1200
till 2700 meter. De kan därför inte tillstyrka den föreslagna etableringen.
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I Länsstyrelsens yttrande antyds att ägarna till de tre befintliga verken på
Söderbodane 1:4 ska ta ett kollektivt ansvar tillsammans med Veddige
Vindkraft AB för eventuella överskridanden avseende buller- och skuggvär-
den som kan bli en följd av Veddige Vindkraft AB:s etablering. Det kan
ÄlvsborgsvindAB inte acceptera. De tar ansvar för att deras etablering inte
överskrider gällande värden. Om det tillkommer nyetablering i området
bredvid, så måste det ankomma på den exploatören att begränsa sin etable-
ring så att inga gränsvärden överskrids.

Christer Erlander anför b1.a.följande. Han motsätter sig en etablering av
nya vindkraftverk inom en radie om 3 km från de verk han är delägare i
(delvis samma verk som Älvsborgsvind AB är delägare i). Under år 2012
har de köpt en fastighet till, fOratt kunna komplettera deras befintliga vind-
kraftpark. Om Veddige Vindkraft AB:s vindkraftpark uppförs skulle det
menligt kunna påverka deras möjlighet till ytterligare utökning av den vind-
kraftpark han tillsammans driver med Älvsborgsvind AB. Om Veddige
Vindkraft AB:s vindkraftverk uppförs kommer dessa dessutom att påverka
vindturbulensenpå ett negativt sätt både på befintliga verk, som deras pla-
nerade verk. Om det trots allt skulle bli en etablering av verk motsätter han
sig att den gemensamma bullermätningen negativt ska påverka produktions-
förhållandena eller inskränka på produktionen vid de befintliga verken.

Helene Brynfeldt och Agneta'Brynfeldt motsätter sig den ansökta verk-
samhetenoch anför b1.a.följande. De anser att vindkraftverken kan innebära
en hälsorisk på grund av ljusbilder och lågfrekvent buller. Samrådet var
endast en vinklad information och det gavs inte chans till diskussion i en
större grupp. De ställer sig frågan hur upplevelsen av Dalsland kommer att
förändras och undrar om Europeiska Landskapskonventionen följs',Alle-
mansrätten kommer att begränsas eftersom vindkraftverken måste inhägnas
enligt EU:s maskindirektiv. Det finns risk för att verksamheten vid Kristine-
dals behandlingshemkan komma att påverkas. De oroar sig för att lågfre-
kvent buller kan bli ett problem vid dagis eller skola i Fengersfors-Fröskog.
Vindkraftparkenkommer att påverka fastighetsvärdena negativt. Området är
redan utsatt för buller från Försvarsmaktens flygövningar. Vad händer med
de ornitologiska värdena och övrigt djurliv? Hur går det med idrottsplatsen i
Fengersfors?

De menar på att människors hälsa påverkas av vindkraftbuller och kända
symtom är sömnstörningar, högt blodtryck med mera. De anser att vind-
kraftparkenpåverkar bygdens utveckling negativt samt att landskapet, tur-
ismen och djurliv påverkas. En av Helene Brynfeldt och Agnetas Brynfeldts
skrivelser ställer sig även ytterligare 22 namngivna personer bakom.

Helene Brynfeldt har kommit in med information om Bisfenol A samt en
webbaseradnamninsamling med rubriken "Rädda Dalsland :fi:ånmeningslös
vindkraft" som närmare 300 personer skrivit under. Helen Brynfeldt m.fl.
har även inkommit med en skrivelse som i stora drag är likalydande med
den skrivelse Håkan Biirgemeister inkommit med (se nedan). Utöver vad
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som anförs i Håkan Biirgemeisters insända skrivelse hävdas i Helene Bryn-
feldts skrivelse, som det får forstås, att jäv foreligger. De anser att det är
oacceptabelt att verksamhetsutövaren själv rar utreda och lämna forslag på
villkor om de tekniska och ekonomiska rorutsättningarna. Extern utredare
kan anlitas av Länsstyrelsen och faktureras verksamhetsutövaren i slutänden
av tillståndsprocessen.

Thomas Ivarsson och ytterligare 18personer har inkommit med en gemen-
sam skrivelse och anför bl. a. roljande. Området har ett rikt djurliv. Såväl
havsörn som olika slags ugglor har setts och hörts i området. Här är ett po-
pu1ärtområde for svamp- och bärplockning med en bit vildmark på gångav-
stånd från bilväg. Ävenjakt, ridning med mera förekommer. De menar att
etableringenmenligt kommer att inverka på möjligheterna till ett fortsatt rikt
frlIufts-och djurliv. Verken kommer att synas och höras vida omkring samt
även förändra landskapsbilden till det sämre och det rimmar illa med de
gamla gårdar som finns i denna skogsbygd. Landskapet behöver verkligen
bevara de naturvärden som finns kvar om vi i-en framtid ska kunna ha något
att erbjudamänniskor som söker naturupplevelser, lugn och ro från en stres-
sig tillvaro i övrigt. Det finns risk for att ljudnivåerna blir högre än vad som
framgår av beräkningarna och skuggbildningen från de roterande vingarna
kommer säkerligen medföra störningar. De yrkar på att verksamheten inte
ges tillstånd.

Kjell-Åke Nordquist är ägare'till torpet Näbbet och anför b1.a.foljande.
Veddige Vindkraft skriver att torpet Näbbet är ett ödetorp som inte används,
vilket är korrekt för den nuvarande situationen. I ett samtal med bolaget har
han bekräftat att torpet for närvarande inte används men att planen är att
restaureratorpet till fritidsbostad. Det är inte korrekt att skriva, som bolaget
gör, att ägaren till torpet är väl införstådd med begränsningen av nyttjandet i
det fall en vindkraftpark etableras i området. Denna formu1eringger in-
trycket av att han accepterar inskränkningen i användningen av torpet, vilket
är felaktigt och vilseledande. Nu finns det flera layoutrorslag vars restrikt-
ionsområde'inte naggar några fritidshus i kanten, varken torpet Näbbet eller
någon annan fastighet, vilket gör att det finns en lösning på problemet redan
skisserad.

Sune Kellgren anför b1.a.följande. Platsen for vindkraftverk är olämplig
eftersomhan innehar en fritidsbostad inom mellanzon från de närmaste
vindkraftverken.Det vore önskvärt att det utreds hur kommande ersätt-
ningsnivåerkommer att läggas för fastighetsägare inom vindkraftparkens
närhet. Han vill bli ersatt för ekonomisk fOrlustgenom ekonomisk ersättning
eller inlösen.

Peter Tornborg är språkrör for 300 människor som motsätter sig den an-
sökta verksamheten. Som språkrör anför han b1.a.foljande. De anser att om-
rådet är olämpligt för vindkraft och oroar sig for sin hälsa och värdet på fas-
tigheter. Den planerade vindkraftparken ligger för nära tättbefolkat område.
Avståndet 250 meter till spelplats for tjäder är alldeles för litet.
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Dag Blomqvist anför b1.a.följande. Som det får förstås, så är det att bolaget
låtit ha en utställning vid sitt samråd och att samrådsunderlaget inte varit
tillräckligt tillgängligt som Dag Blomquist framförallt har synpunkter på.
Han anser inte att bolagets samråd gjorts på rätt sätt utan kräver att pröv-
ningsprocessen stoppas och att bolaget åläggs att hålla ett samråd med be-
rörda och allmänheten.

Elisabeth Wennberg anför bl.a. följande. Området är expansivt med väx-
ande turism och stark attraktion för konstnärliga verksamheter. Vandrings-
leder utgår från Edsleskog med besökare från kontinenten som söker sig till
den del av Dalsland som ännu har orörd natur. Vem tar ansv~ för den en-
skilda människan vars livsmiljö förändras från att ha skogen till granne till
att plötsligt befinna sig i omede1barnärhet till ett industriområde? Vem er-
sätter den osäljbara egendomen? Oberoende av inställningen till vindkraft så
kommer ljud, ljus, vägbyggen och kraftledningar att innebära en markant
och negativ förändring för lokalbefolkningen och besökare. I ett längre per-
spektiv måste vindkraften ses som ett övergåepde och riskabelt energiexpe-
rirnent.

Björn Carlen motsätter sig den ansökta verksamheten och anför bl.a. föl-
jande. Han har undertecknat andra skrivelser som bland annat behandla bul-
lerftågan och dess skadliga inverkan på människor som bor så nära verken
som det här kommer att bli frågan om. Björn Carlen har tagit fram flera fo-
tomontage med vindkraftverken och han vill med sin skrivelse i första hand
visa den visuella delen.

Anne-Li Herke samt Stina Ottosson och Peter Ressalehi har kommit in
med likalydande skrivelser och anför bl.a. följande. De är mycket oroliga
för att en etablering av vindkraft kommer att medföra stora rniljö- och hälso-
risker för de boende inom 5 km radie. Därför ber de att en ordentlig konse-
kvensutredning görs innan man går vidare.

Karin Ottosson och"Mikael Johansson anför b1.a.följande.
Oro uttrycks för buller, visuella störningar, stress och andra hälsoeffek-
ter.
Det hormonstörande miljögiftet Bisfenol A ingår i vindkraftverk.
Vindkraftetableringen påverkar fastighetsvärdet negativt.
Ljud och ljus från vindkraftverksamheten kan komma att påverka bo-
ende på Kristinedals behandlingshem negativt.
Genom Fengersfors går kanotleden och det finns även vandringsleder.
Fornlämningarna bör undersökas.
Idrottsplatsen vid Fengersfors idrottsklubb kan komma att påverkas.
Vindkraften är inte effektiv.
De kräver att vindkraftetableringen stoppas.

Liza Johansson anför bl. annat följande. Hon kan inte förstå att man som
kommun kan tänka sig att placera sex vindkraftverk med en höjd om 200
meter vardera alldeles i närheten av ett samhälle. Dessutom i ett samhälle
som växer mest av alla. Genom en placering av vindkraftverk i Fengersfors-
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Fröskogkommer säkert en del att flytta därifrån och inflyttningen kommer
att upphöra. Dalslands turist AB har ivrat för att sjövägarna ska vara rena
från vindkraftverk. Truismen är det enda vi kan försörja oss på i detta lilla
vackra landskap. Industri efter industri läggs ner, så truismen är verkligen
viktig för dem. De har haft en namninsamling (125 underskrifter) för att
protestera mot vindkraftsetableringarna, som hon bifogar. De flesta namnen
fInnsmed från den lista som kommer från Vindbruk Dalsland, men inte alla.

Karin Lindahl anför bl.a. följande. Det är betydelsefullt att tänka på den
samladebilden av alla tre grupper av vindkraftverk, en redan befIntlig och
två planerade. I närområdet till Vindkraftpark Fröskog och Kingebolligger
värdefullafritids- och friluftsområden för länd- och sjöbaserade fritidsakti-
viteter. I Länsstyrelsens förslag på villkor anges att skuggbildning ska be-
gränsas inom ett område 5 x 5 meter. Det känns inskränkt att tro att man på
landet där man har naturen omkring sig endast ska fredas från skuggbild-
ningarpå en uteplats tätt intill bostadshuset. Här måste åtminstone hela den
anlagdaträdgårdsytan ingå när skuggproblemen behandlas. Hon anser att
man i ett demokratiskt samhälle bör ta hänsyn till den stora lokala opinionen
som starkt motsätter sig vindkraftetableringen.

Annchristine Ivarsson, Tomas Ivarsson, Jan Johansson, Lennart Lars-
son och Ola Christoffersson har inkommit med en gemensam skrivelse där
de anför bl.a. följande. De motsätter sig de tre vindkraftverken på Ormber-
get i Tösse. Veddige vindkraffhar inte visat hur vindkraftverken kommer att

. synasfrånfastigheternaGunnebyn,LundochVittlanda.Traktenhär är
mycket naturskön, det fInns bland annat aktivajordbrukare, gårdar med
hästhållning och en småindustri. De befintliga vindkraftverken vid Söderbo-
dane bullrar vid viss vindriktning kraftigt. Ytterligare tre verk kommer att
störa betydligt mer. Trakten kommer på sikt att från att ha varit levande
landsbygdförvandlas till ödebygd. Ingen ny generation tar vid med de för-
hållanden som kommer att råda om dessa vindkraftverk sätts upp.

Håkan Biirgemeister och ytterligare 26 personer har inkommit med en
gemensamskrivelse och anför bl.a. följande.

De mottsätter sig en vinkraftetablering och anser att ansökan ska avslås.
Eftersom samråd aldrig genomförts i sin rätta bemärkelse har en allmän
synpunkt aldrig kunnat samlats in.
Vindkraftetableringenär ett stort intrång i deras boendemiljö och deras
hälsa påverkas i högsta grad.
Exakta koordinater för verken är inte bestämt och man har därmed ingen
möjlighet att ta ställning till vad som egentligen gäller. Att beslut tas på
lösa grunder är oacceptabelt.
Vindkraftsetableringenstrider mot kommunens vindkraftplan.
Näringsrika bergarter ger stora biologiska värden och det fInns en snäck-
fauna som är mycket ovanlig i det planerade området.
De oroar sig för buller, visuella störningar, stress, skuggpåverkan m.m.
De förväntar sig att inte bli störda av varken ljud, blinkande ljus eller
snurrande föremål på hela deras fastighet.
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Sökandes bemötande

Vinkraftverksamheten vid Söderbodane

Veddige Vindkraft AB har bemött yttranden från verksamhetsutövare till
vindkraftverksamheten vid Söderbodane (de tre befIntliga vindkraftverken).

Veddige Vindkraft AB anför bl.a. följande. Älvsborgsvind AB har motsatt
sig vindkraftsetableringen vid Fröskog med motivering att vindkraftparken
menligt skulle påverka de existerande vindkraftverken vid Söderbodane
med ökad turbulens och prod~ionsbortfall.

Den referensen som Älvsborgsvind hänvisar till om att vakar sträcker sig
upp till l Orotordiametrar och turbulens sträcker sig 20 gånger totalhöjden är
extremfall som fås vid platt terräng utan inverkan av övriga faktorer som
skog och höjdskillnader. Terrängen runt Fröskog vindkraftpark kan beskri-
vas som komplex med mycket variationer i terräng och vegetation. De pla-
nerade vindkraftverken vid Fröskog ligger i en av de dominerande vindrikt-
ningarna mot verken vid Söderbodane, men Fröskog är en liten park med
endast sex relativt utspridda verk. Detta tillsammans med rådande terräng-
förhållande och de avstånd som är mellan verken vid Fröskog och Söderbo-
dane (2-3 km) gör att påverkror,påverken vid Söderbodane är försumbar.
Beräkningar med industristandardmodellen WindPro visar till och med på
en positiv inverkan på verken vid Söderbodane, dvs. att energiproduktion
ökar. Denna inverkan är dock mycket liten, mindre än l promille av verkens
produktion och faller inom osäkerhetsramarna.

Sammanfattningsviskan det därför fastslås att Fröskog vindkraftpark inte
kommer ha någon mätbar påverkan på verken i Söderbodane vare sig med
ökad turbulens eller produktionsbortfall.

Lågfrekvent buller
För att bemöta myndigheternas krav på att utreda lågfrekvent buller har
Veddige Vindkraft AB kompletterat med en sådan utredning. Bn1igtutred-
ningen föreligger ingen risk för allvarliga störningar till följd av lågfrekvent
ljud för den planerade vindkraftverksamheten.

Skälen för Miljöprövningsdelegationens beslut

Inledningsvis konstaterar miljöprövningsdelegationen att länsstyrelsen ytt-
rande inte i sig utgör något beslut om tillstånd som kan överklagas. Det är
miljöprövningsdelegationen som nu prövar frågan om tillstånd och medde-
lar ett beslut som kan överklagas av den som det angår och går emot.

Miljöprövningsdelegationeninstämmer i huvudsak i vad länsstyrelsen har
anfört i sitt yttrande men gör följande tillägg.
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Den som avser att bedriva en viss verksamhet är ansvarig för att inför ansö-
kan om tillstånd ta fram den miljökonsekvensbeskrivning som ska bifogas
ansökan, vilket följer av 2 kap. och 22 kap. miljöbalken. Det är således sö-
kanden som ska svarar för den miljökonsekvensbeskrivning och de utred-
ningar som ingår i ansökan.

Inför ansökan om tillstånd har samråd med b1.a.kringboende skett genom
kungörelseroch sammanträden. Miljöprövningsdelegationen anser att den
valda formen för samråd kan accepteras och dänned också att ansökan kan
.tas upp till prövning.

Miljökonsekvensbeskrivning
Miljöprövningsdelegationenkonstaterar att bolaget har genomfört samråd
och upprättat en miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap.
miljöbalken och förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivning-
ar. Miljöprövningsdelegationen finner att inlämnad miljökonsekvensbe-
skrivning efter gjorda kompletteringar uppfyller kraven och kan godkännas
enligt 6 kap. 9 § miljöbalken.

Tillåtlighet och lokalisering
Miljöprövningsdelegationendelar i huvudsak de bedömningar med förslag
till beslut och villkor för verksamheten som framgår av Länsstyrelsens ytt-
rande till delegationen.Nedan 'motiverar och redogör miljöprövningsdele-
gationenför sina skäl till beslut, där också synpunkter som kommit in under
kungörelsetiden samt sökandens bemötande har beaktats.

Kommunalt tillstyrkande
Amåls kommun har tillstyrkt den planerade verksamheten och den ~ där-
med förenlig med bestämmelserna i 16kap. 4 § miljöbalken.

Planförhållanden
Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken får tillstånd inte meddelas i strid med gällnade
detaljplaneller områdesbestämmelser. Platsen omfattas inte av detaljplan
eller områdesbestänunelser.

Söderbodane
Verksamhetsutövarna(Älvsborgsvind AB och Christer Erlander) till den
vindkraftanläggningom tre verk kallad Söderbodane motsätter sig den an-
sökta vinkraftparken kallad Fröskog. De menar att i det fall Fröskog uppförs
finns det risk för att vindvakar och turbulens uppstår vilket i sin tur kan
medföra sämre produktion vid verken i Söderbodane. De vill även förvissa
sig om att deras verksamhet, i det fall Fröskog uppförs, inte ska behöva re-
glerasned för att ror klara buller och skuggvärden vid bostäder som utsätts
för buller och skugga från både Söderbodane och Fröskog.

Veddige Vindkraft AB anser att den påverkan vindvakar och turbulens
skulleha på energiproduktionen vi Söderbodane kommer vara försumbar
om ens mätbar.
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Miljöprövningsdelegationenkan konstatera att avståndet mellan vindkraft-
parkerna Söderbodane och Fröskog är ca 1,5-3 km. Vindkraftverk placeras
ofta betydligt närmare varandra än så. Ett vanligt avstånd är fem gånger
rotordiametern, vilket för Fröskogs del skulle innebära ca 500-580 meter.
Avståndet mellan parkerna rar därmed anses vara betryggande. Den eventu-
ella påverkan som kan ske vid Söderbodane bedöms vara liten.

I de buller- och skuggberälaringar som bifogats ansökan har vindkraftverken
vid Söderbodane ingått. Beräkningarna visar att bullernivån 40 dB(A) klaras
vid bostad utan att verken vid Söderbodane behöver regleras.ned. Miljö-
prövningsdelegationen delar Länsstyrelsens uppfattning om att det är rimligt
att den tillkommande verksamlieten, i detta fall Fröskog, får ta ett större
ansvar för att se till att skuggvärden klaras vid bostad. Det hävs sannolikt
en samverkan mellan vindkraftaktörer i området för att denna reglering ska
kunna göras på bästa sett. Villkoren om buller (villkor 3), skugga (villkor 4)
och kontrollprogram (villkor 13) rar anses tillräckliga för att reglera ansökt
vindkraftverksamhetoch någon ändring görs dänned inte i denna del. Att en
fastighet köps in i syfte med att utvidga vindkraftverksamheten vid Söder-
bodane påverkar inte detta beslut.

Tiäder
Närboende har framfört sypunlctergällande tjäder och anser inte att ett
skyddsavstånd om 250 meter till tjäderspelplats är tillräckligt.

Vid den inventering som utfördes år 2011 identifierades en mindre tjäder-
spelplats med tre tuppar. Av ansökningshandlingarna framgår att inga väg-
dragningar eller vindkraftverk placeras inom en radie om 250 meter från
centrum av den identifierade tjäderspelsplatsen.

Tjädern har ett visst skyddsvärde, men är relativt vanlig och är inte heller
rödlistad. Det bedrivs jakt på tjäder och enligt Jägareförbundet fålls ca
20 000 tjädrar årligen. Frågan om behov av buffertzon med hänsyn till tjä-
derspelsplatserhar behandlats i prövningar i domstol, se bl.a. mark- och
miljödomstolen vid Umeåtingsrätt dom den 25 september 2012 i mål
MlI6-12. Domstolen bedömde att det inte fanns skäl med en buffertzon om
1000meter till tjäderspelsplats, bland annat på grund av att tjäderns skydds-
värde inte motiverade en sådan inskränkning i planerad verksamhet.

Miljöprövningsdelegationen anser att tillräcklig hänsyn tas till tjädern i och
med att vägar och verk inte lokaliseras inom 250 meters radie till tjäder-

. spelsplatsensamtatt anläggningsarbetenabegränsasundertjäderspelspe-
rioden i enlighet med villkor 9. Någon ändring görs därför inte i denna del.

Landskapsbild
Närboende frågar sig om Europeiska Landskapskonventionen följs i Dals-
land om vindkraften fortsätter att byggas ut. Landskapskonventionen trädde
i haft den 1maj 2011 i Sverige efter att Sverige ratificerat den. En ratifice-
ring innebär att landet förbinder sig att inarbeta konventionens intentioner i
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sin nationella lagstiftning och politik. Riksantikvarieämbetet, som är den
myndighet som har i uppdrag att utarbeta ett förslag till det nationella ge-
nomförande av landskapskonventionen,har i en rapport den 19 december
2008 redovisat förslag till författningsändringar med anledning av denna
konvention. I huvudsak bedöms enligt rapporten landskapskonventionens
åtagandengenomföras inom det befintliga styrsystemet i Sverige. Däremot
behövs vissa ändringar och förtydligande göras i den svenska lagstiftningen.
Såvittmiljöprövningsdelegationen erfarit har dock landskapskonventionen
ännu inte lett till någon ändring i den svenska lagstiftningen. En bedömning
av påverkan på landskapsbilden görs därmed som brukligt med stöd av be-
stämmelsernai miljöbalken, ftämst lokaliseringsregeln i 2 kap. 6 § miljö-
balken samt hushållningsbest~elserna i 3 kap. miljöbalken.

Miljöprövningsdelegationenkonstaterar att vindkraftparken placeras i när-
heten av områden som är av riksintresse för ftiluftsliv och naturvård enligt 3
kap. miljöbalken och rörligt friluftsliv enligt 4 kap. miljöbalken. Verken
kommer dock inte att placeras direkt inom något sådant utpekat område.
Vindkraftverkmåste av naturliga skäl placeras högt och fritt vilket innebär
att de kommer att synas på relativt långa avstånd.

Med utgångspunkt från de fotomontage som givits in i ärendet kan miljö-
prövningsdelegationenkonstatera att verken bland annat kommer vara tyd-
ligt synbara ftån delar av santlt.ä1letFröskog och synas på håll ftån Sörknat-
ten. Trots att påverkan på landskapsbilden i området kommer att bli märkbar
bedömermiljöprövningsdelegationen att den nytta som projektet medför
klart överväger och att påverkan inte blir större än vad som rar accepteras.

Kulturmiliö
Länsstyrelsenhar i villkoret 8 föreslagit att om utredningsområdenför kul-
turvärden eller RAÄ 43:1kan komma att påverkas vid exploatering ska
dessa först utredas innan de kan tas i anspråk. Miljöprövningsde1egationen
anser dock att en sådan lösning inte är tillfyllest eftersom en utredning rim-
ligenkan resultera i ett behov av att ytterligare reglera exploateringens om-
fattning eller om det finns anledning till det helt förbjuda att utredningsom-
rådena används för vindkraft. Att hänskjuta detta till tid efter att tillståndet
meddelats,på sätt som Länsstyrelsenföreslagit, kräver någon sorts delegat-
ion till exempelvis tillsynsmyndigheten.Frågan är dock alltför omfattande
för att kunna delegeras.

Miljöprövningsdelegationenanser därför att ftågan om huruvida utred-
ningsområdenför kulturvärden eller RAÄ 43:1 kan användas eller inte bör
bli föremål för en prövotidsutredning. Om verksamhetsutövaren vill etablera
vindkraft inom områdena rar detta således utredas och redovisas för miljö-
prövningsdelegationen som därefter återigen kan pröva frågan. Länsstyrel-
sens villkorsfOrslag8 tas därför bort och ersätts med en provisorisk förskrift.

Buller och vindskyddat läge
Åmåls kommun har ftamfört att de anser att miljökonsekvensbeskrivningen
ska kompletteras med en utredning som visar om eventuella bostäder eller

.
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fritidshus ligger i så kallade vindskyddade lägen. Miljöprövningsdelegation-
en anser att det mycket tveksamt om en teoretiskberäkning bidrar till en
bättre konsekvensbeskrivning. För att :taett mer rättvisande resultat krävs
vindmätningar i fålt, vilket är både kostsamt och tidsödande. Det har därför
inte bedömts behövligt eller skäligt i aktuellt fall att ställa krav på utred-
ningar avseende vindskyddat läge. Miljöprövningsdelegationen anser dess-
utom att den praxis som vuxit fram, som innebär att bullernivån ska begrän-
sas till 40 dB(A) vid bostad, ska tillämpas även för vindkraftparken Frös-
kog.

Ägaren till torpet Näbbet har framfört sypunkter angående bullernivåer vid
torpet. Bolaget har redovisat exempellayouter där bullernivåD.40 dB(A) kla-
ras även vid torpet Näbbet. I det fall torpet nyttjas som bostad har bolaget en
skyldighet att innehålla 40 dB(A) vid samtliga bostäder, även vid torpet
Näbbet, det följer av villkor 3.

Lågfrekvent buller
Närboende har uttryckt oro för att vindkraftverken kan medföra lågfrekvent
buller medan Amåls kommun och Länsstyrelsen har ansett att ansökan ska
kompletteras med en utredning avseende lågfrekvent buller. För att bemöta
kommunens och Länsstyrelsens synpunkter kompletterade Veddige Vind-
kraft med en sådan utredning efter kommuniceringen. Bolaget har i utred-
ningen låtit utföra beräkningar för två exempellayouter och beräkningarna
visar på att Socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent buller inomhus
(SOSFS 2005:6) kan klaras för dessa layouter. Ansökan är en så kallad
boxmodell vilket medför att den exakta lokaliseringen av verken kommer
bestämmas i ett senare skede. För att nivåerna avseende lågfrekvent buller
ska bli godtagbara ska bolaget redovisa beräkningar för lågfrekvent buller
för den typ av turbin och exakta lokalisering som slutligen väljs, det följer
av villkor 10.

Skuggor
Synpunkter-harframförts från närboende rörande skuggpåverkan från vind-
kraftverkenpå deras fastigheter. De har bl.a. anfört att vad som ska anses
utgöra stömingskänslig plats inte ska begränsas till ett område om 5 x 5 me-
ter intill bostadshuset utan att definitionen bör gälla hela deras fastigheter.

Miljöprövningsdelegationennoterar att bolaget har åtagit sig att den rörliga
skuggbilden inte ska överskrida åtta timmar per år eller 30 minuter om da-
gen och att skuggsensorer kan installeras på vindkraftverken.

Miljöprövningsdelegationen delar Länsstyrelsens bedömning att detta med-
för att störningarna genom skuggbildningar vid bostäder kommer ned till
nivåer som kan godtas. Något skäl som motiverar att man ska frångå den
definition som har utarbetats i praxis av vad som ska anses utgöra stör-
ningskänslig plats och inom vilken skuggorna ska begränsas anser inte mil-
jöprövningsdelegationen föreligger. Någon ändring görs därför inte i denna
del.
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Maskindirektiv och inhägnad
Orohar framforts från närboende om att allemansrätten begränsas då de
menar att vindkraftverken måste hägnas in på grund av bestämmelserna i
manskindirektivet. Det är tillverkarens ansvar att se till att vindkraftverken
uppfyller de allmänna maskinstandarder som foreskrivs i maskindirektivet.
Arbetsmiljöverkethar vad avser maskindirektivet ansvar att bedriva mark-
nadskontroll. Det finns inga krav i maskindirektivet på att koppla kraven i
direktivettill tillståndsprövningen av vindkraft. I foreliggande prövning
ingår således inte att beakta maskindirektivet.

Utifrån vad som framkommit i ärendet bedömer inte miljöprövningsdelegat-
ionen, utifrån bestämmelserna i miljöbalken, att det finns anledning att ställa
krav på inhägnad av vindkraftVerken.

Bisfenol A
Orohar framforts från närboende över ämnet bisfenol A. Bisfenol A an-
vänds vid framställning av epoxi som finns på vindkraftverkens rotorblad.
Bisfenol A forbrukas vid framställningen och kan inte lösgöras ur molekyl-
strukturenmen det kan finnas små mängder oreagerat bisfenol A kvar. Det
är inte troligt att de mängder oreagerat bisfenol A som kan fmnas kvar i
epoxin skulle kunna fororena mark eller vatten i brunnar i anslutning till
vindkraftverket så att det kan innebära en risk ror skada hos människan eller
i miljön.

Fastighetsvärdem.m.
Närboende har framfort invändningar om att deras fastighetsvärde påverkas
negativt av etableringen och krav på ersättning eller inlösen har också fram-
forts. Frågor om ekonomisk ersättning m.m. kan emellertid inte behandlas
inom ramen for denna prövning utan får prövas i särskild ordning. yad som
anforts i denna del foranleder därmed inte någon ytterligare åtgärd.

Tidsbegränsning av tillståndet
Den tekniska livslängden for vindkraftverk beräknas vara mellan 20 till 25
år, enligt Boverkets handbok "Vindkraftshandboken" år 2009. Tillstånd till
forevarande slag av verksamhet bör normalt tidsbegränsas av olika skäl, dels
på grund av den tekniska livslängden for vindkraftverk är begränsad, och
dels for att möjligheterna till en forutsättningslös prövning av villkoren vid
en eventuell fortsatt verksamhet är större vid en ny tillståndsprövning. Även
om verksamheten idag bedöms vara tillåtlig kan framtida forutsättningar
medfora ett annat ställningstagande. Miljöprövningsdelegationen finner det
därfor skäligt att tillståndet tidsbegränsas till 35 år från det att verksamheten
tagits i drift. Denna tid bör med tillräcklig marginal inrymma den tekniska
livslängdenfor de verk som avses etableras.

Verkställighetsförordnande
Miljöprövningsdelegationenanser att tillståndsbeslut normalt inte ska få tas
i anspråk rorrän de vunnit laga kraft. Det fInns ofta en önskan hos verksam-
hetsutövaren att komma igång med verksamheten så snabbt som möjligt. I
situationerav aktuellt slag där verksamheten innebär ett inte obetydligt in-
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grepp i natur- och kulturmiljön menar delegationen att verkställighets-
förordnanden inte bör meddelas. Bolagets yrkande om verkställighets-
f6rordnandeskadärf6ravslås. .

Sammanfattande bedömning

Miljöprövningsdelegationen anser sammanfattningsvis att verksamheten
. omfattandesex vindkraftverk,om föreskrivnavillkor iakttas,går att f6rena
med målen för miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna samt med en
från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna.
Vad som anf6rts i ärendet i övrigt f6rändrar inte denna bedömning. Tillstånd
ska därf6r lämnas ror verksamheten.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödom-
stolen,se bilaga4. .

Detta beslut har fattats av miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i
Västra Götalands län. I beslutet har deltagit Martin Jansson, ordf6rande och
Margareta Hernebring, miljösakkunnig. Ärendet har beretts av Lena Niklas-
son, miljöhandläggare.

Martin Jansson
Ordförande

Margareta Hernebring
Miljösakkunnig

Bilagor
1. Undantagna områden, RAÄ 43:1, m.m.
2. Naturvärden m.m.
3. Utredningsområden kultur
4. Hur man överklagar till Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen
5. Sändlista

Kopia
Internt
Martin Jansson MPD
Margareta Hemebring, MPD
Lena Niklasson, Miljöskyddsenheten
Expeditionen
Deltagande i Länsstyrelsens yttrande via e-post



LANSSTYRE'LSEN. .", .
VÄSTRA OOTALANDS LÄN

'BESLUT
2013-10-03

Diarienummer
551-18164-2011

Externt
Naturvårdsverket
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Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen iVästra Götalands län beslut den 3 oktober 2013, dnr

551-18164-2011, bilaga 4.

Sändlista
Namn
Helene Brynfeldt

Agneta Brynfeldt
Jan Johansson

'Thomas Ivarsson mJI.

'Kjell-Åke Nordquist

iPeter TornborgmJI.
'Sune Kellgren

,Dag Blomqvist

!Elisabeth Wennberg

Björn Carlen
;Anne-U Herke
Karin Ottosson och Mikael Johansson

Uza Johansson mJI.

,Stina Ottosson och Peter Ressalehi
,Dan Johansson

,Elisabeth Johansson

:Unn Johansson
Lotta Johansson

:Peter Emery

,Magnus Brynfeldt
:Emilie Henricson

,Petra Skogh
'Karin Undahi

Håkan Burgemeister
Clara Jacobsen

Pål Jacobsen

, AndersJohansson

,Helena Strömqvist

UlfStrömqvist

'Joakim Kellgren

,Älvsborgsvind AB/Bertil Borglund
'Christer Elander

Åmåls kommun, miljö och hälsoskydd eller motsv
Vattenfall Eldistribution AB

:Svenska Kraftnät
SSERenewables

;Telia Sonera AB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Adress

Scheelegatan 2

Plockerotegatan 357

Gunnebyn 111
Vitlanda 102

Vaksalagatan 18 B
Rådane 410

Kottevägen 16 a
Yttre Bodane 503

Undheden 122

Nolbygatan S

Ekevivägen 3

Kullevägen 17

Sjövägen 8
Herdins väg 26

Sjövägen 8

Ämnebyvägen 16

Dalvägen 2

Radhusvägen 18

Scheelegatan 2

Elliots väg 87

Elliots väg 87

Brunnsgränd S
Sandbol140

Flåtungebyvägen 6
Einar Haflans vei 26

Einar Haflans vei 26

Haget, Humletorp 403

Tegnersgatan la

Tegnersgatan la

Kottevägen 16 a

Bergkullevägen 370
'Söderbodane 105

Box 62

Postadress

416 60 Göteborg

, 42257 HisingsBacka.66298Tösse
:662 98 Tösse

75320 Uppsala
66291Åmål
:662 34 Åmål

:662 97 Änimskog
'66291Åmål

: 662 33 Åmål

'66295 Fengersfors

66295 Fengersfors

66295 Fengersfors
66295 Fengersfors

.66295 Fengersfors

:662 95 Fengersfors

66295 Fengersfors

66295 Fengersfors

41660 Göteborg
44351 Lerum

.443 51 Lerum

11130 Stockholm

66297 Ånimskog

66295 Fengersfors

,3036 Drammen/Norge

3036 Drammen/Norge

66295 Fengersfors

25440 Helsingborg

254 40 Helsingborg
66234 Åmål

46167Trollhättan

66298 Tösse

,66222 Åmål
46188 Trollhättan

172 24 Sundbyberg
'10364 Stockholm

40535 Göteborg
.65181 Karlstad

Box1200
Box3235

Johan Willinsgata 6



Bilaga 5
Formulär nr 025

Kungörelsedelgivning .

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län har
den 3 oktober 2013 med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932)
förordnat att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse.
Kungörelsen ska inom 10 dagar härefter införas i Post- och Inrikes
Tidningar samt i Provinstidningen Dalsland, Nya Wermlands-Tidningen och
Göteborgs-Posten..

Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen, (adressen framgår av beslutet)
och hos kommunkansliet i berörd kommun.

Delgivning anses ha skett när två veckor förflutit från dagen för detta beslut,
om kungörande och övriga föreskrivna åtgärder skett i rätt tid.

Hur man överklagar Länsstyrelsens beslut

Varska beslutet
överklagas?

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos
Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs
tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas till
Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Adressen framgår av beslutet.

Har överklagandet kommit in i rätt tid över-
lämnar länsstyrelsen överklagandet och
handlingarna i ärendet till Mark-och
miljödomstolen.

När ska beslutet senast
överklagas?

Överklagandet ska ha kommit in till läns-
styrelsen senast den 7 november 2013.

Vad ska överklagandet
innehålla?

Överklagandet ska vara skriftligt och
undertecknat.

I skrivelsen ska ni ange

-ert namn, adress, personnummer/
organisationsnummer och telefonnummer,

-vilket beslut ni överklagar t.ex. genom att
ange beslutsdatum och ärendets
diarienummer samt

- hur ni anser att Länsstyrelsens beslut ska
ändras och varför det ska ändras.

Om det finns motparter i ärendet bör ni ange
deras namn, adress, och telefonnummer.


