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Läsanvisning 
En kommun ska enligt plan- och bygglagen i sin översiktliga planering av mark- och vatten i 
kommunen göra en bedömning över områden som kan vara lämpliga eller olämpliga för vindkraft. 
Syftet med vindkraftplaneringen är att ta ett samlat övergripande grepp om vindkraft i kommunen. Det 
innebär att planen bör omfatta de områden i kommunen som är mest troliga för en 
vindkraftsetablering.  

Hela Hagfors kommun kännetecknas av måttliga vindhastigheter om man jämför med många andra 
platser. Kommunen har valt att göra en vindkraftplan där urvalet av områden baseras på områden där 
det beräknas finnas vindhastigheter på 6,0 m/s på 71 meter höjd over nollplanet. Som en 
komplettering studeras även områden >6,5 m/s på 103 m höjd. Kommunen vill presentera ett underlag 
som har marginal för teknisk utveckling inom området.  

Kommunens uppgift enligt plan – och bygglagen är att värdera de allmänna intressena gentemot 
vindkraftens intressen i de utvalda områdena och därefter peka ut lämpliga och olämpliga områden. 
Kommunens planskyldighet är att peka ut lämpliga områden för vindkraft utifrån givna förutsättningar 
för att underlätta handläggningen av eventuella ansökningar om vindkraftsetablering. Utpekade 
lämpliga områden låses upp för vindkraft under planperioden även om de inte kommer att nyttjas för 
vindkraft. I Hagfors kommun utgör områdena skogshöjder och inlåsningseffekten bedöms då som 
ringa eftersom skogsbruket inte påverkas av utpekandet. Däremot kommer inte bygglov att beviljas för 
bostadshus i de utpekade områdena. 

Kommunen tar inte ställning till den ekonomiska realismen vid en etablering av en vindkraftspark. 
Detta varierar givetvis över tid och avgörs av faktorer som inte ligger inom kommunens 
planeringsansvar. Ansvaret för de ekonomiska kalkylerna har endast den sökande. 

Planen kan ge intryck av att det finns många områden lämpliga för vindkraft i Hagfors kommun när det 
egentligen utifrån nuvarande teknik är ganska få (sett ur vindhastighets/ekonomisk synvinkel). Då 
vindkraftplanen har status som tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan ska den enligt 
lagstiftningen ses över varje mandatperiod. I förslaget poängteras att om önskemål om 
vindkraftsetablering kommer att vara mer frekvent än vad som idag förutspås, kan planen behövas 
omprövas oftare än varje mandatperiod, så som lagstadgas.  

Energimyndigheten har i brev till kommunerna i maj 2011 aviserat att man har för avsikt att revidera 
riksintresseområden för vindkraft, då ny kunskap har kommit fram som visar på goda möjligheter till 
vindkraftsetableringar även i skogslandskapet. Denna översyn kommer att ske 2011-2012, och kan få 
till följd att Hagfors kommuns vindkraftplan kan behöva revideras. 

Alla i planen utpekade områden, olämpliga så väl som lämpliga, kan alltså i framtida vindkraftplaner 
ändras. 

Varje ansökan om vindkraft ska behandlas utifrån de riktlinjer som finns i vindkraftplanen, utöver de 
regler som gäller för vindkraftsetablering i Sverige. Varje ansökan om etablering, inom utpekade 
områden så väl som i övriga områden, ska innehålla en konsekvensbeskrivning där sökt 
vindkraftsparks påverkan på landskapsbild, resultat av bullerutredningar mm i enlighet med de riktlinjer 
som föreslås i planen ska utredas. Det är alltså inte givet att vindkraft tillåts, trots att områden är 
utpekade som lämpliga i planen, om konsekvensutredningen inte kan visa att etableringen kan ske 
utan att allmänna intressen påtagligt skadas. Det ska för varje eventuell etablering ske en prövning av 
påverkan på befintligt landskap och förutsättningar. En sådan prövning kan, om vindkraft redan 
etablerats i området, innebära strängare krav än den tidigare prövningen i området, t.ex. om 
bedömningen görs att landskapsbilden inte ”tål” fler vindkraft.  
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1  Inledning 
Kommunens översiktsplan utrycker kommunens övergripande syn på mark- och vattenområdenas 
användning i kommunen. Syftet med översiktsplaneringen är dels att vara ett kunskapsunderlag i den 
övriga fysiska planeringen men även att ange en inriktning på kommunens framtida utveckling. I den 
gällande översiktsplanen från 2002 behandlas inte markanvändning för uppförande av vindkraftverk. 
Utvecklingen av vindkraftstekniken samt resultat som visar på relativt goda vindförutsättningar även i 
skogslandskapet gör att planering för vindkraft även blivit aktuellt för en skogskommun som Hagfors. 

1.1 Syfte med planen 

Vindkraftplanen är ett tematiskt tillägg till den befintliga översiktsplanen. De grundläggande 
bestämmelserna för vindkraftplaner regleras i plan- och bygglagen. Syftet med vindkraftplanen är att 
peka ut områden i kommunen som bör prioriteras för en utbyggnad av vindkraft och även att 
översiktligt redovisa de konsekvenser som en utbyggnad innebär.  

Likt översiktsplanen är tematiska tillägg inte juridiskt bindande men fungerar som ett underlag för 
kommunen och andra myndigheter vid planering och tillståndsprövningar. Detaljfrågor hanteras i 
samband med bygglov eller tillståndsansökan.  

Vindkraftplanen har fyra huvudsakliga syften:  

1. Planen redovisar vilka områden som lämpligen kan nyttjas för vindkraft.  

2. Planen redovisar vilka områden som är olämpliga för vindkraftsetablering.  

3. Planen ger riktlinjer inför kommande prövning av eventuell vindkraftsetablering 

4. Planen visar hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och gällande 
miljökvalitetsnormer.  

1.2 Planprocess 

Hagfors kommun har låtit upprätta ett förslag till vindkraftplan som ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen 2000. Samråd om planförslaget har enligt plan- och bygglagen, PBL 4 kap. 3 – 5 §§ 
pågått från och med 2010-11-08 till och med 2011-01-07.  De synpunkter som kommit in under 
samrådet har redovisats i en samrådsredogörelse. Arbetet med de enligt samrådsresultatet aktuella 
revideringarna och kompletteringarna i planförslaget har pågått under januari 2011. Planförslaget har 
bearbetas med hänsyn till inkomna synpunkter före utställning.  

Vindkraftplanen har ställts ut 2011-02-09 till 2011-04-11. Under utställningen har allmänhet, 
myndigheter och föreningar getts möjlighet att komma med synpunkter. Synpunkterna redovisas i ett 
utställningsutlåtande. En särskild sammanställning över hur miljökonsekvensbeskrivningen och hur 
synpunkter från samråd beaktas i planen har gjorts. Länsstyrelsen har lämnat ett granskningsyttrande, 
vilket är en del i översiktsplanen. Därefter antas planen i kommunfullmäktige, för att efter en 
överklagandeperiod vinna laga kraft. 

1.3 Vindkraftplanens upplägg 

Vindkraftplanens första kapitel (kap 1-3) sammanfattar kommunens inställning till vindkraft, och de 
utpekade områdens samt sammanfattar kommunens allmänna riktlinjer för etablering. Därefter följer 
en del (kap 4-8) som beskriver förutsättningarna för vindkraft och den omgivningspåverkan som 
vindkraften har. Denna del är avsedd främst avsedd att ge en introduktion till dem som inte är så 
insatta i vindkraftsfrågor och att ge en förståelse och en grund för den analys som görs i den sista 
delen av planen (kap 9-11). Här berörs förutsättningarna mer specifikt i Hagfors och utmynnar i 
kommunens utpekande av lämpliga och olämpliga områden för vindkraft.  

1.4 Miljökonsekvensbeskrivning 

Enligt kapitel 6 i Miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning göras för en översiktsplan. Syftet är 
att man ska kunna bedöma de miljökonsekvenser som planförslaget innebär. För en översiktsplan 
måste detaljeringsgraden och omfattningen dock anpassas till vad som är rimligt och 
miljökonsekvensbeskrivningen blir med nödvändighet relativt översiktlig. 
Miljökonsekvensbeskrivningen är inarbetad i planförslaget och består av kapitel 5 - 6 som översiktligt 
beskriver miljökonsekvenserna av vindkraft generellt. I kapitel 10 beskrivs kortfattat 
miljökonsekvenserna för de enskilda analyserade områdena och i kapitel 11 ges en sammanfattande 
beskrivning av planens konsekvenser. Kapitel som tillhör miljökonsekvensbeskrivningen är markerade 
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med ett . En särskild sammanställning över hur miljökonsekvensbeskrivningen och hur synpunkter 

från samråd beaktas i planen har gjorts, vilket är en del i dokumentationen. 

1.5 Kommunens allmänna inställning till vindkraft 

Vindkraft är en förnybar energikälla som har stor potential globalt och har många fördelar ur 
miljösynpunkt. Vindkraft kan även bidra till nya intäkter för kommunens markägare, leda till ett 
förbättrat vägnät kring vindområdena och innebära arbetstillfällen under byggnationen. Hagfors 
kommun har därför en grundläggande positiv syn på etablering av vindkraft i kommunen. 

Samtidigt påverkar vindkraftverk både sin omedelbara omgivning och landskapet i stort. Vissa 
uppfattar denna påverkan som positiv och andra som negativ. Kommunens inställning är att det i 
landet och kommunen finns tillräckliga markresurser för att en kraftig vindkraftutbyggnad kan ske 
samtidigt som stor hänsyn kan tas till andra intressen under planarbetet såväl som i 
exploateringsfasen och i övrigt.  

1.6 Nationella mål kring vindkraft 

En utbyggnad av vindkraft ses som en viktig del i att nå en ökad diversifiering i elproduktionen och att 
nå mål om förnybar energi. Det finns idag inga specifika mål gällande att en viss mängd el ska 
produceras av vindkraft till ett visst årtal. Däremot finns mål på att en viss andel av elanvändningen 
ska komma från förnyelsebara källor. Det styrmedel man har för att åstadkomma detta är 
elcertifikaten. Elcertifikatsystemet säger dock inget om att elproduktionen behöver vara vindkraft, utan 
kan lika gärna komma från en annan produktion som bedömts som förnyelsebar. Det är däremot troligt 
att en väsentlig del av den nya förnyelsebara elproduktionen är baserad på vindkraft då den kan 
produceras till en jämförelsevis låg kostnad. 

Sveriges Riksdag har satt ett planeringsmål som säger att det år 2020 ska finnas planförutsättningar 
för 30 TWh el från vindkraft.  Detta mål bör dock inte tolkas som ett mål om att det ska produceras 30 
TWh el från vindkraft år 2020, utan att det ska finnas en planmässig beredskap för en utbyggnad av 
denna storlek. En planmässig beredskap innebär bl.a. att tiden för tillståndsprocesser senare kan 
kortas ned, att kommunmedborgarna involveras i kommunens markplanering och att motstående 
intressen kan kartläggas i ett tidigt skede. 

2 Sammanfattning av utpekade områden  
I ett första steg har ett 12 områden valt ut efter vindförutsättningarna. Dessa analyseras sedan 
närmare. Det resulterar sedan i två typer av områden: 

 Lämpliga områden.  

Inom lämpliga områden bör eventuella vindkraftsetableringar i kommunen ske i första hand. Då 
dessa områden är prioriterade för vindkraft ska de även skyddas mot annan verksamhet som kan 
hindra eller försvåra en framtida etablering av vindkraft. I de utpekade områdena är pågående 
markanvändning i huvudsak skogsbruk, som ej påverkas av att området utpekats som lämpligt för 
vindkraft.  

 Olämpliga områden. 

Inom de områden som i analysen bedömts som olämpliga för vindkraft, s.k. olämpliga områden, är 
kommunen i princip emot en etablering av vindkraft. Anledningen är att kommunen anser att en 
eventuell etablering av vindkraft strider mot andra intressen, och att dessa intressen är så viktiga 
att de prioriteras före en etablering av vindkraft.  

Områden i kommunen som inte utpekas som antingen lämpliga eller olämpliga områden kallas övriga 
områden. De täcker större delen av kommunens yta. Kommunens allmänna synpunkt är att etablering 
i dessa områden istället för i de utpekade lämpliga områdena bör motiveras väl med hänsyn till god 
resurshushållning med markresurser. Kommunens skäl att exkludera dessa områden är i huvudsak att 
vindförhållandena enligt kommunens underlag är sämre än i de analyserade områdena. En 
vindkraftsexploatör kan dock göra bedömningen att de sämre vindförhållandena uppvägs av andra 
aspekter. Kommunens inställning till etablering i sådana områden avgörs i det enskilda fallet med 
beaktande av hur en sådan etablering påverkar eventuell utbyggnad i utpekade lämpliga områden. 
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Lämpliga områden i kommunen 

Följande områden har bedömts som 
lämpliga för vindkraft: 

 Skallbergen norra delen 

 Hallshöjden - Hjortberg 

 Sydväst Lakenesjön 

 Värmullsåsen 

 Örsjön-Länsmanshöjden, norra delen 

 Vålberget 

 Skallberg Rösberg 

Olämpliga områden i kommunen 

Följande områden har bedömts som 
olämpliga för vindkraft: 

 Brunnberg- Tönnetfjället 

 Skallbergen södra delen 

 Örsjön – Länsmanshöjden södra delen 

 Brånberg – Milberget 

 Stormossen Ö Gräsmangen 

 Getberget 

 

Figur 1. Lämpliga (gröna) och olämpliga (röda) områden för vindkraft i kommunen. 

  

Figur 1 Studerade vindområden ... Gröna lämpliga områden och röda olämpliga 
områden 
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3 Riktlinjer för vindkraftsetablering 
Varje etablering av vindkraft prövas enligt lagstiftningen. Det finns idag regler och riktlinjer för 
bl.a. vindkraftverken minsta avstånd från allmänna vägar, regler för bullerpåverkan och 
skuggeffekter, skyddsavstånd för iskast och givetvis tekniska regler. Placering inom område ska 
ske så att gällande praxis och riktlinjer följs med hänsyn till omgivningspåverkan gällande bl.a. 
buller och skuggning. Dessa regler förändras allteftersom tekniken utvecklas och 
vindkraftverkens påverkan på omgivningen blir mer känd. Utöver dessa regler har kommunen 
sammanställt egna riktlinjer som ska vara vägledande vid prövning i Hagfors kommun. För 
mindre vindkraftverk, avsedda att försörja ett eller ett fåtal hushåll/gårdar, hanteras dessa i det 
enskilda fallet i samband med bygglovsprövning. För större vindkraftverk eller vindkraftparker 
sker prövningen av antingen Hagfors kommun eller länsstyrelsen. Samråd i tidigt skede ska ske 
med Länsstyrelsen, Försvarsmakten, Transportstyrelsen, Svenska kraftnät, Fortum (nätägare i 
Hagfors kommun) och Teracom samt Hagfors och Torsby flygplats. 

o För de områden som bedöms lämpliga kan Länsstyrelsen komma att fatta beslut om 
särskilda arkeologiska utredningar enligt 2 kap 1 1 § kulturminneslagen i samband 
prövningen. God framförhållning behövs för dialog med länsstyrelsen. 

o Riksintresset för totalförsvarets kan inom kommunen påverkas av uppförande av 
vindkraftverk. Därför ska Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede. Hela landets yta är 
samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför sammanhållen bebyggelse. 

o För att inte vägar ska förstöras av den belastning som blir under byggskedet av en park 
ska exploatören redovisa en transportplan. I vissa fall kan det bli aktuellt med både 
mindre och större ombyggnader av vägskäl samt viss förstärkning av vägar och broar 
för att kunna ta sig fram. Kräver åtgärderna att ny mark tas i anspråk krävs förstudie 
och arbetsplan med tillhörande konsekvensbeskrivning enligt Väglagen. Transporter av 
vindkraftverk kan ha problem att passera järnväg via plankorsningar. Planskilda 
passager bör därför väljas sa långt det är möjligt. I samband med tillståndsansökan eller 
anmälan bör Trafikverket kontaktas för att utreda eventuella behov av ombyggnader 
mm. Vid in eller ändrad utfart till allmän väg kräv Trafikverkets tillstånd enl. Väglagen § 
39. 

o För att upprätthålla en god flygsäkerhet vid besiktningar av kraftledningar bör 
vindkraftverk placeras minst 100 meter från kraftledning vid en totalhöjd under 50 
meter. Vindkraftverk med stag eller en totalhöjd över 50 meter bör placeras minst 200 
meter från kraftledning. Svenska Kraftnät önskar vara delaktigt i ärenden då lokalisering 
av vindkraftverk planeras närmare än 200 meter från våra anläggningar.  

o Vindkraftverken får inte placeras så de stör befintlig radio/TV och annan kommunikation 
vilket kan variera över tid, och är svårt att ange i en övergripande vindkraftplan. 

o Luftfartens verksamhet och förutsättningar för flygplatser påverkar inom vilka områden 
och med vilka totalhöjder etablering a vindkraftverk kan ske, Exploatören ansvarar för 
att erforderlig hänsyn till luftfartens höjdbegränsningar tas. Samråd bör därför ske med 
berörda flygplatser. 

o Vindkraftverk ska i första hand placeras i grupper som utformas så att de ger ett ordnat 
intryck från viktiga synriktningar samt så att utpekade områden utnyttjas så bra som 
möjligt.  

o Visualisering i form av fotomontage som visar en planerad anläggning från känsliga 
platser ska utgöra en del av underlaget i tillstånds/bygglovsprövningen.  

o Vid en prövning av en etablering i endast en mindre del av ett utpekat område ska 
konsekvenserna för ytterligare vindkraftsetablering i området utredas. Generellt är 
kommunen dock restriktiv till etablering av enstaka verk i de utpekade områdena.  

o Färgsättningen av vindkraftverk ska vara sådan att den passar bra i omgivningen samt 
vara likartad inom området. Text på vindkraftverket ska inte vara dominerande. Reklam 
på vindkraftverk kan påverka trafiksäkerheten negativt och reklam bör inte tillåts. 

o Vid ansökan om bygglov/tillstånd ska ett kontrollprogram presenteras som möjliggör 
uppföljning av kraven och som redovisar mät – och utvärderingsmetoder samt vilka 
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åtgärder som planeras vidtas om gällande buller/skuggningsvärden skulle visa sig 
överskridas. 

o I de fall en bedömning görs att natur och/eller kulturvärden kan påverkas av en 
etablering ställs krav på relevanta natur- och eller kulturinventeringar. T.ex. kan en 
redovisning/bedömning av påverkan på fågellivet samt fågelinventering behöva göras 
vid eventuella tillstånds/bygglovsansökningar. Särskilt gäller detta inventeringar av 
flygstråk och boplatser för sådan fågel som är känslig för vindkraft, som smålom 
(Hagfors kommuns ansvarsart) och rovfågel och där nuvarande kunskap visar att dessa 
fåglar finns inom utpekade områden. 

o Vid tillståndsgivning ska krav ställas på att tillräckliga ekonomiska medel säkerställs för 
att, vid en eventuell avveckling av driften, vindkraftverken ska kunna demonteras och 
området i största möjliga mån återställas till ursprungligt skick.  

o Vid en eventuell etablering i s.k. övriga områden ska en analys utföras om hur 
möjligheterna av en etablering i omgivande utpekade lämpliga områden påverkas.  

o Särskild hänsyn ska tas och åtgärder vidtas som minimerar risken för iskastning i 
områden som regelbundet besöks av människor. Utformning och placering av 
erforderlig riskområdesmarkering sker i samråd med tillstånds/bygglovsgivare. 

o Avståndet mellan allmän väg och vindkraftverk bör vara minst totalhöjden, dock minst 
50 meter. Föreligger det risk för iskast kan avståndet mellan vägen och verken behöva 
utökas. Det slutliga avståndet fastställs efter samråd med Trafikverket.  
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4 Förutsättningar för vindkraft 

4.1 Vindenergi 

Det enskilt viktigaste för elproduktionen från vindkraftsverk och därmed ekonomin i en 
utbyggnad är hur mycket det blåser. Eftersom energin i vinden ökar med vindhastigheten i kubik 
(upphöjt med 3) så har små skillnader i vindhastighet stor betydelse för hur mycket el som kan 
produceras och därmed även för de ekonomiska förutsättningarna för vindkraft. Som exempel 
medför en ökning av vindhastigheten från 6 m/s till 7 m/s, det vill säga, med ca 17 % att den 
effekt som kan tas tillvara i vindkraftverket ökar med nästan 60 %.  

Ur planeringssynpunkt är det alltså viktigt att vindkraftverk placeras där det blåser som bäst, 
dels för att få ekonomi i utbyggnaden, men även ur allmän hushållning med markresurser då 
mindre/färre ytor behöver tas i anspråk för att producera en given mängd el från vindkraft. 
Generellt blåser det bättre ju högre upp över marken man befinner sig. Eftersom det krävs 
högre (och dyrare) vindkraftverk för att utnyttja denna högre vindhastighet är det vindarna på 
runt 100 m över marken som är mest intressanta för att bedöma lämpligheten för vindkraft i 
dagsläget. Schablonmässigt kan man ha en medelvind på ca 6,5 m/s som utgångspunkt för att 
avgöra var vindkraft kan vara ekonomiskt idag även om det givetvis påverkas av andra faktorer 
också. Ur planeringssynpunkt kan det vara värt att även studera områden med vindhastigheter 
som inte bedöms som ekonomiska idag men som kan bli det i framtiden. 

4.2 Teknik 

Ett vindkraftverk består av ett fundament, ett torn, rotor med rotorblad samt ett maskinhus som 
innehåller bl.a. växellåda, generator och styrutrustning. Ett antal viktiga begrepp när man talar 
om vindkraftverk är navhöjd eller tornhöjd, totalhöjd och rotordiameter. Dessa begrepp 
illustreras nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Illustration av viktiga begrepp, för 
vindkraftverk                           
 
 
 
 

Höjdjämförelse mellan Globen (Stockholm), 
vindkraftverk (ca 90 m navhöjd) samt 
Eiffeltornet (Paris). Samtliga placerade på 
toppen av Värmullsåsen (Hagfors). 
Attribution: © 2010 Tele Atlas © 2010 Europa 
Technologies Image © 2010 Lantmäteriet/Metria © 
2009 Google

 

Totalhöjd 

Rotordiameter 

Nav-
höjd/torn
-höjd 



Hagfors kommun Vindkraftplan antagandehandling upprättad 2011-05-09 

 

12 / 61 

 

Vindkraftverk kan indelas i dels verk för enskild fastighet, så kallade hobbyverk <125 kW, verk 
för ett antal gårdar, s.k. gårdsverk mellan 125 kW och 600 kW och kommersiella verk som är 
större än 600 kW. En allmän trend för kommersiella verk är att de blivit större och större och 
idag är verk på 2-4 MW vanliga. Sådana verk har en ungefärlig totalhöjd på 150 meter (ca 100 
m navhöjd) Fördelen med större verk är att de är högre och kan utnyttja den högre 
vindhastigheten på högre höjder och därigenom krävs färre verk för att få ut samma mängd el. 
Större verk har dessutom en tendens att snurra långsammare vilket ger ett lugnare intryck. 
Nackdelen är förstås att de blir mer synliga och dominerar omgivningen på ett tydligare sätt. 

Den yta som tas upp av vindkraftverkets fundament är relativt liten, ca 10*10 m så själva 
vindkraftverket tar upp en mycket liten markyta när det väl är på plats. Sen kan det krävas 
utrymme för parkering, eventuell transformator, bodar och dylikt vilket gör att det behövs en yta 
på ca 50*50 meter runt själva vindkraftverket.  

Ofta placeras vindkraftverk i grupper. För att inte vindkraftverken ska störa varandra krävs det 
ett visst avstånd mellan dem. En schablonmässig tumregel är att avståndet mellan två verk bör 
vara ca 5 rotordiametrar. 

4.3 Forn- och kulturlämningar 

Hagfors kommun innehåller en mängd forn- och kulturlämningar. Riksantikvarieämbetets 
fornminnesinventering härrör i huvudsak från 1960-talet och Hagfors kommuns inventeringar 
där den befintliga bebyggelsens kulturvärden är identifierad är idag otillförlitliga och saknar till 
stor del förankring som planeringsunderlag Enligt Länsstyrelsens uppfattning finns det 
anledning att anta att planområdet kan innehåller okända fornlämningar. kanske främst 
förhistoriska boplatser/övergivna bebyggelselämningar utan synliga spår ovan mark. För de 
områden som bedöms lämpliga kan Länsstyrelsen komma att fatta beslut om särskilda 
arkeologiska utredningar enligt 2 kap 1 1 § kulturminneslagen i samband med fortsatt 
planeringsarbete eller andra större arbetsföretag för att klarlägga förekomsten av fornlämningar. 

4.4 Påverkan på ”hemliga” försvarsintressen 

Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9 andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall 
redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och 
skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan 
redovisas öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och 
underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av 
riksintresset. Södra delen i Hagfors kommun gränsar till Horrsjöns militära skjutfält. Fältets 
omgivningspåverkan berör Hagfors kommun och är ett öppet redovisad riksintressen, 
Riksintresset kan inom kommunen framför allt påverkas av uppförande av höga byggnadsobjekt 
som master och vindkraftverk. Därför bör Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i sådana plan- 
och bygglovsärenden. Hela landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför och 
högre än 45 in inom sammanhållen bebyggelse  

4.5 Påverkan på radio/TV och annan luftbruken kommunikation 

Vindkraftverken kan störa radiokommunikationen i närheten. Även en mast för vindmätning kar 
störa kommunikationen. De flesta av de i Hagfors kommuns utpekade lämpliga områden ligger 
inom stråk av radiokommunikation, förutom områden väster om Knon. Ansökan om 
vindkraftsverkens exakta placering hanteras av kommunikationsföretagen.  

4.6 Flygplatser och luftfart 

Luftfartens verksamhet och förutsättningar för flygplatser påverkar inom vilka områden och med 
vilka totalhöjder etablering a vindkraftverk kan ske, Varje flygplats omfattas av så kallade 
influensområden med hänsyn till flyghinder, vilka utgörs av mark- eller luftområden inom vilket 
master, torn och andra anläggningar kan utgöra fysiska hinder för luftfarten. För varje flygplats 
specificeras flera olika områdesradier: dels begränsning med hänsyn till flygsäkerhet och dels 
begränsning med hänsyn till flygprocedurer (reglering av in- och utflygningsvägar). 

Befintliga flygprocedurer säkerställs genom att varje flygplats omfattas av en så kallad MSA-yta. 
MSA-ytor är ett höjdrelaterat cirkulärt område med radien 55 km från en definierad punkt inom 
flygplatsområdet. För MSA-ytans fyra kvadranter (cirkelområdet indelat i fyra ”tårtbitar”) gäller 
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specificerade höjdangivelser för vilken högsta totalhöjd på torn, mast eller byggnad som är 
möjlig utan att MSA-ytan påverkas. 

Exploatören ansvarar för att erforderlig hänsyn till luftfartens höjdbegränsningar tas. Samråd bör 
därför ske i ett tidigt skede med berörda flygplatser. 

4.7 Skyddsavstånd till 400 kV-ledning  

Svenska Kraftnät har en 400 kV-ledning mellan Kättbo och Borgvik (beteckning CL1 S4) som 
korsar kommunen. Det är viktigt med ett visst säkerhetsavstånd mellan vindkraftverk och 
ledningar. Avståndet får inte vara sådant att ett vindkraftverk skulle kunna falla över en 
kraftledning vid ett haveri. Avstånden måste även vara tillräckliga för säker flygbesiktning samt 
tillräckliga mellan kraftledningens jordpunkter och jordpunkter i vindkraftsanläggningens 
uppsamlingsnät.  

För att upprätthålla en god flygsäkerhet vid besiktningar rekommenderar Transportstyrelsen att 
vindkraftverk placeras minst 100 meter från kraftledning vid en totalhöjd under 50 meter. 
Vindkraftverk med stag eller en totalhöjd över 50 meter bör placeras minst 200 meter från 
kraftledning. Avståndet beräknas med utgångspunkt från kraftverksrotorns periferi. Svenska 
Kraftnät önskar därför vara delaktigt i ärenden då lokalisering av vindkraftverk planeras närmare 
än 200 meter från 400 kV-anläggningar.  

4.8 Anslutning till elnät  

En annan viktig förutsättning är att det finns möjlighet att ansluta till elnätet genom ledningar 
med tillräcklig kapacitet. Att dra nya ledningar är både kostsamt och innebär ingrepp i 
landskapet. Det kan innebära att även om vindkraftverken i sig inte innebär en negativ påverkan 
på omgivningen så kan eventuella nya ledningar göra det. Nätkoncessionsägaren ansvarar för 
elnätet och tidigt samråd med dem är viktigt vid en eventuell utbyggnad. Bedömningar gällande 
påverkan på omgivning av eventuell ny ledningsdragning är omöjlig att göra generellt och 
bedöms i det enskilda fallet i samband med den rättsliga prövningen. 

Kapaciteten totalt att ansluta mera el-produktion i norra Värmland är begränsad då befintligt nät 
är dimensionerat och uppbyggt för den befintliga Vattenkraftproduktionen Enstaka vindkraftverk 
kan under vissa omständigheter anslutas till befintliga fördelningsstationer. Beräkningar sker då 
från fall till fall. Generellt gäller för områden som ligger perifert i förhållande till befintliga 
regionledningar att det krävs ett flertal vindkraftverk för att få rimliga anslutningskostnader. För 
områdena runt Sunnemo, som ligger relativt nära regionledningen på 130 kV, finns möjligheter 
till samordningsvinster om flera av dessa etableringar samordnas för en gemensam ny 
fördelningsstation utefter ledningen.  

Det finns tekniska krav som omfattar alla vindkraftverk och vindkraftsparker med kapacitet 
större än 1,5 MW. Dessa krav återfinns i föreskriften SvKFS 2005:2 “Affärsverket svenska 
kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om driftsäkerhetsteknisk utformning av 
produktionsanläggningar”. För frågor gällande anslutning av vindkraft till stamnätet har Svenska 
Kraftnät tagit fram ett vägledande dokument. Dokumenten finns att hämta via hemsidan 
(www.svk.se) under sökväg Energimarknaden/Vindkraft. 

Svenska Kraftnät eller Fortum önskar ta del av information om planerade verksamheter inom 
Hagfors kommun som berör stamnätsledningar eller anläggningar.  

4.9 Vägar 

Vid själva vindkraftverksbygget och för service och underhåll krävs det vägar. I så stor 
utsträckning som möjligt brukar befintliga vägar att utnyttjas men de behöver ibland förstärkas 
och rätas ut för att man ska klara transporter. Eftersom transporterna är tunga och långa krävs 
det dispens för dessa. Tillstånd krävs för att förändra anslutningar till det allmänna vägnätet och 
även i andra fall behöver man ha tidig kontakt med Trafikverket eller enskilda vägägare för att 
planera eventuella åtgärder i vägnätet. Om det blir frågan om nya vägar kan känsliga områden 
långt utanför själva vindområdet påverkas. Sådana frågor måste hanteras i samband med 
prövning av det enskilda fallet så att inte bevarandevärda miljöer skadas. 
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Påverkan på väg och järnväg 
I Hagfors finns ingen järnväg och inte heller några radiolänkar bedöms bli påverkade av 
föreslagna områden. Det finns dock flera allmänna vägar inom kommunen. Det är viktigt att 
vindkraftverken placeras och utformas så att trafiksäkerheten inte påverkas negativt. Avståndet 
mellan allmän väg och vindkraftverk bör vara minst totalhöjden. dock minst 50 meter. Föreligger 
det risk för iskast kan avståndet mellan vägen och verken behöva utökas. Det slutliga avståndet 
fastställs efter samråd med Trafikverket.  

Transporter av vindkraft 
Transporter av vindkraftverk sker ofta med långa och laga fordon som kan ha problem att 
passera järnväg via plankorsningar. Planskilda passager bör därför väljas sa långt det är 
möjligt. Under de senaste aren har allmänna vägar blivit förstörda då de inte har tålt den 
belastning som blir under byggskedet av en vindpark. . I vissa fall kan det bli aktuellt med både 
mindre och större ombyggnader av vägskäl samt viss förstärkning av vägar och broar för att 
kunna ta sig fram. Det är viktigt att transportvägar till och från området väljs med beaktande av 
att det miste gå att passera järnvägar på ett säkert sätt. Kräver åtgärderna att ny mark tas i 
anspråk krävs förstudie och arbetsplan med tillhörande MKB enligt Det är därför viktigt att ha en 
tidig kontakt med Trafikverket i samband med tillståndsprocessen. Exploatören ska redovisa en 
transportplan till Transportstyrelsen. Väglagen. I samband med tillståndsansökan eller anmälan 
bör Trafikverket kontaktas för att utreda eventuella behov av ombyggnader mm. Vid in eller 
ändrad utfart till allmän väg kräv Trafikverkets tillstånd enl. Väglagen § 39.  Det finns mer 
information i Trafikverkets handbok ”Transport till vindkraftsparker” (2010:033) 

5 Påverkan på omgivningen  

5.1 Ljud  

Ljudet från vindkraftverk uppstår främst på grund av rotorbladens passage genom luften och 
upplevs av många som svischande. Ljudet minskar med avståndet men hur mycket man störs 
av ljudet på ett visst avstånd beror även på vindriktning, bakgrundsljud, topografi och dämpning 
mot mark och växtlighet. Ett riktvärde som ofta används vid tillståndsprövning är 40 dB(A) vid 
fasad på bostäder men kan vara 35 dB(A) vid fritidshus och friluftslivsområden.  

Det är omöjligt att översätta dessa 40 dB(A) till ett allmänt vedertaget generellt avstånd i antal 
meter till bebyggelse. Följaktligen är det först vid en prövning (se lagar och föreskrifter) i det 
enskilda fallet av en föreslagen anläggning som man kan utreda bulleravstånd till byggnader i 
detalj. Ofta görs då datormodeller för ljudutbredningen från den föreslagna 
vindkraftsanläggningen. Med andra ord är det först då man har ett förslag på en given 
vindkraftsetablering som detta kan studeras i detalj. Det gör det även svårt att i 
översiktsplaneringen fastställa ett givet minsta avstånd till bebyggelse med hänsyn till buller. 
Som ett minsta avstånd till bebyggelse har flera kommuner angett mellan 500-700 meter men 
längre avstånd kan krävas i det enskilda fallet för att klara bullerkraven.  

5.2 Ljus, skuggor och reflexer 

Genom att rotorbladen rör sig skapar de en roterande skugga som klipper av solens strålar. På 
grund av vindkraftverkets höjd, kan dessa skuggor falla på långa avstånd från verket. Problemet 
med skuggor blir störst om solen står lågt och verken står i riktning söderut från det 
skuggningskänsliga området. På längre avstånd suddas skuggorna ut och blir mindre markanta. 
Faktisk skuggtid bör inte överstiga 8 timmar per år och inte heller överstiga 30 minuter per dag: 
Om detta ändå inträffar kan man med styrning av verket justera driften. För att minska reflexer 
mot rotorbladen kan bladen anti-reflex behandlas.  

För luftfart krävs hindermarkering på verken. Regler för det finns i LFS 2008:47. Grundregeln är 
att vindkraftverk som har en totalhöjd över 150 meter ska markeras med högintensivt vitt 
blinkande ljus (40-60 blinkningar per minut) medan lägre verk (högre än 45 m) ska markeras 
med medelintensivt rött blinkande ljus (20-60 blinkningar per minut).  
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5.3 Säkerhet 

Säkerhetsfrågorna när det gäller personskador under driftskedet rör främst risk för att delar ska 
lossna och att is som bildas på rotorbladen ska kastas iväg. Det är oklart kring vad som gäller 
för säkerhetsavstånd men Elforsk

1
 har kommit fram till ett riskavstånd på maximalt 350 m. Det 

betyder att sett till bebyggelse är de rekommenderade avstånden med hänsyn till ljud större än 
med hänsyn till iskastning. Däremot är det annorlunda om vindkraftverk placeras i områden där 
många vistas, om än tillfälligt, t.ex. i friluftsområden. När det gäller risken för nedfallande delar 
från vindkraftverk tillämpas ofta ett riskavstånd som är lika som verkets totalhöjd. Ofta tillämpar 
man även vissa försiktighetsåtgärder, t.ex. med system för avisning eller driftbegränsningar 
under ogynnsamma väderleksförhållanden.  

Man bör vara ödmjuk inför att erfarenheten av vindkraftsetableringar i regioner med kallt klimat 
är begränsad och att kunskapen gällande risker för framförallt iskastning därför kan komma att 
omprövas när ny kunskap och erfarenhet kommer fram.  

Vindkraftverk kan även påverka existerande infrastruktur. Därför tillämpas säkerhetsavstånd till 
allmänna vägar och kraftledningar på minst verkens totalhöjd. Olika anläggningar för 
telekommunikation av stor betydelse för säkerhet kan komma att beröras, bl.a. för flygfart, 
försvar och olika telekommunikationer. Därför sker omfattande samråd inom tillståndsprocessen 
för att bedöma säkerhetsavstånd.  

5.4 Visuell påverkan allmänt 

Hur man upplever vindkraftverk beror till stor del på hur och var de är placerade. På grund av 
sin storlek och att de med hänsyn till vindförhållanden ofta placeras högt och/eller där det är 
öppen mark kommer de att synas på långt avstånd och vara tydliga blickfång i landskapet.  

Hur vindkraftverken upplevs beror på hur de samverkar med landskapet och även på 
utformningen och placeringen av vindkraftverken. Hur man uppfattar vindkraftverk är väldigt 
individuellt och varierar från person till person, men trots det kan man säga att vissa 
platser/landskap är mer lämpliga än andra. För att kunna beskriva i vilken typ av landskap som 
vindkraft kan passa in eller är olämplig i används olika begrepp.  

Landskapets skala 

Landskapets skala, d.v.s. vilken storlek det är på olika element och strukturer i landskapet har 
stor betydelse för hur vindkraftverkens visuella påverkan. Ett storskaligt landskap som t.ex. 
storkuperade skogar eller stora slättmarker innebär oftast att de stora vindkraftverken passar in 
i landskapets skala på ett bättre sätt än i ett mer småskaligt landskap med små kullar, 
skogsdungar och små åkrar där kontrasten mellan de stora vindkraftverken och de små 
landskapselementen kan bli för stor. I det storskaliga landskapet kommer vindkraftverken inte 
att upplevas dominera landskapet på samma sätt. Nackdelen är förstås att risken finns att de 
istället syns på långa avstånd.  

Landmärken 

Vissa objekt i landskapet fungerar som landmärken, t.ex. markanta bergstoppar eller kyrkor. 
Vindkraftverk kan både förta och förstärka sådana landmärken, men vindkraftverk kan även i sig 
själv bli ett sådant landmärke. Hur ett vindkraftverk upplevs nära ett sådant landmärke beror på 
hur det befintliga landmärket påverkas men generellt sett bör vindkraftverk placeras så att de 
inte dominerar över och förtar intrycket av befintliga landmärken.  

Barriärer och landskapsrum 

Vissa element i landskapet fungerar som barriärer som utgör en visuell gräns. I Hagfors är det 
ofta olika skogklädda höjder. Tillsammans kan fler sådana barriärer avgränsa och skapa olika 
landskapsrum. Ett exempel på ett sådant landskapsrum kan vara en dal kring en sjö. Man kan 
även ha flera olika landskapsrum i olika skala på samma plats vilket kan exemplifieras med 
Klarälvsdalen. Dalgången kring Klarälven i kommunens norra delar kan sägas utgöra ett 
landskapsrum som avgränsas av de branta bergen på ömse sidor om dalen. Om man däremot 

                                                      

1
  Elforsk är elbranschens forskningsorganisation 
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färdas på Klarälven längst nere i dalgången kan man känna att för varje meanderkrök man 
rundar är det som att komma in i ett nytt landskapsrum som avgränsas av den täta vegetationen 
längs älven. Ofta har sådana landskapsrum och element också en riktning. Som exempel kan 
även här anges Klarälvsdalen med en i norra delen tydlig nordnordvästlig-sydsydostlig riktning 
som förstärks av att vägarna i landskapet följer denna dalgång. Generellt är det bäst om en 
vindkraftsetablering håller sig inom ett landskapsrum och inte bryter mot landskapets 
huvudriktning. 

Siktlinjer och utblickar 

I landskapet finns ofta öppningar och utblickar som är mera viktiga. Det kan gälla från ett berg, 
en rastplats, över och längs med sjöar. Generellt kan man säga att grupper av vindkraftverk 
helst bör uppfattas som väl ordnade från sådana utblickar och inte tillåtas uppta en stor del av 
synfältet.  

Landskapets värden 

Landskapet kan också innehålla ett flertal kvaliteter för dem som bor där. Det kan gälla platser 
man gärna åker till för att koppla av, eller miljöer som bär på gemensamma minnen. Ofta kan 
sådana platser kräva lugn och tystnad och vindkraftverk upplevas störande. Sådana här så 
kallade upplevelsevärden kan vara av flera slag. Det kan t.ex. gälla upplevelsen av gamla tider i 
gamla bymiljöer, i torplandskap med ängs- och betesmarker eller i historiska bruks- och 
industrimiljöer. På sådana ställen kan man uppleva att det moderna samhället i form av 
vindkraftverk gör intrång i en annars relativt ålderdomlig miljö. Områden där vildmarkskänslan är 
en viktig del av upplevelsen av ett landskap kan också vara känslig för vindkraftsetablering då 
man där vill uppleva orördhet.  

Eftersom dessa upplevelsevärden ofta kan vara väldigt subjektiva är de också väldigt svåra att 
hantera. Generellt kan man säga att miljöer där man kan se tydliga avtryck av människans 
påverkan passar bättre än miljöer som präglas av orördhet. Graden av upplevd orördhet kan 
dock variera mellan olika människor med olika erfarenhet och bakgrund. Skogsbygderna i 
Hagfors kan t.ex. upplevas som väldigt orört av någon från ett slättlandskap eller stadsmiljö. En 
person som jämför med Lapplands fjällandskap kan däremot tycka att skogsbygderna i Hagfors 
med sina vägar, kraftledningar och hyggen, inte alls känns orört.  

Landskapet har också vad man brukar kalla för bruksvärden. Det gäller bland annat områden 
som används för friluftsliv, turism och annan näringsverksamhet.  

På olika platser i landskapet finns även områden som är av betydelse för kunskap nu och i 
framtiden.  Det gäller ofta fornlämningar och förekomst av växt– och djurarter. En del av dessa 
har ansetts så viktiga att de fått lagligt skydd. 

Hur vindkraften kan samverka med dessa olika landskapsvärden kan skifta betydligt och det är 
viktigt att försöka förstå vad det är som gör ett område viktigt för t.ex. friluftsliv. Är det faciliteter 
som stigar och raststugor eller känslan av att komma ut i orörd natur? Likaså behöver inte en 
växt på en myr störas av ett antal vindkraftverk som står en bit bort, medan upplevelsen av 
stora orörda vidder från en bergstopp kan störas av densamma. 

5.5 Växt – och djurliv 

Förutom att vindkraften kan påverka naturlandskapet i stort över stora ytor så kan det även ha 
en konkret påverkan på mark och växter kring själva vindkraftverket. Under byggtiden blir det en 
större påverkan i form av störningar som säkert även påverkar djurlivet. Kommunen känner inte 
till några studier som visar på att växtlivet och det marklevande djurlivet skulle störas av 
vindkraftverk i drift utan snarare att det sker en tillvänjning efter byggtiden.  

Fågelliv 

Den generella kunskapen hur fågellivet påverkas av vindkraft är fortfarande relativt begränsad, 
även om många studier utförs. Kommunens kunskap om fågellivet specifikt i kommunen är 
begränsat. Hagfors kommuns ansvarsart, smålommen, häckar i mindre tjärnar i 
skogslandskapet och i vårmarker. Smålommen flyger under häckningstiden till större sjöar för 
att fiska. Om ett vindkraftverk ligger i ett av dessa flygstråk skadas smålommen. I Hagfors finns 
fler fågelarter som bör beaktas vid etablering av vindkraft inom kommunen. Exempel på detta är 
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storlom, fiskgjuse, kungsörn, tjäder och orre som bör beaktas inför etableringar. Då utpekade 
områden i Hagfors kommun som bedömts som lämpliga för vindkraft, innehåller kända 
häckningstjärnar för smålom måste vindkraftverken placeras så att de inte ligger i smålommens 
flygstråk. Eftersom kunskapsunderlaget är begränsat bör man vara försiktig med etablering i 
närheten av kända flyttstråk, häckningsplatser och områden där fåglarna söker mat. Likaså bör 
man i närheten av sådana platser, om en etablering ändå är möjlig, undvika byggande och 
service under känsliga perioder på året.  

Fladdermöss 

Fladdermöss har visat sig vara mer känsliga för vindkraftverk än fåglar. Det är i huvudsak de 
lufttrycksförändringar som de roterande bladen ger upphov till som är problematiska och 
fladdermössen har en tendens att dras till vindkraftverk pga. de insekter som gärna uppehåller 
sig kring verken. Eftersom fladdermössen har långsammare reproduktion än fåglar blir de som 
art mer känsliga för en eventuell överdödlighet. Liksom för fågellivet är kommunens kännedom 
om fladdermössens utbredning och lokalisering inom kommunen bristfällig.  

5.6 Jakt och friluftsliv 

I detaljplanelagda områden finns det kraftiga hinder för jakt. I och med den nya lagstiftningen 
kring vindkraft (se kapitel 8) ska detaljplan vid utbyggnad av vindkraft endast ske om det även 
finns konkurrens om marken från annan bebyggelse. Då det i Hagfors främst är på höjderna 
som det finns vindförutsättningar och det där inte finns någon konkurrens från annan 
bebyggelse är det inte aktuellt att detaljplanelägga utpekade områden för vindkraft. 
Vindkraftverk i ett område kan ändå försvåra för jakt i och med att de möjligen begränsar olika 
skjutriktningar eller andra restriktioner. Detta är dock en fråga för markägarna att hantera ihop 
med eventuell vindkraftsexploatör inom ramen för arrendeavtal.  

Specifika studier på hur en etablering av vindkraft påverkar klövvilt känner inte kommunen till. 
Dock tyder erfarenheten (även från andra byggprojekt än vindkraft) på att under byggskedet 
sker det en störning på viltet men när vindkraftverken är i drift vänjer sig viltet och är 
opåverkade av vindkraft. Det kan naturligtvis påverka möjligheten till fågeljakt i vissa områden. 

Områden där orördheten, tystnaden och storslagenhet i landskapet är grunden för att 
människor vill vistas där är mer känsliga för vindkraft än områden där friluftslivet bygger på att 
det finns vissa anläggningar eller faciliteter, exempelvis liftanläggning eller elljusspår. 

6 Skyddade områden 

6.1 Allmänt 

Kommunens översiktsplan och naturvårdsplan beskriver skyddsvärda områden i kommunen. 
För att i viss mån kunna läsa vindkraftplanen fristående ges i detta avsnitt en kort genomgång 
av de skyddade områdena. Med stöd i 3:e kapitlet och 4:e kapitlet i Miljöbalken (MB) om 
hushållning med mark – och vattenområden samt 7:e kapitlet om skydd av områden finns 
områden i kommunen utpekade som har ett visst skydd mot påverkan. Det bör sägas att de 
skyddade områdena inte automatiskt betyder att det är olämpligt med vindkraft i området, det 
beror på vilket värde det är som skyddet är avsett att skydda och hur det värdet skulle påverkas 
av en vindkraftsetablering. Här tas endast upp de skydd som på något vis rör de områden som 
studeras i denna vindkraftsplan. I övrigt hänvisas till översiktsplan och naturvårdsplanen. 

6.2 Områden skyddade enligt Miljöbalken 3:e kapitlet. 

Riksintressen 

Områden som är utpekade som riksintressen för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada det som riksintresset avser att skydda. I 
översiktsplanen finns riktlinjer för hur riksintressena i kommunen ska tillgodoses. Inom Hagfors 
kommun finns följande områden utpekade som riksintressanta för naturvården.  
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 Klarälven – Sunnemodalen med 14 
st utpekade värdekärnor 

 Klarälvdalen vid Skymnäs 
 Fräkensjömyrarna 

 Råda stormosse 
 Brattforsheden inkl. Stormossen 
 Malmbackarna - Snåret 
 Brunnberg 
  

Dessutom finns ett riksintresse för kulturmiljövård beläget kring bruksmiljön i Uddeholm samt ett 
riksintresse för friluftsliv som omfattar Klarälvdalen norr om Edebäck, vilket även är i miljöbalken 
skyddat för ytterligare vattenkraftsutbyggnad. Riksväg 62 är av riksintresse för trafik. Enligt 
Försvarsmaktens beslut 20 10-02-17 bibehålls Horssjöns skjutfält som riksintresse för 
totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB, vilket skall beaktas i all fysisk planering och övrig 
tillståndsgivning. Horssjöns skjutfält är beläget inom Karlstads kommun men fältets 
omgivningspåverkan berör även Hagfors kommun. Områden som är av riksintresse, på grund 
av att de behövs för totalförsvarets anläggningar, skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen.  

I Sverige finns även ett antal områden utpekade som riksintresse för vindbruk, där man bedömt 
förutsättningarna för vindkraftsetablering som väldigt goda. I Hagfors finns inget sådant område 
utpekat. Energimyndigheten har i brev till kommunerna i maj 2011 aviserat att man har för 
avsikt att revidera riksintresseområden för vindkraft, då ny kunskap har kommit fram som visar 
på goda möjligheter till vindkraftsetableringar även i skogslandskapet. Denna översyn kommer 
att ske 2011-2012, och kan få till följd att Hagfors kommuns vindkraftplan kan behöva revideras. 

Stora orörda områden 

Med stöd av MB 3 kap 2§ kan kommunen peka ut stora orörda områden som ska skyddas mot 
åtgärder som kan påverka områdets karaktär. 

I gällande översiktsplan finns tre sådana områden utpekade: Fräkensjömyrarna, Älgsjön-
Sunnemo samt Åstjärnsområdet i nordvästra delen av kommunen 

6.3 Områden skyddade enligt Miljöbalken 7:e kapitlet 

De områden som har skydd enligt MB 7 kap har en starkare ställning i lagstiftningen. Hit hör 
bland annat naturreservat, vattenskydd, strandskydd, kulturreservat, biotopskydd, djur– och 
växtskyddsområden.  

Naturreservat 

Ett naturreservat är ett mark- eller vattenområde, vars syfte kan vara flera; att bevara den 
biologiska mångfalden, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov för 
friluftslivet eller att ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla 
naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter. Många reservat har dubbla syften. 
Länsstyrelsen eller kommunen fattar beslut om naturreservat. I dessa kan det finnas 
inskränkningar i rätten att använda marken för att uppnå syftet. 

I Hagfors kommun finns det fem naturreservat: myrkomplexet Fräkensjömyrarna, 
naturskogsområdet Nordsjöområdet med gammal barrdominerad skog, Klarälvsnäset 
Ginbergsängen med naturskogsartad sumplövskog, samt Sörskog - Skallberget och Norskog -
Skallberget med urskogslik barrdominerad skog. 

Natura 2000 

Utpekandet av Natura 2000-områden grundar sig i två EU-direktiv och har tillkommit för att 
stoppa utrotningen av arter och livsmiljöer och områdena ska skyddas, skötas och förvaltas på 
ett sätt så att naturvärdena bevaras. Varje område har en bevarandeplan som beskriver 
naturvärden, vad som kan skada och påverka, samt förutsättningarna för skydd och skötsel. 
Natura 2000 går under särskilda skyddade områden enligt MB 7 kap. 

I Hagfors kommun finns tolv Natura 2000-områden vilka är: 

 Fräkensjömyrarna 
 Ginbergsängen 
 Nordsjöskogen 
 Brattforsheden 

 Råda Stormosse 
 Grundan 
 Noret 
 Klarälven övre delen  

 Dusten  
 Råbergstjärnarna/ 
 Jordbacktjärnarna/ 
 Tippatjärnarna
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Vattenskyddsområden 

Kring kommunen vattentäkter finns upprättade skyddsområden, som syftar till att långsiktigt 
säkra råvattnets kvalitet för produktion av dricksvatten. Inom dessa områden finns försiktighets- 
och förbudsregler för viss verksamhet. Vattenskyddsområde Stor-Ullen omfattar hela Ullens 
avrinningsområde. Skyddsområdet är uppdelat i ett inre och yttre skyddsområde, med olika 
föreskrifter som syftar till att skydda vattentäkten från föroreningar och näringspåverkan. För 
Gustavsfors och Sunnemo vattentäkter finns mindre skyddsområden upprättade kring själva 
brunnen. 

Biotopskydd 
Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som 
annars är särskilt skyddsvärda får förklaras som biotopskyddsområde. Åtgärder som kan skada 
naturmiljön får inte vidtas inom ett biotopskyddsområde. Denna skyddsform upprättas av 
länsstyrelsen eller skogsstyrelsen. Biotopskyddsområde är ett lika starkt skydd som 
naturreservat och har samma krav på ersättning till markägaren. Skillnaden är att det har en 
enklare ärendehantering och inte kräver en skötselplan. Det finns även generella biotopskydd 
som återfinns i jordbruksmark är; allé, källa med omgivande våtmark, odlingsröse, småvatten 
och våtmark, stenmur, åkerholme. 

I Hagfors kommun finns 29 st biotopskyddsområden i skogsmark utpekade av Skogsstyrelsen.  

Naturvårdsavtal 

Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan staten/kommunen och markägaren i syfte att 
bevara och utveckla områdens naturvärden. Avtalen kan gälla på mark som kräver 
naturvårdsanpassad skötsel, såväl som där fri utveckling ska ske. Avtalen löper vanligen på 50 
år och täcker en del av det inkomstbortfall det innebär i begränsningen av brukandet av marken. 

I Hagfors kommun finns 30 stycken naturvårdsavtal. 

7 Landskapet i Hagfors 

7.1 Hagfors - berg och dalar 

Landskapet i Hagfors kommun kan karakteriseras som ”norrlandslikt” med stora 
barrskogsområden. Landskapet är präglat av två huvudsakliga landskapstyper; de uppodlade 
dalgångarna på en nivå av 100-150 m.ö.h. och de storkuperade, skogsklädda bergspartierna på 
mellan 200 och 400 m.ö.h. med toppar som i vissa fall når över 500 m.ö.h.  

Kulturlandskapet finns i huvudsak i Klarälvsdalen, Sunnemodalen och i områdena kring sjöarna 
Lakenesjön, Busjön, Mossbergssjön och Grängen. Längs dalgångarna finns huvuddelen av 
kommunens kulturbygder och en stor del av kommunens befolkning bor här. I dalgångarna finns 
även de större befolkningscentren med Hagfors och Ekshärad som kommunens centralorter. 
Det är även här som kommunens större vägar går. Dessa dalgångar utgör avgränsade 
landskapsrum i den omgivande kuperade skogsterrängen.  

De skogsklädda bergshöjderna är placerade både öster och väster om de centralt belägna 
dalgångarna. Höjderna är storkuperade med stora myrområden. Det kuperade skogslandskapet 
innehåller även en mosaik av sjöar spridda i landskapet. Spår av mänsklig aktivitet på höjderna 
härstammar främst från kolningen till järnindustrin och det moderna skogsbruket.  

7.2 Klarälvsdalen och Sunnemodalen 

Klarälven bildar i NNV-SSO riktning en dalgång genom kommunen. I jämnhöjd med Råda börjar 
även Råda-Sunnemodalen. Klarälvsdalen är relativt smal i de norra delarna där den sett i större 
skala bildar ett skarpt avgränsat landskap av de branta bergssluttningarna. Här har Klarälven ett 
meandrande lopp med ett flertal meanderbågar och korvsjöar. Dalbotten har en del jordbruk och 
även skyddsvärda naturtyper. 

Trots den långsträckta dalen är siktlinjerna korta när man befinner sig i dalgångarna. Det 
övergripande dal landskapet innehåller skogsridåer blandat med åkrar och själva dalarna är 
småkuperade i en mindre skala. I norra delarna av dalgången finns Ekesberget vid Ekshärad 
som ett landmärke när man rör sig söderut längs dalgången. 
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I ett område mellan Edebäck och en bit söder om Råda är landskapet kring Klarälven mindre 
markant och vägar, åkrar och bebyggelse är inte lika kopplade till Klarälvens lopp. Längre 
söderut återtar Klarälven sitt meandrande lopp men i stora bågar då dalgången här inte är lika 
begränsad av branta bergssidor. Vid Råda börjar även Råda-Sunnemodalen med Rådasjön, 
Lidsjön och Grässjön som liksom övre Klarälvsdalen bildar en avgränsad dalgång. Här skapar 
varje sjö skapar ett eget landskapsrum. Även här innehåller dalgången i mindre skala flera små 
landskapsrum avgränsade av skogsridåer och mindre höjdformationer.  

I kommunens dalgångar är vindförutsättningarna inte sådana att vindkraft är intressant.  

7.3 Skogsbygderna 

I det kuperade skogslandskapet finns flera berg som ger bra utsikt över landskapet. Uppifrån 
dessa utsikter ger landskapet ett storskaligt och homogent intryck där variationen mest består 
av höjdformationerna, som fungerar även som siktmässiga barriärer när man kommer ner i 
terrängen. Däremot saknas det ofta en tydlig övergripande riktning i skogslandskapet. 

På lägre nivåer framstår skogslandskapet som mer mosaikartat. Siktlinjerna är generellt korta 
på grund av vegetationen och höjderna men öppnas upp lokalt av ett flertal utspridda sjöar. 
Särskilt i kommunens östra/nordöstra delar finns mindre kuperade områden där sjöar 
tillsammans med våtmarksområden lokalt öppnar upp landskapet och ger utblickar. I 
skogsområdena drivs aktivt skogsbruk där föryngringsytor också bidrar till att öppna upp 
landskapet. 

 

   

Sjöar och våtmarker öppnar upp i skogslandskapet och från bergstoppar har man utsikt över ett 
storskaligt skogslandskap. 

Skogsbygderna bedöms som mycket tåligt för vindkraftsetableringar. Den stora skalan på 
bergsformationerna och sjöar gör att man kan acceptera vindkraftverk i detta landskap. Inne i 
själva områdena bedöms vindkraftverk ofta synas relativt lite pga. vegetationen.  Då kuperingen 
ofta är kraftig kan man däremot från höjder i landskapet få långa vyer och vindkraftverk synas 
på långt håll. Eftersom områden med vindkraftverk ändå endast skulle uppta en liten del av 
synfältet ifrån höjderna och i ett vidsträckt skogslandskap bedöms det ändå som acceptabelt. 
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8 Prövning av vindkraft 
Etablering av vindkraft kräver att hänsyn tas till ett flertal lagar. De oftast förekommande är 
Plan– och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB) men beroende på de lokala förutsättningarna 
kan även krävas prövning enligt Kulturminneslagen och Ellagen. 

Kommunens översiktsplanering är en del av Plan– och bygglagen. Vindkraftplanen (som är ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen) är inte juridiskt bindande men utrycker kommunens 
bedömning av vindkraft i kommunen. Hänsyn till allmänna intressen och bedömning av var det 
är lämpligt med vindkraft har gjorts under framtagandet av vindkraftplanen. Vindkraftplanen 
kommer därför att ha stor betydelse när eventuella vindkraftsetableringar prövas, oavsett om 
det är enligt Miljöbalken eller Plan– och bygglagen. 

Nedan ges en kort beskrivning av gällande regelverk efter 1 augusti 2009 då reglerna 
förändrades i syfte att förenkla prövningsprocessen för vindkraftsetablering. 

8.1 Miljöbalken 

En prövning av vindkraft enligt Miljöbalken sker för de större vindkraftsparkerna. Exploatören 
söker tillstånd hos länsstyrelsen för en tänkt anläggning. Tillstånd enligt Miljöbalken krävs för en 
etablering av vindkraft om etableringen omfattar: 

a) två eller flera verk där vart och ett av verken, inklusive rotorblad (d.v.s. totalhöjden), är 
högre än 150 meter,  

b) sju eller flera verk där vart och ett, inklusive rotorblad (d.v.s. totalhöjden), är högre än 
120 meter, och  

c) varje tillkommande verk som tillsammans med redan uppförda innebär att man kommer 
upp till tillståndsgränsen under a) eller b) eller varje verk som uppförs i en redan 
tillståndspliktig gruppstation. 

Vindkraftsanläggningar som uppfyller ovanstående villkor och som tillståndsprövas enligt MB 
kräver ingen bygglovsprövning enligt PBL av kommunen. Däremot krävs att en bygganmälan 
görs till kommunen.  

Eftersom en prövning om tillstånd enligt Miljöbalken (och därmed inte behöver bygglov), sker av 
Länsstyrelsen finns i MB 16 kap 4 § en bestämmelse om att tillstånd endast får ges om den 
kommun där man avser att uppföra anläggningen har tillstyrkt det. Kravet gäller dock inte om 
regeringen har tillåtit verksamheten enligt MB 17 kap som har att göra med riksintressen för 
vindkraft. Eftersom inga riksintressen för vindkraft utpekats i Hagfors gäller MB 16 kap 4§ för all 
tillståndspliktig (enligt MB) vindkraft i kommunen. 

Ett krav på anmälan enligt miljöbalken till kommunen gäller för: 

a. vindkraftverk som är högre än 50 meter 
b. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans 
c. varje tillkommande verk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk. 

 
Om kommunen bedömer att en anmälningspliktig anläggning lan komma att medföra betydande 
miljöpåverkan kan verksamhetsutövaren föreläggas att söka tillstånd för anläggningen. 

8.2 Plan – och bygglagen 

Om ett vindkraftverk har meddelats tillstånd enligt miljöbalken krävs inget bygglov från 
kommunen. För vindkraftverk som uppfyller nedanstående villkor krävs bygglov (PBL 2011 PBL 
6 kap 1 §) av kommunen förutsatt att de inte redan tillståndsprövats enligt Miljöbalken: 

 Högre än 20 meter 
 Placeras på ett avstånd från fastighetsgräns som är mindre än kraftverkets höjd 
 Monteras fast på en byggnad, eller har en rotordiameter över 3 meter 

 
Den största vindkraftsparken kan hanteras via bygglov innehåller alltså högst 6 verk, varav inget 
får vara högre än 150 m. Krav på konsekvensbeskrivning ställs enl. PBL-lagstiftningen i och 
omfattningen av en sådan ges av lagstiftningen och kommunens riktlinjer.  

Kommunen kan även upprätta en detaljplan över ett tänkt vindkraftsområde, men bara om 
marken även berörs av stor efterfrågan för annan bebyggelse eller anläggningar (PBL 5 kap1§).  
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9  Analys av lämpliga områden i Hagfors kommun. 

9.1 Utgångspunkter för analys av vindkraft i Hagfors kommun 

I detta kapitel redogörs för hur kommunen hanterat frågorna i detta tematiska tillägg samt hur 
de kan hanteras i en fortsatt prövning av tillstånd/bygglov. 

För att en faktisk vindkraftsetablering ska ske på en viss plats är det flera aspekter som måste 
tala för etableringen. Den som har tänkt bygga måste anse det vara värt att bygga på den 
platsen, markägarna måste vilja upplåta sin mark för byggandet, det måste vara möjligt att 
ansluta till elnätet och det måste vara möjligt att bygga på platsen med hänsyn till omgivning 
och andra intressen. Kommunens roll är främst att bedöma om platsen är lämplig med hänsyn 
till allmänna intressen som t.ex. naturvård, landskapsbild, friluftsliv och kulturvård men även 
vissa specialintressen där kommunen har egna intressen som flygfart.  

I en första analys har ett antal områden tagits fram som studerats vidare. Dessa områden har 
tagits fram med utgångspunkt i vindförutsättningarna. I nästa steg i analysen har områdena 
beskurits och delar som ligger för nära bebyggelse tagits bort. 

Därefter har en kvalitativ analys gjorts av områdena med avseende på påverkan på landskapet, 
natur- och kulturvårdsintressen, friluftsliv och i viss mån anslutning till elnät. Denna analys har 
därefter resulterat i om områdena bedömts som lämpligt eller olämpligt för en 
vindkraftsetablering. 

 
 

Figur 2 Årsmedelvind enligt MIUU-modellen 

 

Figur 3 Studerade områden 
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9.2 Vindenergi 

Vindkraftverk ska etableras i områden med goda vindförhållanden. Som utgångspunkt har 
resultat för årsmedelvind enligt MIUU-modellen

2
 använts för att bedöma områden som lämpliga 

för vindkraft. Det har resulterat i att 11 st områden valts ut och analyserats vidare (se figur 5). I 
första hand är det områden med en årsmedelvind större än 6,0 m/s 71 m över nollplanet

3
 som 

har valts ut. Några områden med sämre vindförutsättningar har också valts ut där 
förutsättningarna för elanslutning är bra och som därför skulle kunna visa sig intressant för 
vindkraft. Utgångspunkten för dessa har varit en medelvind på minst 6,5 m/s 103 m över 
nollplanet. 

Kommunen har valt 6,0 m/s 71 meter ovan nollplanet som urvalskriterie för att på så sätt få 
planförutsättningar för vindområden som i en nära framtid med ytterligare teknisk utveckling och 
ändrade ekonomiska förutsättningar kan antas bli aktuella för vindkraftsetablering. 

Modellresultaten har bedömts som tillräckligt underlag för kommunens planeringsuppgift. 
Kommunen anser att det är en eventuell exploatörs roll att bedöma och genom vindmätning 
eller annan metod verifiera om det blåser tillräckligt för att kunna bedöma en eventuell 
utbyggnad ur ekonomisk synvinkel. 2010 finns inga befintliga vindkraftverk i kommunen eller, 
vad kommunen känner till, någon annan kontinuerlig vindmätning som kan verifiera 
modellresultaten.  

Energimyndigheten har i brev till kommunerna i maj 2011 aviserat att man har för avsikt att 
revidera riksintresseområden för vindkraft, då ny kunskap har kommit fram som visar på goda 
möjligheter till vindkraftsetableringar även i skogslandskapet. Denna översyn kommer att ske 
2011-2012, och kan få till följd att Hagfors kommuns vindkraftplan kan behöva revideras. 

9.3 Infrastruktur och vägar 

Den infrastruktur som krävs för en etablering av vindkraft är främst vägar under byggskedet och 
för service samt anslutning till elnätet. Kommunen har endast gjort en översiktlig beskrivning av 
dessa faktorer vid bedömningen av ett potentiellt vindkraftsområde. Det är i huvudsak 
exploatörens ansvar att bedöma om infrastrukturen på en given plats medger en ekonomisk 
utbyggnad. Frågor och bedömningar gällande påverkan på omgivning av eventuell ny 
ledningsdragning och/eller förändring av vägnätet bedöms i det enskilda fallet i samband med 
den rättsliga prövningen. Fortum distribution är den som har koncessionsrätt inom Hagfors 
kommun. Tidig kontakt bör därför tas med dem för att bedöma hur anslutning till elnätet bör ske.  

I huvudsak ansluts vindkraftverk till regionledningarna, vilket i Hagfors innebär nät med 
spänningsnivåer på 50 kV samt 130 kV. I Hagfors kommun finns ett flertal vattenkraftverk, dels i 
Klarälven och dels i Uvåsystemet. Även vattenkraftverk längre upp i norra Klarälvdalen är 
kopplade på regionledningar som passerar genom kommunen. Det är svårt att avgöra hur 
mycket vindkraft som kan anslutas på en given ledning, då dessa är dimensionerade för 
befintlig förbrukning och produktion. Det gäller särskilt under perioder då det är stor 
vattenkraftproduktion som ska passera genom kommunen. Fortum Distribution har 
regionledningar inom Hagfors kommun och har lämnat följande information:  

Enstaka vindkraftverk kan under vissa omständigheter anslutas till befintliga 
fördelningsstationer. Beräkningar sker då från fall till fall. Generellt gäller för områden som ligger 
perifert i förhållande till befintliga regionledningar att det krävs ett flertal vindkraftverk för att få 
rimliga anslutningskostnader. 

För områdena runt Sunnemo, som ligger relativt nära regionledningen på 130 kV, finns 
möjligheter till samordningsvinster om flera av dessa etableringar samordnas för en gemensam 
ny fördelningsstation utefter ledningen. 

                                                      

2
              En modell framtagen på Meteorologiska Institutionen på Uppsala Universitet som kan beräkna 

medelvindhastigheter över större områden. 

3
  Nollplanet är ett tänkt plan på 2/3 av vegetationens höjd över marken. Om vegetationen är 30 meter över 

marken är alltså nollplanet 20 meter över marken och 71 m ovan nollplanet motsvarar 91 m ovan marken.  
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Figur 4 Stam- och regionledningar i Hagfors kommun 

 Kapaciteten totalt att ansluta mera el-produktion i norra Värmland är begränsad då befintligt nät 
är dimensionerat och uppbyggt för den befintliga Vattenkraftproduktionen. En 400 kV 
stamledning passerar genom kommunen men normalt ansluter man inte vindkraftparker direkt 
mot stamledning. 

Generellt kan sägas att Hallshöjden-Hjortberg ligger relativt nära regionledningen upp mot Nain. 
De tre områdena som ligger kring Ullensjöarna (Värmullsåsen, Örsjön-Länsmanshöjden samt 
Skallberg-Rösberget) ligger relativt nära Hagfors tätort eller regionledningen mellan Forshult 
och Filipstad där det finns anslutningsmöjligheter. Likaså ligger områdena Getberget och 
Brånberg- Milberget nära 130 kV ledningen som går ner mot Filipstad och kan anslutas mot 
den. Övriga områden ligger en bit från befintlig ledning och det bedöms krävas en relativt stor 
vindkraftsetablering för att kunna bära anslutningskostnaden.  
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9.4 Påverkan på omgivningen  

Ljud, säkerhet och ljus 

Som utgångspunkt har ett generellt skyddsavstånd på 500 meter till bebyggelse använts för att 
peka ut områden som lämpliga för vindkraft. Det är dock troligt att det i praktiken i många fall 
krävs längre avstånd än 500 m till bebyggelse för att klara exempelvis de krav på ljudnivåer 
som ställs vid en prövning. På grund av svårigheten att bestämma generella skyddsavstånd 
med hänsyn till ljud görs en sådan bedömning i prövningen av det enskilda fallet.  

Flera av de utpekade 
områdena ligger så 
pass långt från 
bebyggelse att ett 
större avstånd inte 
inskränker de 
utpekade områdena. 
Se figur 7. 

Områdena har 
beskurits med 
buffertavstånden så 
att kvarvarande 
områden har minst 
500 m till 
bebyggelse. När det 
gäller övriga 
skyddsavstånd, 
såsom till vägar och 
kraftledningar, har 
dessa bedömts som 
så korta att de 
hanteras inom ramen 
för 
detaljutformningen 
av en eventuell 
vindkraftsetablering 
inom de utpekade 
områdena.  

Påverkan på 
landskapet 

En landskapsanalys 
har gjorts för att 
användas som 
utgångspunkt för hur 
vindkraft kan 
påverka landskapet. 
Tillsammans med de 
riktlinjer för 
utformning och 
placering som 
diskuteras i avsnitt 
5.4 har det använts 
för att bedöma ett 
områdes lämplighet för vindkraft.  

Påverkan som innebär att en stor del av synfältet från samlade boendeområden eller viktiga 
utsiktsplatser täcks av vindkraftverk har bedömts utgöra ett betydande hinder mot en etablering.  

  

Figur 5 Buffert 500 m kring bebyggelse och 1000 m kring kyrka 
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Natur, kultur och friluftsliv 

Vissa särskilt betydelsefulla områden i kommunen har pekats ut som riksintressen för bl.a. 
naturvård, kulturvård och friluftsliv. Ett riksintresse saknar formellt skydd i egentlig mening. Dock 
ska kommunen i sin planering säkerställa att man inte skadar de intressen som utpekandet av 
riksintresse avser att skydda. Även om riksintressen och reservat inte med automatik utesluter 
vindkraft så har förekomst av riksintressen och de värden som det avser skydda vägt tungt i 
bedömningen av lämpligheten för vindkraft. Likaså har det bedömts att ordentliga 
skyddsavstånd är nödvändiga mot naturreservat och Natura 2000 områden. 

 

Figur 6 Skyddade områden 
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I kommunens översiktsplan, kapitel 10, finns tre stycken orörda områden utpekade med stöd av 
MB 3 kap 2§. Kommunen har bedömts att ett utpekande i ÖP som orört område står i konflikt 
med en utbyggnad av vindkraft och detta har vägt tungt i bedömningen av lämpliga områden. I 
flera områden i kommunens skogsområden finns våtmarker, även i områden som utpekats som 
lämpliga för vindkraft. Det förutsätts att det inom vindkraftsområdena tas hänsyn till våtmarker 
genom att vindkraftverk och vägar i huvudsak placeras på fast mark inom områdena. I fall där 
det krävs markstabiliseringsåtgärder hanteras det i det enskilda fallet. 

Då kunskapen inom kommunen gällande fågellivet i kommunen är begränsad har hänsyn till hur 
fågellivet eventuellt påverkar bedömningen av områdena inte kunnat göras. 

Vindområdena påverkas ej av biotopskydd, strandskydd och skyddsavstånd till vägar och 
kraftledningar, då dessa skyddsavstånd är relativt liten jämfört med utbredningen av 
vindområdena. Nödvändigt skydd kan säkerställas i detaljutformningen av en eventuell 
vindkraftsetablering genom en lämplig placering av vindkraftverk inom vindområdet

Figur 7 Stora orörda områden 
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Fornlämningar 

Hittills kända fornlämningar i Hagfors finns markerade i figur 9. Detaljerad information om dessa 
finns hos Länsstyrelsen. Generellt kan man säga att fornlämningarna är av fyra sorter (se kap 8 
i ÖP): 

 Boplatser, oftast nära vattendrag. 

 Gravar, oftast i form av rösen uppe på berg. 

 Rester efter järnhantering, ofta belägna i skogen eller vid myrar. 

 Fångstgropar, ofta belägna nära vattendrag. 
 

Figur 8 Kända fornlämningar 

Generellt finns liten konflikt 
mellan kända fornlämningar och 
vindområdena i kommunen. 
Fornlämningar med liten 
geografisk utbredning har 
bedömts som förenliga med 
vindkraft då nödvändigt skydd 
kan säkerställas i 
detaljutformningen av en 
eventuell vindkraftsetablering. 

Länsstyrelsen bedömer att hittills 
okända fornlämningar kan finnas 
inom flera av dessa 
landskapsavsnitt. För de 
områden som bedöms lämpliga 
kan Länsstyrelsen komma att 
fatta beslut om särskilda 
arkeologiska utredningar enligt 2 
kap 1 1 § kulturminneslagen i 
samband med fortsatt 
planeringsarbete eller andra 
större arbetsföretag för att 
klarlägga förekomsten av 
fornlämningar. 
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Flygfartens influensområden 

Kring flygplatser finns ett flertal olika typer av 
hinderytor där vindkraft kan komma i konflikt 
med flygverksamheten. Kring varje flygplats 
finns en hinderyta och därutöver finns även 
ytor för inflygning och kommunikation som kan 
utgöra betydligt större ytor. Den största ytan 
utgörs av så kallad MSA-yta. Hela kommunen 
täcks in av MSA-ytor från Hagfors flygplats, 
men kommunen berörs även av MSA-ytor för 
Arvika, Karlstad och Torsby flygplatser. För 
MSA-ytans fyra kvadranter (cirkelområdet 
indelas i fyra tårtbitar) gäller specificerade 
höjdangivelser för vilka högsta totalhöjd på 
torn, mast eller byggnad som är möjlig utan att 
MSA-ytan påverkas. Information om dessa 
nivåer finns i AIP-Sverige. Sedan den 1:a april 
2010 är det Trafikverket som tillhandahåller 
underlag och tillvaratar flygets intressen. 
Samråd sker direkt med berörd flygplats. 
Flygets synpunkter har bedömts som mycket 
starkt vägande vid bedömningen av ett 
områdes lämplighet. 

. 

 

 

 

 

 

Figur 10 MSA-ytor som berör Hagfors kommun utöver MSA-
Hagfors flygplats som täcker hela kommunen 

Figur 9 Hinderytan närmast Hagfors flygplats 
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10 Områdesbeskrivningar och bedömning av lämplighet  

Grovt sett sammanfaller de ur natur– och kultursynpunkt skyddade områdena med de 
befolknings- och bebyggelsetätare områdena i kommunen, dvs. i huvudsak i de centrala 
delarna av kommunen kring Klarälvsdalen och Sunnemodalen. Områden med goda 
vindförutsättningar finns å andra sidan på de mycket glest befolkade skogbeklädda höjderna.  

Om områdenas avgränsning 

Det är flera kriterier som avgör om ett område tagits med i denna vindkraftplan. Även 
avgränsningen av området kan styras av olika orsaker. I vissa fall avgränsas området av 
vindhastighet enligt resultat från en vindmodell. Vindmodellens upplösning är av 
storleksordningen 1000 m. Det gör att där det utpekade vindområdet avgränsas av 
vindhastighet är avgränsningen av område relativt oskarp. I andra fall kan vindområdet 
avgränsas av närheten till bebyggelse, där buller oftast är den begränsande faktorn (som kräver 
störst avstånd till bebyggelse). I vindkraftplanen har använts ett generellt avstånd på 500 m 
men även här finns en ”suddighet” i gränsdragningen av storleksordningen ett antal hundra 
meter då det beroende på lokala förutsättningar kan krävas större avstånd. I ytterligare andra 
fall, om området avgränsas av t.ex. skyddsavstånd till kraftledning eller vägar, är 
säkerhetsavstånden relativt precisa och gränsdragningen av området mer exakt. Sammantaget 
gör det att vindområdenas utbredning inte ska tolkas med exakthet utan som ungefärliga 
gränser för var kommunen anser det vara lämpligt med en etablering av vindkraft.  

  

Figur 11 Studerade områden för vindkraft Gröna lämpliga, röda 
olämpliga. 
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10.1 Område 1 Brunnberg-Tönnetfjället 

Lokalisering 

Området ligger i norra delen av kommunen och gränsar i norr mot Dalarna och Malungs 
kommun. Området består av två berg separerade av en dal. Norra delen av området ligger på 
Tvärberget öster om Brunnberg och innefattar områden med de bästa vind-förutsättningarna i 
kommunen med vindhastigheter över 6,5 m/s 71 m ö plan-förskjutningen. Södra delen ligger på 
Tönnetfjället. Området är totalt på ca 12,2 km

2 
varav 6,7 km

2 
vid Brunnberg och 5,5 km

2 
på 

Tönnetfjället. 

 

Figur 12 Karta över Brunnberg-Tönnetfjället 



Hagfors kommun Vindkraftplan antagandehandling upprättad 2011-05-09 

 

32 / 61 

 

Infrastruktur 

En 10 kV ledning skär genom dalen mellan områdena men en anslutning skulle troligen behöva 
göras mot 50 kV -ledningen som går från Hagfors upp mot Nain, alternativt mot ledningarna 
som följer Klarälvdalen d.v.s. på stort avstånd och det krävs en större utbyggnad för att bära 
anslutningskostnad. Mindre vägar finns i närheten men på själva höjderna finns inga befintliga 
vägar. 

Skyddade områden 

I väster gränsar norra delen av området mot Brunnberg med gammal odlingsmark och 
skogsarbetarby. Brunnberg är riksintresse för naturvård för sina artrika ängsmarker. Då 
områdets naturvärden främst är kopplade till ängsmarkerna bedöms naturvärdena inte påverkas 
av en vindkraftsetablering på berget ovanför. Brunnberg omfattas av områdesbestämmelser 
som dock inte berör vindområdet. 

Landskapsbild 

Vindkraftverk i området skulle bli väl synliga och uppta en stor del av synfältet från Brunnberg 
och ängarna som vetter mot öster. Även om landskapet är storskaligt, är området i och alldeles 
kring Brunnberg småskaligt med sina ängsmarker. Mot Brunnbergs mer ålderdomliga karaktär 
kan vindkraft uppfattas som störande. Vindkraftverk i Tönnetfjället i de södra delarna skulle 
synas tydligt från stora delar av de omgivande sjösystemen. Dock bedöms landskapet i de 
södra delarna som mer tåligt för vindkraft. 

 

Foto 1 Fotomontage av vindkraftverk på Tvärberget sett från Brunnberg 

Naturvärden 

Norra delen av området innehåller i sig inga höga naturvärden men gränsar mot Riksintresse för 
naturvård (se kapitel 6). Tönnetfjället har höga naturvärden med ett flertal nyckelbiotoper. 
Kungsörn häckar i området. 

Kulturvärden 

Brunnberg är av intresse för kulturvård, ursprungligen en finnbosättning och sedermera 
omvandlad till skogsarbetarby. Kommunen har uttryckt (ÖP kapitel 10) att Brunnbergs karaktär 
ska bibehållas och att stora ansträngningar bör göras för att stärka områdets kulturvärden och 
biologiska mångfald. En vindkraftsetablering så nära Brunnberg bedöms påtagligt störa 
områdets kulturvärden.  
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Omgivning och människor 

Förutom Brunnberg är det långt till annan bebyggelse. Brunnberg bebos i huvudsak under 
enbart en del av året. Avståndet bedöms som så stort att problem med buller inte uppkommer.  

Mellankommunalt intresse 

Områdets norra delar gränsar mot Malung-Sälens kommun. De har i sin översiktsplan angett att 
området närmast på sin sida kommungränsen är ett större orört område. Man har dock ansett 
att detta utpekande inte är något hinder för vindkraftsetablering. Malung-Sälens kommun stödjer 
att området pekas ut som olämpligt för vindkraftsutbyggnad då flera byar på Malungssidan som 
bl. a Norra och Södra Avradsberg och Barktorp liksom även Lejsme-Pers stuga är belägna i 
närheten av höjdmassiven. 

Samlad bedömning 

Trots att området innefattar området med de bästa vindförutsättningarna i kommunen är en 
samlad bedömning att området är olämpligt för vindkraft. Påverkan på Brunnbergs karaktär 
skulle bli alltför stor samt att vindkraft inte är förenligt med de naturvärden som finns på 
Tönnetfjället. 
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10.2 Område 2: Hallshöjden - Hjortberg 

Lokalisering 

Området omfattar delar av höjderna mellan sjöarna Knon och Naren. Området har något sämre 
vindförutsättningar än andra områden i kommunen. Området är ca 7,9 km

2
. 

Infrastruktur 

Området ligger relativt nära närmaste regionledning som är 50 kV-ledningen från Hagfors upp 
mot Knon/Nain. Skogsvägar går upp i området. 

Skyddade områden 

Inga skyddade områden finns i eller i närheten av vindområdet. 

Figur 13Karta över Hallshöjden - Hjortberg 
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Landskapsbild 

Området ligger i ett storskaligt landskap. Höjdsträckningen har en NNV-SSV riktning liksom 
omgivande landskapselement (våtmarker och höjder). Landskapet bedöms som tåligt för 
vindkraft. Sett från västra stranden av Knon bedöms det som att eventuella vindkraftverk 
kommer att döljas av mellanliggande berg men en ansökan om tillstånd/bygglov ska följas av 
fotomontage därifrån.  

Även visuell påverkan från områdena kring sjöarna Naren-Tyngsjön-Bredsjö ska finnas med 
som underlag för närmare ställningstagande. 

Naturvärden 

I området finns ett flera större och mindre nyckelbiotoper. I området finns en del mindre 
våtmarker och tjärnar där smålom häckar till vilka hänsyn ska tas. Smålommen flyger under 
häckningstiden till Knon och Nain för att fiska, och vindkraftverken får ej skada fåglarna under 
dessa dagliga fisketurer. Det bedöms dock som att hänsyn till smålommens flygstäckning under 
häckningstiden kan tas vid utformning och placering av eventuella vindkraftverk. I området finns 
även värdetrakt för lövblandad barrskog och flera nyckelbiotoper. 

Kulturvärden 

Området innehåller inga kulturvärden eller kända fornlämningar. Inom området finns 
kulturlämningar enl. Skog och historias inventering. 

Friluftsliv 

I området bedrivs såvitt känt inget omfattande friluftsliv. 

Omgivning och människor 

Området är obebyggt, närmaste bebyggelse är kring Stora Örsjön. Närmast bebyggelsen sluttar 
berget brant ner. I övrigt är det långt till bebyggelse >1,5 km. 

Mellankommunalt intresse 

Då eventuell vindkraft kan blir synlig från Malung-Sälens kommun ska samråd ske. 

Samlad bedömning 

Området bedöms som lämpligt för vindkraft, men har enligt modellresultat något sämre 
vindförutsättningar än övriga lämpliga områden. Förutsättning för vindkraftverk begränsas av 
smålommen häckningstjärnar, och hänsyn till dessa ska tas. 
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10.3 Område 3: Skallbergen nordväst Lakenesjön 

 

Figur 14 Karta Skallbergen väst Lakene 



Hagfors kommun Vindkraftplan antagandehandling upprättad 2011-05-09 

 

37 / 61 

 

Lokalisering  

Området ligger på ett större höjdparti norr om Lakenesjön som i sina högsta punkter når över 
400 m.ö.h. 

Den rallyintresserade vindkraftsintressenten känner säkert till Vargåsensträckan som startar på 
vägen norr om Skallbergen. Dessa höjder är kraftigt kuperade och domineras av gles tallskog 
på höjderna med granskog i sluttningarna och har viss vildmarkskaraktär. Mot öster och Skoga 
går sluttningen i 2 etapper med en brant sluttning ner mot bebyggelsen. Söderut mot 
Lakenesjön sluttar området mer jämnt ner mot sjön. Området är totalt ca 13,5 km

2 
varav norra 

delen är ca 5,5 km
2
 och södra delen ca 8,0 km

2
. 

Infrastruktur 

Området ligger en bit från befintlig regionledning i Klarälvdalen. Det krävs därför en relativt 
omfattande utbyggnad i området för att anslutningen ska kunna bäras. Om anslutning är möjlig 
mot fördelningsstationer utefter ledningen skulle en mindre anslutning eventuellt kunna göras. 
Flera skogsvägar går upp i området som är obebyggt. 

Skyddade områden 

I södra delarna av området finns två naturreservat Sörskog - Skallbergen samt Norskog - 
Skallbergen.  Dessa är olämpliga för en vindkraftsetablering. De skyddade värdena bedöms 
dock inte påverkas av vindkraft i dess närhet men stor hänsyn bör tas under ett eventuellt 
byggnadsskede. Det bedöms som viktigt att naturreservaten inte blir fragmenterade utan hålls 
samman till större område som är skyddat från vindkraftsetablering, men något större 
skyddsavstånd till dessa skyddade områden bedöms inte behövas. Området över 400 m.ö.h. 
har höga naturvärden enligt (se ÖP kap 10) och innehåller ett flertal nyckelbiotoper. Större 
delen av det området omfattas av naturreservaten. Öster och väster om området på ett avstånd 
av ca 2 km ligger Råbergstjärnarna samt Dusten, små vatten med vattensalamander och därför 
natura 2000-klassade. De berörs inte direkt av vindkraft på höjderna måste hänsyn tas under 
eventuell vägdragning/elanslutning.  

Landskapsbild 

Området är storkuperat men ligger högt. Inom området är det vegetation och kuperingen som 
begränsar sikten men det finns områden med gles äldre tallskog på höjderna med bättre sikt 
samt områden påverkade av skogsbruk där öppningar ger utblickar. Från toppar med gles 
tallskog kommer man troligen få en tydlig bild av en etablering. Sett från området kring Skoga är 
bedömningen att eventuella vindkraftverk till stor del kommer att skymmas av den branta 
sluttningen närmast samhället. Kring Lakenesjön utgör sluttningen som omfattar de södra 
delarna av området en barriär som avskärmar landskapsrummet kring Lakenesjön. Om den 
södra delen av området skärs av blir dels avståndet längre till Lakenesjön och dels kommer 
sluttningen då att avskärma en del av en vindkraftsetablering. Det ska tilläggas att avståndet till 
de södra delarna av Lakenesjön (där man har utblick mot området) då är mycket stort, 7-8 km 
och eventuella vindkraftverk kommer att framträda som små och endast uppta en liten del av 
synfältet. 
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Foto 2 Fotomontage av vindkraftverk på Skallbergen sett från söder om Lakenesjön 

Naturvärden 

De södra delarna har stora naturvärden, med Skallbergens naturreservat. I området finns ett 
flera större och mindre nyckelbiotoper 

Kulturvärden 

Inga kända fornlämningar eller andra kulturvärden finns inom området. Inom området finns 
kulturlämningar enl. Skog och historias inventering. 

Friluftsliv 

Uppgifter om friluftsliv i området är inte kända. Det går skogsbilvägar i området vilket gör 
området tillgängligt och de nya naturreservaten kan möjligen öka intresset för området.  

Omgivning och människor 

Området är obebyggt men området kring Lakenesjön är ett populärt område för både 
fastboende och fritidshus. Avståndet är dock så stort att olägenheter med buller eller skuggor 
inte påverkar. Tillsammans med område 3 är det två områden som kan tänkas vara synliga från 
området kring Lakenesjön. Avståndet mellan områdena tillsammans med avståndet från 
Lakenesjön gör dock att det inte blir någon påtaglig additativ effekt mellan de två områdena.  

Samlad bedömning 

På grund av de höga naturvärdena och naturreservaten bedöms de södra delarna som 
olämpliga för vindkraft. De norra delarna av området bedöms som lämpligt för vindkraft.  
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10.4 Område 4: SV Lakenesjön  

 

Figur 15 Karta vindområde SV Lakenesjön 

Lokalisering 

Området som ligger sydväst om Lakenesjön gränsar i väster mot Sunne kommun. Det 
intressanta området för vindkraft ligger dock huvudsakligen inom Hagfors kommuns gränser.  

Från området sluttar det brant mot nord/nordöst och dalen kring Lakenesjön. I övriga riktningar 
sluttar det svagt. Området är ca 6,0 km

2
. 
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Infrastruktur 

Området ligger en bit ifrån regionledningarna i Klarälvsdalen och det bedöms som att en större 
etablering krävs för att kunna bära kostnaden för elanslutning. Om anslutning är möjlig mot 
fördelnings-stationer utefter ledningen skulle en mindre anslutning eventuellt kunna göras. 
Skogsvägar går upp i området. 

Skyddade områden 

Inga riksintressen eller andra skyddade områden finns i eller i närheten av vindområdet.  

Landskapsbild 

Vindområdet ligger på de berg som till del utgör fond och barriär för landskapsrummet kring 
Lakenesjön. Vindkraftverk blir därför synliga från området kring Lakenesjön. Från området 
söder om Lakenesjön kommer man att ha eventuella vindkraftverk ”i ryggen” och de skyms till 
stor del av vegetation och den branta bergssidan. Sett från Sörby och östra delen av 
Lakenesjön kommer man från många platser att ha fritt synfält mot eventuella vindkraftverk i 
den dominerande synriktningen ner mot sjön, dock från relativt långt avstånd 5-6 km. Från norra 
delarna av Lakenesjön har man mestadels begränsad sikt mot vindkraftsområdet på grund av 
vegetation men på platser där det öppnar upp har man ett friare siktfält men det är på långt 
avstånd, ca 4-7 km att vindkraftverken inte dominerar landskapet.  

Kommunens gör bedömningen att avståndet mellan Område 3 vid Skallbergen och Område 4 
är så stort att en etablering av vindkraft i båda områdena inte gör att området kring Lakenesjön 
påverkas så negativt att ett av områdena behöver undantas från vindkraft. Dock bör vid den 
samlade påverkan från båda områdena beaktas vid tillståndsprövning om ett av områdena 
redan är exploaterat. 

 

Foto 3 Fotomontage av vindkraftverk sett från Sörby 
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Naturvärden 

Området hyser inga kända högre naturvärden förutom ett antal mindre områden med 
nyckelbiotoper. Området innehåller även ett antal våtmarker som kräver hänsyn vid eventuell 
vägdragning/byggnation. Inom området finns värdetrakt för barrblandskog. 

Kulturvärden 

Inga idag kända kulturvärden finns inom området. 

Friluftsliv 

Några uppgifter om mer omfattande friluftsliv i området är inte kända. 

Omgivning och människor 

Området är närmast obebyggt. Nära området finns ett antal byggnader. Närmast berörda större 
samling byggnader finns i Arnstorp i Sunne kommun på ett avstånd av ca 2-2,5 km. Området 
kring Lakenesjön bedöms ligga på så långt avstånd att buller normalt inte borde orsaka 
problem.  

Mellankommunalt intresse 

Området gränsar mot Sunne kommun. Det ur vindkraftsynpunkt intressanta området ligger dock 
huvudsakligen inom Hagfors kommun. Sunne kommun har i Naturvårdsprogrammet 2008-2013 
två områden. 109 Mansådalen och 110 Brattberget. som är berörda av det utpekade området 
SV Lakenesjön, i Hagfors kommun. Värdena i de två områdena har av Sunne kommun bedömts 
vara av kommunalt intresse för naturvården och innefattar historiska-. geologiska-. kultur- och 
friluftslivs intressen. En utredning bör göras vid exploatering av området SV Lakenesjön. med 
syfte att utreda hur vindkraftsetablering i Hagfors kommun påverkar intressen och naturvärden i 
Sunne kommun. 

 

Samlad bedömning 

Området bedöms som lämpligt för vindkraft.  

Foto 4 Fotomontage vindkraftverk sett från Skogaängarna (skymtas bakom träden till höger i bild) 
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10.5 Område 5: Värmullsåsen 

 

 

Figur 16Karta Värmullsåsen 

Lokalisering 

Värmullsåsen ligger alldeles sydost om Hagfors tätort och kan sägas vara Hagfors ”stadsberg”. 
Värmullsåsen når ca 425 m.ö.h. att jämföra med Hagfors stad på ca 165 m och Ullensjön, söder 
om området, på ca 230 m. Området som har vindförutsättningar ligger i huvudsak i en halvcirkel 
från toppen och mot syd och sydost. På Värmullsåsen finns en slalombacke som inte är i drift 
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samt en radiomast som drivs av Teracom. Från masten går zoner där vindkraft inte får placeras 
för att undvika störningar på kommunikationen. Sedvanligt remissförfarande måste ske tidigt 
inom tillståndsprocessen gällande dessa störningar. På toppen finns dessutom ett utsiktstorn 
och därifrån har man en imponerande utsikt i alla riktningar. Området är ca 2,5 km

2
. 

 

Figur 17 Masten på Värmullsåsen sändningsområden Kartan visar på stora svårigheter att i nuläget 
placera vindkraftverk nära toppen. 

Infrastruktur 

Området ligger nära Hagfors tätort där det finns goda förutsättningar till elanslutning. Skogsväg 
finns upp till toppen. 

Skyddade områden 

Området ligger i sin helhet inom yttre vattenskyddsområde för Stor-Ullens vattentäkt. De 
skyddsföreskrifter som finns bedöms dock inte påverka en eventuell etablering av vindkraft.  

Naturvärden 

Området närmast toppen som berörs av vindområdet innehåller inga högre naturvärden. I 
området finns en del nyckelbiotoper 

Kulturvärden 

Området närmast toppen som berörs av vindområdet innehåller inga kulturvärden eller kända 
fornlämningar. 

Friluftsliv 

Då Värmullsåsen ligger tätortsnära är det av stor betydelse för friluftslivet och utsikten från 
toppen är ett utflyktsmål I nordvästra delen av området finns vandringsleden Åsenslingan. Då 
det ligger så tätortsnära är området närmast samhället av stort lokalt intresse för friluftslivet, 
utpekat som Fr4 i kap 11 i ÖP. Risken att områdets friluftsliv skulle störas av vindkraft bedöms 
ändå som liten. Vindkraft skulle huvudsakligen placeras på toppen och söderut/sydost från 
toppen, d.v.s. bort från de områden som i huvudsak används för friluftsliv. Det är dessutom i 
första hand närheten till tätorten och promenadstigar och kartor som gör området populärt för 
friluftsliv och i mindre grad känslan av orörd eller storslagen natur (även om naturen är fin i 
mindre skala). Risk för iskastning från rotorblad eller nedfallande delar bedöms inte försvåra för 
friluftsliv i området förutsatt att åtgärder som minimerar risken för iskastning vidtas. En 
riskanalys bör göras och lämpliga åtgärder bör vidtas vid en eventuell prövning om etablering.   
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Landskapsbild 

Värmullsåsen fyller flera funktioner i landskapet. Dels bidrar den till att avskärma tätortsmiljön i 
Hagfors. Särskilt när man kommer in mot Hagfors tätort norrifrån är Värmullsåsen även ett 
landmärke som markerar samhället. Vidare erbjuder toppen en imponerande utsikt över staden 
och landskapet.  

I sluttningen ner mot, och i området närmast, samhället är det knappast troligt att man får en 
bild av vindkraftverk på grund av vegetationen. Detaljplan finns för området längst ner i 
slalombacken men berör inte föreslaget vindområde. Där det öppnar upp sig och man får en 
klar bild av toppen samt från norra sidan av Uvån kommer vindkraftverk att synas tydligt. Det 
bedöms dock att stadsmiljön, som i Hagfors är präglad av industriell verksamhet, är tålig för en 
etablering av vindkraftverk på Värmullsåsen.  

Ifrån toppen av Värmullsåsen kommer man att få en tydlig bild av en vindkraftsetablering. Det är 
därför viktigt att en eventuell vindkraftsetablering hålls samman söderut från toppen för att inte 
störa utsikten mot norr och samhället.  

På längre avstånd kommer också vindkraftverk på Värmullsåsen att synas tydligt. Särskilt när 
man kommer in mot Hagfors tätort norrifrån är Värmullsåsen ett landmärke som förstärks av 
slalombacken och masten på toppen. Bedömningen är dock att vindkraftverk inte skulle förta, 
utan snarare ge en ytterligare förstärkning, av Värmullsåsen som landmärke samt bidra till att 
lyfta fram förnybar energi.  

 

Foto 5 Fotomontage av vindkraftverk på Värmullsåsen sett från Bågen 
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Foto 6 Fotomontage av vindkraftverk på Värmullsåsen sett från Kampåsen 

Omgivning och människor 

Avståndet till samhället är stort i relation till normala skyddsavstånd med hänsyn till buller varför 
problem med ljud och skuggbildning inte bör uppkomma, men noggrann utredning i samband 
med tillståndsprocessen krävs. 

Samlad bedömning 

Området bedöms som lämpligt för vindkraft, dock med den begränsning som radio/telemastens 
funktion kräver, vilket medför att utplaceringen av eventuella vindkraftverk i dagsläget kan bli 
gles. Då funktionen av masten kan ändras – den begränsning som idag råder gäller endast ett 
år i taget – har kommunen gjort bedömningen att området i princip är lämpligt, trots att vindkraft 
så som läget är 2011 sannolikt inte kommer att kunna etableras som en vindkraftspark. 
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10.6 Område 6: Vålberget 

 

 

Figur 18 Karta Vålberget 
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Lokalisering 

Området ligger upp på Vålberget mot gränsen till Filipstads kommun öster om Gumhöjden. Mot 
väst och nordväst sluttar det kontinuerligt ner mot skogs/sjö och våtmarksområdena i denna del 
av kommunen. Mot söder sluttar det från vindområdet i två etapper ner mot vägen till Filipstad. 

Infrastruktur 

Området ligger långt ifrån befintlig regionledning (Lesjöfors) varför en större etablering krävs för 
att kunna bära anslutning till elnät. En skogsbilväg går upp i området.  

Skyddade områden 

Inget skyddat område finns inom vindområdet. Sydväst om området, på ett avstånd av ca 1,5 
km finns Malmbackarna som är av riksintresse för naturvård för sina ängsmarker. Se kapitel 10 i 
ÖP. De värdena är inte hotade av en vindkraftsetablering. 

Landskapsbild 

Vålberg är en relativt markant höjd jämfört med det mindre kuperade skogslandskapet mot 
nordväst. Landskapet är i större skala storskaligt men innehåller ett flertal mindre sjöar och 
våtmarker i en mosaik. Där landskapet lokalt öppnas upp, d.v.s. vid våtmarker och sjöar 
kommer vindkraftverk troligen att synas på långt håll sett från nordväst. Landskapet bedöms 
dock som tåligt för vindkraftverk. Från söder och vägen till Filipstad har man ingen tydlig bild av 
Vålberget p.g.a. vegetationen, och när man kommer närmare Vålberget är det knappast troligt 
att man får någon större utblick över eventuella vindkraftverk då de skyms av vegetation och 
den brantare sluttningen närmast vägen. Vindkraftverk blir troligen väl synliga från 
sjölandskapet i sydost i Filipstads kommun. 

Naturvärden 

Inga särskilda naturvärden finns uppe på Vålberget inom vindområdet. Malmbackarna (se 
Riksintresse) och även Snåret är exempel på bevarandevärda ängs- och hagmarker. Då 
naturvärdena är kopplade till ängsmarken bedöms de inte påverkas av en vindkraftsetablering. 

Kulturvärden 

I södra delen finns en formnissesklassad tjärdal. Inga kända kulturvärden eller fornlämningar 
finns i området förutom nämnda Malmbackarna som är kulturellt intressant som exempel på 
äldre gård i skogslandskapet. Avståndet är dock så stort att det inte påverkas. Inom området 
finns kulturlämningar enl. Skog och historias inventering. 

Friluftsliv 

Inget friluftsliv av större omfattning är känt i området. 

Omgivning och människor 

Närmaste bebyggelse är Snåret och Malmbackarna på ett avstånd av ca 800 m respektive 1,5 
km från vindområdet. På grund av vegetation, kupering och avstånd bedöms påverkan som 
liten såväl visuellt som av buller. 

Mellankommunalt intresse 

Området gränsar mot Filipstads kommun som i dessa delar är obebyggt. Då vindområdet även 
går in i Filipstads kommun är det troligt att en eventuell etablering även skulle omfatta delar av 
Filipstads kommun. Området gränsar inte till några konkurrerande intressen inom Filipstads 
kommungräns utan kommer enligt uppgift från Filipstads kommun att pekas ut som en så kallat 
gråzonsområde i Filipstads kommuns vindkraftplan. 

Samlad bedömning 

Området bedöms som lämpligt för vindkraft. 
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10.7 Område 7: Skallberg- Rösberget  

 

Figur 19 Karta Skallberget-Rösberget öst Rådasjön 

Lokalisering 

Området ligger öster om väg 240 mellan Lakheden och Haftersbol. Området är kraftigt kuperat 
och utgörs av flera bergsformationer med mindre dalar emellan. Ner mot Rådasjön sluttar det 
kraftigt från dryga 400 m.ö.h. på de högsta topparna i området ner till Rådasjön på 124 m.ö.h. 
Området är ca 7,8 km

2
. 

Infrastruktur 

Området ligger relativt nära 130 kV-ledningen mellan Forshult i Klarälvdalen och Filipstad. 
Skogsbilvägar går upp i området. 
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Skyddade områden 

Inom vindområdet finns inga skyddade områden men hela dalen kring Rådasjön är riksintresse 
för naturvård, beläget på ett avstånd av ca 1,5 km från de yttersta delarna av vindområdet.  

Landskapsbild 

Området ligger på de berg som utgör barriären mellan dalen kring Rådasjön och de stora 
skogsområdena österut. Det gör att vindkraftverk här kommer att synas tydligt från stora delar 
av området kring Rådasjön. Från de områden som ligger närmast, d.v.s. från östra sidan av 
Rådasjön kommer man dock inte att få någon klar bild, om ens någon bild av vindkraftverk då 
de skyms av vegetationen och den branta sluttningen. Det gör att vindkraftverk mest kommer 
att synas från längre avstånd och då bara uppta en mindre del av synfältet. Landskapet upplevs 
som storskaligt på håll och bedöms som tåligt för vindkraft. Eventuella vindkraftverk bör 
utformas så de ger ett ordnat intryck sett ifrån området kring Råda tätort då bergen härifrån 
utgör fond för utsikten över Rådasjön.  

 

Foto 7 Fotomontage av vindkraftverk på Skallberg- Rösberg sett från Råda 

Naturvärden 

Såväl Skallberget -Rösberget som Örtjärnsberget har höga naturvärden med nyckelbiotoper 
Inom området finns värdetrakt för barrblandskog. Häckande smålom finns i tjärnarna. De 
bedöms dock som förenliga med en vindkraftsutbyggnad som tar hänsyn till dessa värden.  

Kulturvärden 

Inom området finns kulturlämningar enl. Skog och historias inventering. 

Friluftsliv 

Inget mer omfattande friluftsliv finns såvitt känt i området. 

Omgivning och människor 

Området i sig är obebyggt. Nordväst och väst om området på ett avstånd på mellan 500-1500 m 
finns bebyggelse.  

Samlad bedömning 

Området bedöms som lämpligt för vindkraft. 
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10.8 Område 8: Örsjön-Länsmanshöjden 

Lokalisering 

Området ligger väst till sydväst om Ullensjöarna. Området är relativt flackt och innehåller ett 
flertal myrar. Området är påverkat av modernt skogsbruk men byggnationen har varit restriktiv 
inom området. Området är totalt ca 29,8 km

2
 varav norra delen är på ca 9,9 km

2 
och södra 

delen på ca 19,9 km
2
. 

Infrastruktur 

Området ligger norra delar ligger relativt nära Hagfors tätort med goda förutsättningar till 
elanslutning medan de södra delarna ligger närmare regionledningen mot Filipstad. Till 
områdets norra delar går skogsbilvägar men då området är stort finns det områden, framförallt i 
södra delen, som ligger långt ifrån befintligt vägnät. 

 

Figur 20 Karta över Örsjön- Länsmanshöjden 
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Skyddade områden 

Inga riksintressen finns i eller nära det utpekade området. Ullensjöarna är vattentäkt med utökat 
strandskydd men ligger på stort avstånd. Hela den södra delen berörs av ett i ÖP utpekat större 
oexploaterat område kring Älgsjön-Sunnemo och skyddat enligt MB 3 kap 2§. Det 
oexploaterade området är dock påverkat av modernt skogsbruk. 

Landskapsbild 

Området ligger högt och vegetationen gör att eventuella vindkraftverk troligen främst kommer 
att synas då man kommer nära. Det är endast på vissa platser man får någon större utblick över 
landskapet. Då det större orörda området i södra delarna är påverkat av modernt skogsbruk 
bedöms det visuella intrycket av vindkraft inom synhåll inifrån det orörda området vara av 
mindre betydelse, d.v.s. vindkraftverk norr om det orörda området kan tillåtas även fast de 
kommer att synas från det orörda området. Sett från norr (vägen mot Filipstad) och sydväst 
(Sunnemodalen) är bedömningen att man endast kommer ha liten eller att ingen utblick mot 
eventuella vindkraftverk. 

Naturvärden 

I den södra delen av området finns ett flertal naturvärden. Inom det området finns flera 
våtmarker, bland annat Kujmossen, Skottjärnsmossen, Laxtjärnmossen och på Jällsjöberget 
med naturvärden av stort kommunalt intresse och kring Länsmanshöjden finns nyckelbiotoper. 
Även i norra delarna finns våtmarker. Inom vindkraftsområdena ska hänsyn tas till våtmarker 
genom att vindkraftverk och vägar i huvudsak placeras på fast mark inom områdena. I fall där 
det krävs markstabiliseringsåtgärder hanteras det i det enskilda fallet. Inom området finns 
värdetrakt för barrblandskog. 

Kulturvärden 

Upplundshöjden (se kapitel 8 i ÖP) ligger norr om det utpekade området och är en del av 
kulturmiljöprogrammet. Längs L. Örsjön och Jällsjön väster om vindområdet finns fornlämningar. 
Avståndet till dessa bedöms dock som så stora att de inte berörs av en vindkraftsetablering 
men hänsyn bör tas vid eventuell vägsträckning/ledningsdragning. Inom området finns 
kulturlämningar enl. Skog och historias inventering. 

Friluftsliv 

Den södra delen av området berör ett större oexploaterat område. Även om friluftslivet inte är 
så stort i området är det viktigt att bevara dessa områden då anledningen till värdet är just att 
det är och har varit stor restriktivitet med byggande i området. 

Omgivning och människor 

De södra delarna av området är obebott. Längs vägen som skär genom den nordligaste delen 
finns ett antal byggnader.  

Samlad bedömning 

Den norra delen av området bedöms som lämpligt för vindkraft medan den södra delen bedöms 
som olämplig. Naturvärdena i södra delarna i kombination med att de ett södra delarna omfattas 
av ett större orört område gör att den södra delen bedöms som olämplig för vindkraft. 
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10.9 Område 9: Getberget 

Lokalisering 

Området omfattar delar av Getberget som är en del av den centrala bergsryggen mellan 
Klarälvdalen och Sunnemodalen. Området ligger högt och från området sluttar det brant i två 
etapper mot öster mot Sunnemodalen. I nordväst sluttar det kontinuerligt ner mot Klarälvsdalen. 
Området har något sämre vindförutsättningar än övriga områden. Området är ca 2,0 km

2
. 

Infrastruktur 

Området ligger relativt nära 130 kV-ledning mot Filipstad. Skogsbilvägar går upp mot området. 

 

Figur 21 Karta över Getberget 

Skyddade områden 

Området sig innehåller inga riksintressen, men Sunnemodalen och Klarälvdalen är riksintresse 
för naturvård. Närmast ligger Sunnemodalen på ett avstånd av ca 1,3 km. 

Området ligger nästan rakt söderut från Hagfors flygplats och det höjdbegränsade området 
kring flygplatsen berör höjdryggen som Getberget är en del av. Flyget har gjort bedömningen att 
vindkraft i dagsläget påverkar inflygningsrutinerna. 
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Landskapsbild 

Getberget är en del av den större höjdrygg som avgränsar Klarälvsdalen från Sunnemodalen. 
Getryggen följer den nordsydliga riktning som landskapet har i dalgången. Särskilt mot 
Sunnemodalen utgör den en barriär som avgränsar landskapet i Sunnemodalen. Från västra 
stranden av Lidsjön har kommunen gjort bedömningen att den visuella påverkan bli liten då 
vindkraftverken bedöms döljas av vegetation och den branta sluttningen ner mot dalen. 
Betraktad från östra stranden utgör höjdryggen fond för Lidsjön.  

Kommunen har gjort bedömningen att påverkan på landskapsbilden från bebyggelsen på östra 
sidan av Lidsjön kommer att bli påtaglig. Då området är av riksintresse för den geologiska 
utformningen av dalgången, som av många betraktas som den vackraste i kommunen, blir 
vindkraft på Getberget en negativ påverkan på de värden som riksintresset är avsett att skydda.  

Även sett söderifrån och området kring sjön Skärgen blir vindkraftverk troligen väl synliga.  

Naturvärden 

I området finns mindre områden med nyckelbiotoper. Skymma/Högåsbäcken är ett naturklassat 
vattendrag som rinner från Stormossen strax väster om vindområdet. Även Stormossen själv 
har höga naturvärden. Dessa berör dock inte själva vindområdet. Hänsyn måste tas under ett 
eventuellt byggskede. 

Kulturvärden 

Området innehåller inga kulturvärden eller kända fornlämningar 

Friluftsliv 

I området bedrivs såvitt känt inget omfattande friluftsliv. 

Omgivning och människor 

Området är obebyggt, närmaste bebyggelse är i Nedre Lid på ett avstånd av ca 1,5 km. 

Mellankommunalt intresse 

Söder om området finns sommarstugeområde vid Skärgen, som ligger på gränsen mellan 
Munkfors och Hagfors. 

Samlad bedömning 

Området bedöms som olämpligt för vindkraft genom den påverkan en vindkraftpark skulle 
medföra på de värden som riksintresset Sunnemodalen är satta att skydda samt att vindkraft 
medför hinder för flyget och dess framtida utveckling.  

 

 

Foto 8 Fotomontage vindkraftverk på Getberget, sett från östra sidan Lidsjön 
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10.10 Område 10: Brånberg Milberget V Gräs 

 

Lokalisering 

Området ligger på höjderna öster om Grässjön på mellan 300 – 350 m.ö.h. Höjdsträckningen 
har en sydostlig riktning parallellt med Grässjön. Höjderna utgör vidare landskapsbarriären 
mellan Sunnemodalen och de stora skogsområdena österut. Området är ca 6,2 km

2
. 

Infrastruktur 

Området ligger nära befintlig 130 kV-ledning mot Filipstad. Flera skogsbilvägar går upp mot 
området. 

 

Figur 22 Karta Brånberget - Milberget 
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Skyddade områden 

I området finns inga riksintressen. Hela Sunnemodalen på ett avstånd av ca 1,5 km utgör 
riksintresse för naturvård. Hela området innefattas i det stora orörda området kring Älgsjön-
Sunnemo. Delar av Milberget omfattas av biotopskydd, dock ej inom vindområdet. 

Landskapsbild 

Området ligger på den höjdsträckning som utgör fond för landskapsrummet kring 
Sunnemodalen sett från västra stranden. Vindkraftverk skulle bli väl synliga från en stor del av 
landskapet kring Sunnemodalen. Då området löper parallellt med Grässjön skulle en etablering 
av vindkraft i hela området kraftigt påverka landskapet kring Sunnemodalen Särskilt påtaglig 
bedöms påverkan bli sedd från västra stranden på ett avstånd av ca 3-3,5 km i och med att en 
stor del av blickfånget mot sjön skulle ha en fond av vindkraftverk 

Naturvärden 

I området finns höga skogliga naturvärden. Hela Milberget är angivet i ÖP som ett område med 
högt naturvärde och nyckelbiotoper finns även i Klammdalen. Det bedöms dock som att 
nödvändig hänsyn till dessa kan tas i detaljutformningen av en eventuell byggnation. 

Kulturvärden 

Inga kulturvärden eller kända fornlämningar finns i området. 

Friluftsliv 

Inget omfattande friluftsliv är känt i området som dock ligger i nära anslutning till samhällena 
Sunnemo och Gräs.  

Omgivning och människor 

Området är obebyggt och avståndet är stort (1-1,5 km) med avseende på buller till närmaste 
bebyggelse i dalen. Från östra stranden av Grässjön bedöms den visuella påverkan bli liten på 
grund av vegetation och sluttning. Från den västra stranden bedöms den visuella påverkan bli 
stor då området ligger parallellt med sjöns riktning. I många fall begränsas vyn ner mot sjön från 
västra stranden av skogsridåer vilket gör att man endast ser en del av sjön från motstående 
sida. Det gör att en etablering kan uppta en stor del av vyn mot sjön. Det gör också att även om 
området skulle minskas ner till att endast omfatta Brånberg är bedömningen att det skulle ha 
stor påverkan på det visuella intrycket.  

Samlad bedömning 

Området bedöms som olämpligt för vindkraft pga. att det inkluderas i ett större orört område 
med förekomst av höga naturvärden samt på grund av bedömningen att det skulle ha för stor 
visuell påverkan sett från västra sidan av Grässjön. 
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10.11 Område 11: Stormossen Ost Gräsmangen 

Lokalisering 

Området är lokaliserat på berget mellan Gräsmangen och Brattforsheden. Detta område är en 
del av ett större område med vindförutsättningar som sträcker sig in i Karlstad kommun. En 
eventuell exploatering av området innebär därför troligen att man även kommer att utnyttja mark 
inom Karlstad kommun. Området är ca 5,9 km

2
. 

 

 

Figur 23 Karta Stormossen ost Gräsmangen 
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Infrastruktur 

Området ligger långt från befintlig regionledning. En skogsbilväg går upp i södra delen av 
området medan de norra delarna ligger en bit från befintlig väg. 

Skyddade områden 

En stor del av området upptas av Stormossen, som är ovanlig i och med att den sluttar mot 
mitten. Mossen är av riksintresse för naturvård då den har högsta klassningen i 
våtmarksinventeringen. På Karlstadssidan om området ligger Horssjöns skjutfält som är av 
intresse för försvaret och vars influensområde även sträcker sig in i Hagfors kommun. Karlstad 
kommun har därför i sin samrådshandling för vindkraftplan rekommenderat att området inte 
används för vindkraft. Enligt Försvarsmaktens beslut 20 10-02-17 bibehålls Horssjöns skjutfält 
som riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB. vilket skall beaktas i all fysisk planering 
och övrig tillståndsgivning. Horssjöns skjutfält är beläget inom Karlstads kommun men fältets 
omgivningspåverkan berör även Hagfors kommun. Områden som är av riksintresse, på grund 
av att de behövs för totalförsvarets anläggningar, skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av försvarsanläggningen. Om försvarets intressen i 
området förändras i framtiden kan den södra delen av området bli aktuellt. Samråd med 
Försvaret ska alltid ske.  

Landskapsbild 

Området ligger högt och sluttar brant både mot Gräsmangen i väst och mot Brattforsheden i 
öster. Det är därför inte troligt att man från dalarna kommer att få någon bild av vindkraftverk. 
Landskapet är storkuperat och bedöms tåligt för vindkraft.  

Naturvärden 

Stormossen är inventerad i våtmarksinventeringen och har då fått klass 1. Det innebär att 
mossen har mycket höga naturvärden som ska värnas, även vid ev. vindkraftsetableringar.  

Kulturvärden 

I norra delen av området, norr om Stormossen finns fornlämningar.  

Friluftsliv 

Inga uppgifter om friluftsliv finns i området. 

Omgivning och människor 

Området är obebott. 

Mellankommunalt intresse 

Området omfattar ett större område som går in i Karlstad kommun. Karlstad har i 
samrådshandling för sin vindkraftplan angivit att den del av området som sträcker sig in i 
Karlstad kommun som olämplig för vindkraft på grund av Försvarets intressen i området. 

Karlstads kommun anser att området kring Gräs och Svartån, tillsammans med 
sammanhängande områden i Karlstads och Filipstads kommuner, utgör ett viktigt och 
underutnyttjat område med potential för friluftsliv samt natur- och kulturturism. Karlstads del av 
området är utpekat som område med potential för naturturism i förstaget till ny översiktsplan  

Samlad bedömning 

På grund av Stormossens höga naturvärden och stora utbredning inom det möjliga 
vindkraftsområdet är rekommendationen att området helt utesluts för vindkraft. En etablering på 
Karlstadsidan av området, om försvarets intressen i området skulle ändras i framtiden, får inte 
påverka mossens höga naturvärden och försiktighet till de hydrologiska förhållandena måste 
ske vid en byggnation. Avståndet till kommungränsen är ca 1 km från den södra delen av 
mossen. 
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11 Planförslagets konsekvenser 

Kommunen är skyldig att göra en miljöbedömning av en plan om genomförandet av planen kan 
anses medföra en betydande miljöpåverkan. 

Kommunen har i denna vindkraftplan pekat ut sju områden som lämpliga för vindkraft. En 
utbyggnad av vindkraft i samtliga dessa områden bedöms som osannolikt. Skälet till det är att 
det finns gått om lämpliga platser i Sverige för en vindkraftutbyggnad och utbyggnad av 
vindkraft kommer troligen först och främst ske i de bästa vindlägena. Dessutom skulle en 
utbyggnad och anslutning av samtliga områden ställa betydande krav på en förstärkning av 
elnätet i kommunen. Alternativa områden har utretts i planförslaget men har efter en samlad 
bedömning bedömts som olämpliga för vindkraft.  

11.1 Påverkan på kommunens utveckling  

I kommunen finns traditioner av kraftens betydelse för samhället. En av anledningarna till att 
Hagfors tätort ligger där det ligger, är att Uvåsystemet, med dåtidens förutsättningar, var 
betydligt mer lättreglerat än Klarälven, vilket gav bättre förutsättningar för etablering av industri. 
Redan 1911 byggdes det första elproducerande vattenkraftverket i kommunen i och med 
byggandet av Forshults kraftstation i Klarälven, vilket följdes av utnyttjande av Uvåsystemet 
även för elkraft och senare, under 1940-talet, av ytterligare elkraftutbyggnad i Klarälven.  

I en kommun dominerat av skogslandskapet är inkomster från brukandet av marken viktig. 
Genom att erbjuda vindkraftexploatörer arrende av skogsmarken för byggande av vindkraftverk 
får kommunens markägare en extra intäktskälla. Denna intäkt är även mer jämnt fördelad över 
tid än andra intäkter kopplade till skogsbruk. Dessutom kan ett förstärkt vägnät i delar av 
kommunen vara betydelsefull för markägaren men även för närboende och turister som får 
lättare att ta sig till i vissa fall svårtillgängliga områden. 

I vissa fall sker det även att vindkraftsexploatören avsätter en s.k. bygdepeng (liknande för 
vattenkraft) som innebär att pengar tillförs det lokala föreningslivet. Likaså kan under framförallt 
byggtiden en del nya arbetstillfällen skapas. 

11.2 Påverkan på boendemiljön 

Boende i närheten av de utpekade lämpliga områdena kan påverkas på flera sätt av en 
utbyggnad av vindkraft. Dels i form av ljud och ljus men även av att man tycker att utsikten 
förstörs eller att man ser stora risker för nedfallande delar eller iskast.  

I Hagfors är bebyggelsen i huvudsak belägen i dalarna medan de utpekade lämpliga områdena 
är på höjderna. I de flesta fall är områdena belägna på så långa avstånd från mer omfattande 
bebyggelse att risken för nedfallande delar/is eller buller bedöms som liten. När det gäller den 
visuella påverkan har kommunen bedömt att i det i de lämpliga områdena är den visuella 
påverkan acceptabel.  

Under förutsättning att man i eventuella framtida tillstånds/bygglovsprocesser tar hänsyn till 
påverkan på boendemiljön, bl.a. genom att följa kommunens riktlinjer, bedöms en utbyggnad 
kunna ske utan större påverkan på boendemiljön. 

11.3 Påverkan på friluftsliv och turism 

De viktigaste områdena för kommunens turism är dalgångarna tillsammans med kommunens 
tätorter. Det gäller såväl för de som stannar i kommunen som de som passerar igenom. De 
utpekade områdena är relativt koncentrerade till ett band tvärs över de centrala delarna av 
kommunen i öst-västlig riktning. Det gör att även vi en utbyggnad i flera av de utpekade 
lämpliga områdena lämnas de södra och norra delarna opåverkade.  

Från vissa delar av de centrala delarna, exempelvis delar av området kring Rådasjön, kan man 
komma att se vindkraftverk i 2 riktningar, både på Värmullsåsen och på Skallberg-Rösberget. 
Kring Råda finns bland annat en rastplats, camping och golfbana av betydelse för turism. 
Avstånden till eventuella vindkraftverk är dock så stora att de endast skulle uppta en mindre del 
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av utsikten. I den smalare delen av Klarälvdalen norr om Edebäck som är av stor vikt för 
turismen i kommunen, finns inga utpekade områden.  

För friluftslivet är de tätortsnära områdena inte utpekade för vindkraft med ett undantag, 
Värmullsåsen. Bedömningen är dock att friluftslivet där inte behöver påverkas i någon större 
utsträckning. Inget av de utpekade områdena är heller i dagsläget karterade med 
frilufts/orienteringskarta. När det gäller jakt och eventuella restriktioner för det så är det en sak 
mellan markägare och eventuell vindkraftsexploatör. Sammantaget bedöms påverkan på 
friluftsliv och turism som liten. 

11.4 Bidrag till det nationella planeringsmålet 

I de för vindkraft lämpliga områdena för vindkraft finns, med utgångspunkt i tillgänglig yta på ca 
44 km

2
 (2,3 % av kommunens yta), en teoretisk möjlighet att bygga ca 130-150 vindkraftverk. 

Med en kapacitet på 2 MW/styck och en utnyttjningstid på 2000 timmar/år motsvarar det ca 
500-600 GWh

4
. Det motsvarar ca 1,7–2,0 % av det nationella planeringsmålet på 30 TWh/år. 

Med beaktande av att Hagfors kommun endast upptar knappt 0,5 % av Sveriges yta innebär 
vindkraftplanen att Hagfors kommun bidrar till uppfyllandet av det nationella planeringsmålet.  

11.5 Påverkan på natur – och kulturmiljön 

I vindkraftplanen har hänsyn tagits till hur natur – och kulturmiljön påverkas vid bedömningen av 
områdenas lämplighet. En lokal påverkan på miljön är ofrånkomlig vid en etablering i lämpliga 
områden men konsekvenserna bedöms som små under förutsättning att hänsyn tas vid 
prövning av det enskilda fallet. 

11.6 Nollalternativ 

Det är rimligt att anta att en vindkraftplan minskar hindren/kostnaderna för tillståndsprocesser 
för vindkraftsetableringar. De ekonomiska förutsättningarna för vindkraft sätts idag i stor 
utsträckning inom det kvotbaserade elcertifikatsystemet. Det gör att på kort sikt kommer 
eventuellt mindre vindkraft i Hagfors kommun att kompenseras av mer vindkraft, eller 
elproduktion från annan förnyelsebar energikälla, någon annanstans inom ramen för 
elcertifikatsystemet.   

På längre sikt är det troligt att de lägre kostnaderna för en etablering som blir följden av 
planarbetet leder till en större mängd förnyelsebar el som kan ersätta el från fossila bränslen.  

Med det resonemanget är det rimligt att anta att en vindkraftplan sänker hindren/kostnader för 
tillståndsprocesser för vindkraftsetableringar vilket på lång sikt leder till en större mängd 
förnyelsebar el som kan ersätta el från fossila bränslen.  

11.7 Påverkan på miljökvalitetsmålen 

Sverige har satt upp 16 miljökvalitetsmål. Vindkraftplanen har kopplingar till framförallt: 

 Begränsad miljöpåverkan 

 Frisk luft 

 Bara naturlig försurning 

 Levande skogar 

 Myllrande våtmarker 

 God bebyggd miljö 

 Ett rikt växt- och djurliv 
 

De tre första målen är kopplade till en minskning av användandet av fossila bränslen. I den mån 
vindkraft i Hagfors kommun kan ersätta fossila bränslen för elproduktion har den en generellt 
positiv påverkan på dessa mål. 

                                                      

4
 Det är en teoretisk siffra om det endast var tillgången på mark som påverkade utbyggnaden men som inte beaktar 

begränsningar i exempelvis ekonomiska förutsättningar, elnätets kapacitet och andra faktorer som påverkar 
omfattningen av en eventuell utbyggnad. 
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Påverkan av vindkraft på de övriga målen beror helt på hur och var eventuella 
vindkraftsanläggningar placeras. En övergripande planering innebär att eventuella negativa 
konsekvenser kan överblickas i ett tidigt skede så att eventuella vindkraftsetableringar kan ske 
så att det ger en positiv eller minimerad negativ påverkan på dessa miljömål. 

11.8 Påverkan på miljökvalitetsnormer 

 Miljökvalitetsnormen för buller påverkas av vindkraftverk, och planes riktlinjer för 
etablering av vindkraft stadgar att detta utförligt ska utredas. 

 Miljökvalitetsnormer för vatten bedöms ej påverkas av vindkraft i de utpekade 
områdena, som ej innehåller vattenförekomster  

 Kvävedioxider/kväveoxider- berörs ej av vindkraftplanen 

 Bly- berörs ej av vindkraftplanen 

 Svaveldioxider- berörs ej av vindkraftplanen 

 Partiklar- berörs ej av vindkraftplanen 

11.9 Checklista för bedömning av betydande miljöpåverkan 

1. Mark, vatten och luft 

Nuvarande markanvändning – påverkas ej direkt av vindkraftplanen förutom skogsbruk 

Miljöpåverkan från tidigare verksamheter- berörs ej av vindkraftplanen. 

Föroreningar till mark – berörs ej av vindkraftplanen. 

Erosion/ras – berörs ej av vindkraftplanen  

Grundvatten av godkänd kvalitet – berörs ej av vindkraftplanen 

Dagvatten - berörs ej av vindkraftplanen, men bör i kommande prövningar hanteras  

Ytvatten – berörs ej av vindkraftplanen, men bör i kommande prövningar hanteras 

Skyddsområde för vattentäkt – Område Värmullsåsen ligger i sin helhet inom yttre skyddsområde för Stor-
Ullens vattentäkt. En etablering här måste i kommande prövningar hanteras utifrån de föreskrifter som finns. 
Extra försiktighetsmått bör ställas i exploateringsfasen.  

Levande sjöar och vattendrag - berörs ej av vindkraftplanen, men bör i kommande prövningar hanteras 

Hav i balans – ej aktuellt 

Föroreningar till vatten – Se ovan gällande Värmullsåsen.  

Föroreningar till luft- berörs ej av vindkraft i de utpekade områdena   

Skyddande ozonskikt- berörs ej av vindkraft i de utpekade områdena   

Frisk luft- berörs ej av vindkraft i de utpekade områdena   

Lukt- berörs ej av vindkraft i de utpekade områdena   

Begränsad klimatpåverkan – Vindkraftplanens syfte är att underlätta etablering av förnyelsebar el. 

Ingen övergödning - berörs ej av vindkraftplanen. 

Giftfri miljö- berörs ej av vindkraftplanen 

Bara naturlig försurning – berörs ej av vindkraft i de utpekade områdena. 

Miljökvalitetsnormer se ovan 

2. Naturvärden 

Nationalpark- ej aktuellt 

Natura 2000/naturreservat – berörs ej av vindkraft i de utpekade områdena Områden med naturreservat 
har utpekats som olämpliga (Skallbergen) 

Riksintressen – planen beskriver hur riksintressenas värde i Sunnemo-Rådadalen ska skyddas. 

Naturminne – berörs ej av vindkraft i de utpekade områdena  

Strandskydd – berörs ej av vindkraft i de utpekade områdena   

Biotopskydd – kan vara berörda av vindkraft i de utpekade områdena, vilket får hanteras i kommande 
prövningar. Biotopskyddade områden får ej påverkas negativ av vindkraftsetablering.  . 

Djurlivet- kan beröras negativt av vindkraft i de utpekade områdena, och bör i kommande prövningar särskilt 
studeras (fladdermöss och fågel, särskilt sträckande fågel)   

Viltstråk - - okänt om de berörs av vindkraft i de utpekade områdena   

Fiskevatten/jaktmarker- jaktmarker berörs av vindkraft i de utpekade områdena. 

Rödlistade arter okänt om de berörs av vindkraft i de utpekade områdena. 

Djurskyddsområde – berörs ej av vindkraft i de utpekade områdena. 

Ekologiskt känsliga områden- berörs ej av vindkraft i de utpekade områdena   

Myllrande våtmarker – angränsar till och finns i mindre omfattning inom de utpekade områdena bör i 
kommande prövningar särskilt studeras (fågel, särskilt sträckande fågel)  
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Annan värdefull natur – berörs ej av vindkraft i de utpekade områdena, undantaget Värmullsåsen, som 
gränsar till friluftsområde. 

3. Landskap och lokalmiljö 

Stads- och landskapsbild/synintryck – Hagfors stadsmiljö och det öppna odlingslandskapet berörs vid flera 
av de utpekade områdena, och riktlinjer och förhållningsätt finns beskrivet i planen. 

Ett rikt odlingslandskap – berörs ej av vindkraft i de utpekade områdena, annat än ur aspekten landskapsbild 

Storslagen fjällmiljö- ej aktuellt 

Levande skogar- berörs av vindkraft i de utpekade områdena, då en eventuell etablering av vindkraft tar 
skogsområden i anspråk. 

Rekreation/friluftsliv- beskrivs i vindkraftplanen i bedömningen av utpekade områden. Vindkraft begränsar 
det rörliga friluftslivet i viss omfattning. 

Trevnad – berörs av vindkraft i de utpekade områdena och hanteras i eventuella kommande prövningar. Se 
nedan 4. 

God bebyggd miljö – berörs ej av vindkraftplanen, annat än gällande område Värmullen. Se ovan. 

Ändrat bebyggelsetryck- bedömts ej påverkas av vindkraftplanen 

Lokalklimat- berörs ej av vindkraftplanen 

Trafik- berörs ej av vindkraft i de utpekade områdena, undantaget under etableringsfasen. Transportplan 
måste då upprättas och godkännas 

Infrastruktur- kraftledningar kommer att behövas vid en eventuell etablering i de utpekade områdena, vilket 
hanteras i kommande prövningar. Placering av vindkraftverk på Värmullsåsen begränsas i nuläget kraftigt av 
radiokommunikation. Flygets intressen kan påverkas.  

4. Hälsa och säkerhet 

Miljökvalitetsnorm - buller- berörs av vindkraft i de utpekade områdena, se ovan 

Trafiksäkerhet- kan beröras av vindkraft i de utpekade områdena beroende på placering av verken. För att 
inte vindkraftverken ska dra till sig trafikantens uppmärksamhet ska de målas diskret, och alltför 
iögonfallande text får ej förekomma på verken.  

Farligt gods- berörs ej av vindkraftplanen 

Explosion/bränder- berörs ej av vindkraftplanen 

Oro/riskupplevelser- kan beröras av vindkraft i de utpekade områdena. Skyddsavstånd för iskast ska iakttas. 

Otrygga miljöer- se ovan 

Ljus/skarpa sken- berörs av vindkraft i de utpekade områdena då varningsljus för flyget ska sättas upp på 
vindkraftverken. Det finns regler om skuggeffekter som ska uppfyllas. 

Strålning: Radon berörs ej av vindkraft i de utpekade områdena 

Kraftledningar berörs av vindkraft i de utpekade områdena.  

Vibrationer- berörs ej av vindkraftplanen 

5. Kulturmiljö 

Riksintresse för kulturmiljö – berörs ej av vindkraft i de utpekade områdena 

Fornminne-– berörs ej av vindkraft i de utpekade områdena, men då fornminnen kan finnas så finns i 
riktlinjerna för etablering att tidig kontakt med länsstyrelsen ska ske så att en bedömning kan göras i varje 
fall om särskilt utredning behövs. 

Byggnadsminne- berörs ej av vindkraft i de utpekade områdena 

Regionala kulturmiljöer- se även påverkan på landskapet.  

Kyrkor, kyrkotomter och begravningsplatser- berörs ej av vindkraft i de utpekade områdena 

6. Annat 

Handel/produktion/konsumtion- berörs till viss del av vindkraft i de utpekade områdena 

Socioekonomiska förhållanden- berörs av vindkraft i de utpekade områdena då en ny typ av nyttjande av 
vädret i mark i höjdläge kan komma tillstånd 

Samhällsekonomiska förhållanden- vindkraftplanen syftet att stärka ett hållbart samhälle genom att 
underlätta planprocessen för att möjliggöra för förnyelsebar el.  

Arbetstillfällen- berörs till viss mindre del av vindkraft i de utpekade områdena. 

Ökad service- - berörs ej av vindkraft i de utpekade områdena 

Följdinvesteringar- - är en direkt effekt av vindkraft i de utpekade områdena 

Sociala förhållanden- - berörs ej av vindkraft i de utpekade områdena 

Energi- vindkraftplanen syftet att stärka ett hållbart samhälle genom att underlätta planprocessen för att 
möjliggöra för förnyelsebar el. 

Råvaror – berörs ej av vindkraft i de utpekade områdena 

Naturresurser (ändliga/förnyelsebara) – se ovan 

Alstrande av avfall- berörs ej av vindkraft i de utpekade områdena annat än under etableringsfasen 

 


