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Avstyrkan av tillstånd för vindkraft på Vaberget, Sollefteå  

Arbetsgruppen Rädda Vaberget ARV  

 

Sammanfattning  
”Arbetsgruppen Rädda Vaberget” (ARV) avstyrker att Miljöprövningsdelegation-
en (MPD) godkänner ansökningarna om tillstånd till högre verk på Vaberget från 
WPD och Eolus (exploatörerna). ARV anser att den nu aktuella ansökan är ofull-
ständig. Den innehåller ett stort antal felaktiga påståenden och den saknar: 

 genomfört lagstadgat samråd, 

 relevant bullerberäkning och relevant kravspecifikation, 

 ordentlig fågelinventering och utredning och påverkan på djur, 

 relevant bedömning av miljöfarliga utsläpp,  

 relevant analys av säkerhet för allmänheten inklusive analys av ökad brandfara. 

 

Vi har tidigare krävt avstyrkan för de lägre verk, som MPD godkänt trots att ARV 
har visat att tillståndsprocessen strider mot svensk lagstiftning beträffande grund-
lagen, miljöbalken, Århuskonventionen och maskindirektivet. Hittills har varken 
kommunen, MPD eller MMD gjort några invändningar mot våra påpekanden om 
felaktigheter och lagstridig hantering varför vi känner oss styrkta i att vi har rätt i 
sak. Det betyder rimligtvis att det befintliga tillståndet är ogiltigt och att vår skri-
velse ”Avstyrkan av tillstånd för vindkraft på Vaberget, Sollefteå” daterad 2016-
09-25[35] fortfarande är relevant.  

För lokalbefolkningen innebär en vindindustri på Vaberget: 

 en fördärvad livsmiljö med buller, blinkande ljus och försämrad landskapsbild, 

 hälsorisker relaterade till buller och utsläpp av miljögifter, 

 försämrad möjlighet för utnyttjande av allemansrätten, 

 sänkta fastighetsvärden och kraftigt ökade elkostnader. 

 

Höjda verk från 203 till 250 m innebär ökade negativa konsekvenser på alla punk-
ter. För miljön, elsystemets funktion och landets ekonomi innebär den pågående 
satsningen på vindkraft: 

 flerfaldigt ökade koldioxidutsläpp,  

 tiopotenser av ökad användning av icke-förnybara resurser och tiofalt försäm-
rad hållbarhet för elproduktionen, 

 ett mer komplicerat och funktionellt mycket sämre elsystem med stor risk för 
att vattenkraften slås ut, 

 kraftigt höjda elkostnader,  

 utarmad demokrati och rättssäkerhet.  
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Avstyrkan av vindkraft på Vaberget  
”Arbetsgruppen Rädda Vaberget” (ARV) avstyrker att Miljöprövningsdelegation-
en (MPD) godkänner ansökningarna om tillstånd till högre verk på Vaberget från 
WPD och Eolus (exploatörerna). ARV anser att den nu aktuella ansökan är ofull-
ständig. Den innehåller ett stort antal felaktiga påståenden och den saknar: 

 genomfört lagstadgat samråd (se 5.1), 

 relevant bullerberäkning och relevant kravspecifikation (se 5.2), 

 relevant bedömning av miljöfarliga utsläpp (se 5.3),  

 analys av säkerhet för allmänheten samt analys av ökad brandfara (se 5.4), 

 ordentlig fågelinventering och utredning och påverkan på djur (se 5.5), 

Vi har tidigare krävt avstyrkan för de lägre verk, som MPD godkänt trots att ARV 
har visat att tillståndsprocessen strider mot svensk lagstiftning beträffande grund-
lagen, miljöbalken, Århuskonventionen och maskindirektivet. Hittills har varken 
kommunen, MPD eller MMD gjort några invändningar mot våra påpekanden om 
felaktigheter och lagstridig hantering varför vi känner oss styrkta i att vi har rätt i 
sak. Det betyder rimligtvis att det befintliga tillståndet är ogiltigt och att vår skri-
velse ”Avstyrkan av tillstånd för vindkraft på Vaberget, Sollefteå” daterad 2016-
09-25[35] fortfarande är relevant. För lokalbefolkningen innebär en vindindustri på 
Vaberget: 

 en fördärvad livsmiljö med buller, blinkande ljus och försämrad landskapsbild, 

 hälsorisker relaterade till buller och utsläpp av miljögifter, 

 försämrad möjlighet för utnyttjande av allemansrätten, 

 sänkta fastighetsvärden och kraftigt ökade elkostnader. 

Höjda verk från 203 till 250 m innebär ökade negativa konsekvenser på alla punk-
ter. För miljön, elsystemets funktion och landets ekonomi innebär den pågående 
satsningen på vindkraft: 

 flerfaldigt ökade koldioxidutsläpp,  

 tiopotenser av ökad användning av icke-förnybara resurser och tiofalt försäm-
rad hållbarhet för elproduktionen, 

 ett mer komplicerat och funktionellt mycket sämre elsystem med stor risk för 
att vattenkraften slås ut, 

 kraftigt höjda elkostnader,  

 utarmad demokrati och rättssäkerhet.  
 

Vår avstyrkan behandlar följdande huvudpunkter: Samråd, ansökan, miljökonse-
kvensbeskrivning, tillståndsprocessen, buller, övriga miljörisker, säkerhet och 
ekonomi. Samrådsunderlaget, ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen inne-
håller betydande mängder vilseledande påståenden om fördelar med vindkraft 
beträffande sysselsättning, elkostnader m.m., vilka dessutom är irrelevanta för 
tillståndet, samt grovt felaktiga påståenden om vindkraftens miljöeffekter. Därför 
inkluderar vi också ett avsnitt om konsekvenserna av den svenska omställningen 
av elsystemet.  
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1 Inledning 
Exploatörernas ansökan och MKB innehåller återkommande påståenden om att 
vindkraften skulle vara bra för klimatet, miljön, sysselsättningen och ekonomin. 
Det är märkligt att de återkommer med samma påståenden trots att vi i tidigare 
inlagor påtalat felaktigheterna. Då påstod dessutom exploatörerna att frågan om 
vindkraft var sämre än kärnkraft var politisk och irrelevant för processen. Ändå 
ägnar de åter stort utrymme för samma påståenden; om frågan är irrelevant vid 
vårt bemötande är den väl rimligtvis irrelevant även för exploatörernas egna på-
ståenden. Det är dock lätt att förstå varför formuleringarna hela tiden återkommer. 
Tillståndsprocessen är oerhört politiserad och både MPD, MMD och MMÖD 
väger in den typen av ogrundade påståenden om vindkraftens förmenta fördelar i 
sina beslut. Genom detta agerande bryter domstolarna mot grundlagen (se 2). 

Det är ett betydande problem för rättssäkerheten och demokratin att statliga myn-
digheter som Naturvårdsverket och Energimyndigheten arbetar tätt ihop med en 
aggressiv lobbyorganisation som Svensk Vindenergi och att de lägger stora resur-
ser på att sprida vilseledande reklam för vindkraft. Naturvårdsverket har inte i 
uppdrag att utreda vilken typ av elsystem som är bäst för miljön; de har i uppdrag 
att underlätta för vindkraften. På samma sätt har inte Energimyndigheten i upp-
drag att utreda vilken typ av elförsörjning som är bäst funktionellt och ekono-
miskt; de har uppdrag att se till att det byggs vindkraft. Som Svenska Kraftnät 
lakoniskt replikerade när Energimyndigheten skickade en plan för lokalisering av 
vindkraft på remiss: Innan man utreder frågan om lokalisering kanske man först 
skulle utreda varför det just ska byggas vindkraft. I frågor om vindkraft är därför 
Naturvårdsverket och Energimyndigheten inte oberoende expertorgan, de är parter 
i målet. 

I decennier har politiker och lobbyister trummat in budskap om ”förnybart”, 
”hållbart”, ”miljövänligt”, ”klimatsmart” etc. Begreppen är odefinierade och sak-
nar faktaunderlag som styrker dessa påståenden. Politiker kan visserligen säga vad 
som helst men när företag gör det strider det mot marknadsföringslagen. Fahlén[44] 
anmälde därför 2016 ett antal elföretag till Konsumentverket. Men även Konsu-
mentverket har i sin instruktion att stötta vindkraft och myndigheten vred sig som 
en mask för att slippa ta i frågan. Efter två års mejlväxling beslöt myndigheten att 
lägga ner ärendet med den märkliga motiveringen att frågan om kostnader och 
miljöeffekter av elproduktion saknar konsumentintresse. Efter en JO-anmälan av 
verket 2018 har emellertid myndigheten beslutat att följa lagstiftningen och i en 
instruktion från 2020[21] meddelar konsumentverket att odefinierade och ogrun-
dade påståenden av ovannämnda typ är vilseledande för konsumenten och inte 
tillåtna i marknadsföring. 

Argument som inte är tillåtna vid marknadsföring bör rimligtvis inte heller vara 
tillåtna i en seriös tillståndsprocess. Det är en skam för svenskt rättsväsende att 
myndigheter och domstolar kan använda lagstridiga argument och dessutom vägra 
att motivera vad man grundar sina beslut på. Det finns en monumental okunskap i 
elsystemfrågor bland politiker och tjänstemän. Vi ägnar därför ett visst utrymme 
för dessa i avsnitt 7 och bilaga 8 och konstaterar att det inte finns några sakliga 
skäl över huvudtaget för att bygga vindkraft. Vindkraften är inte en lösning, den 
är ett problem! 
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2 Tillståndsprocessen 
Den svenska tillståndsprocessen för vindkraft har satt gällande föreskrifter och 
lagstiftning ur spel och de medborgare som drabbas har blivit berövade sin 
lagstadgade rätt att få sin sak prövad av en oberoende domstol. Bilaga 5 beskriver 
förhållandena vid MPD:s handläggning av Vaberget under följande rubriker: 

1. Brott mot Plan- och Bygglagen (PBL). 

2. Brott mot Miljöbalken (MB). 

3. Brott mot Europarådets landskaps konvention (ELK). 

4. Brott mot Århuskonventionen (ÅK). 

5. Brott mot Maskindirektivet (MD). 

6. Brott mot grundlagen. 

7. Underlåtenhet att besvara sakliga invändningar m.m. 

 

Bilaga 6 och 7 redovisar motsvarande brister vid MMD:s handläggning:  

1. Underlåtenhet att besvara förfrågan och att tillhandahålla efterfrågade 
handlingar. 

2. Underlåtenhet att informera berörd part om viktiga händelser i ärendet. 

3. Underlåtenhet att informera om förutsättningarna för att överklaga. 

4. Åtsidosättande av rätten att överklaga och därmed möjligheten att få plane-
rad brottslighet sakligt prövad i domstol. 

5. Bristande och lagstridig handläggning 

6. Underlåtenhet att beakta planerade brott mot gällande lagstiftning och att 
behandla sakliga invändningar mot tillståndsgivning. 

2.1 En gräddfil för vindkraften 
Andelen beviljade tillstånd är hög, ca 75 %, och antalet vindkraftverk är långt fler 
än den politiska målsättningen har varit. Branschen har en gräddfil i tillståndspro-
cessen, där stora undantag görs från gällande lagar och förordningar. Ändå driver 
lobbyorganisationen Svensk Vindenergi tillsammans med miljöpartiet frågan om 
att ta bort det kommunala vetot för att göra processen mer rättsäker. Rättsäker för 
vem kan man fråga. Drabbade medborgare är i dagsläget i det närmaste rättslösa 
och det enda skydd man har är det kommunala vetot. En genomgång av tillstånd-
särenden visar att det i huvudsak är försvarshänsyn, rennäringen, kommunala ve-
ton, och i mycket liten grad skydd av hotade arter som ger skäl till avslag. Hänsyn 
till drabbade medborgare förekommer i stort sett aldrig som ett skäl.  

 
Utredningen om det kommunala vetot är ett beställningsarbete från industrin och 
med Lise Nordin (MP) som utredare är utgången given (när Vattenfalls förre VD 
uttryckte sig negativt om vindkraft hotades han omgående med sparken av Nord-
in; därefter rättade Vattenfall in sig i ledet). Som Nyamko Sabuni så träffande 
uttryckte saken: Att låta Nordin utreda det kommunala vetot var som att låta Sö-
dertäljenätverket utreda den organiserade gängbrottsligheten. Det kommunala 
vetot infördes som kompensation för att kravet på bygglov togs bort för vindkraft. 
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Det är anmärkningsvärt att man ens funderar på att i en framtid kunna bygga 
enorma industriområden, stora som Stockholms kommun (t.ex. Markbygden), 
med uppåt 300 m höga bullrande och blinkande ståltorn utan vare sig bygglov 
eller möjlighet för kommunen att säga nej. Men privatpersoner kommer snart inte 
ens att få bygga ett Attefallshus utan bygglov. Ivern att ta bort det kommunala 
vetot är förståelig med tanke på det snabbt växande starka motståndet mot vind-
kraft i de kommuner där den planeras. Det blir alltmer en stor valfråga och all-
mänhetens ilska mot de politiker som hittills svikit deras intressen är stor. 

2.2 Expertens uppfattning 
Experten på säkerhet och tillstånd C-E Simonsbacka[92] beskriver hur politiker och 
myndigheter satt gällande säkerhetsregler ur system och de stora brister som finns 
i tillsynen av vindkraftverk. Vilket ansvar har myndigheter för att tillse att vind-
kraftverk uppfyller de hälso- och säkerhetskrav, som gäller för att det ska få släp-
pas ut på marknaden? Några av Simonsbackas exempel:  

Tillståndsprocessen 

Den svenska tillståndsprocessen enligt Näringsdepartementets Regeringsbeslut I 
6, N2011/1416/E m.fl. av 2011-03-17 tillåter inte, ”att vindkraftsanläggningar ska 
prövas med beaktande av maskindirektivet eller något annat produktdirektiv”. 
Sveriges Regering tillåter inte att grundläggande och väsentliga krav i de tving-
ande EU-rättsakterna som t.ex. Maskin-, Lågspännings- och EMC direktivet får 
beaktas i svenska prövningsprocesser av vindkraftsanläggningar. En anmärk-
ningsvärd särbehandling! 

Maskinsäkerhet 

De tillståndssökande redovisar inte i sina miljökonsekvensbeskrivningar (MKB:n) 
och tillståndsansökningar om vindkraftsverksamhet storleken på riskområden runt 
vindkraftverk och lämnar inte heller någon bindande uppgift på egenskaperna hos 
skydd och skyddsanordningar omkring riskområden med beaktande av “Worst 
Case” förhållande och försiktighetsprincipen. Inte heller beaktas hur vindkrafts-
verksamheten kommer att uppfylla de grundläggande och väsentliga hälso- och 
säkerhetskraven då vindkraftverk tas i bruk. 

Tillståndsgivande myndigheter (Miljöprövningsdelegationerna) föreskriver i till-
ståndsbeslut lägre grundläggande och väsentliga säkerhetskrav än de som ges i 
tvingande EG/EU-produktdirektiv. Direktivkraven ges med stöd av fordringar i 
relevanta harmoniserade standarder av typ A och typ B, som måste uppfyllas för 
att uppnå “State of the Art”. 

Buller 

Den bristande rättssäkerheten för bulleröverträdelser i Sverige är komplicerad. 
Utöver de två nivåerna, ”nivågränsvärde” och ”riktvärde”, finns också det s.k. 
”begränsningsvärdet”. ”Nivågränsvärdet” medför vid överskridande en straff-
sanktionering och åtal och ”riktvärdet” medför anmälan till tillsynsmyndigheten 
samt förslag till åtgärder, som skall vidtas för att det inte skall upprepas. ”Be-
gränsningsvärdet” kan hanteras som ett gränsvärde eller ett riktvärde. 

Erfarenheter 

Det är mycket upprörande att med stöd av byggnadsnämndernas svar på enkätun-
dersökningar tvingas konstatera att de nämnda myndigheterna är oengagerade och 
okunniga om vindkraftsrelaterade hälso- och säkerhetsrisker. Det gäller såväl vid 
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hantering och utfärdande av t.ex. startbesked som vid godkännande av slutbesked 
för att vindkraftverk ska få tas i bruk (PBL).  

Varför tillämpas inte gällande regelverk? 

Vindlov.se har bildats på uppdrag av regeringen men deras webbplats om till-
ståndsfrågor för vindkraftverk omfattar inte EU:s tvingande maskindirektiv. Var-
för undanhåller myndigheterna medvetet uppgiften om denna viktiga och tving-
ande EU-rättsakt? Dessutom konstaterar Simonsbacka att rättsakternas hierarki 
och rättskraft inte tillämpas av berörda myndigheter och rättsväsendet. 

EU:s produktdirektiv, som baseras på ”the new approach”, implementeras i ma-
skindirektivet med exakt den kravnivå som finns i direktivet från EG/EU 
(2006/42/EG) i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2008:3 ”Maskiner”. Det är 
rättsligt bindande och gäller före EU:s minimidirektiv. Detta har bl.a. införlivats i 
miljöbalken (MB) och i plan-och bygglagen (PBL) med stöd av MB samt Ar-
betsmiljöverkets brukarföreskrift AFS 2006:4 ”Användning av arbetsutrustning”, 
som även den gäller före nationell svensk lagstiftning och rättspraxis. 

Är det regeringens ståndpunkt “att inhägnad av ett område med vindkraftverk 
kommer att inskränka på allemansrätten och begränsar människors möjlighet till 
utevistelse” som är anledningen till AV:s ställningstagande i sin inspektionsrap-
port från 2015-12-02 (2015/053954). Där uppges bl.a. följande under brist 1 – 
riskområde: “Vid riskområdet runt vindkraftverket saknades varningsskyltar eller 
annan markering som påkallar faran med fallande föremål eller snö/is-ras”. Detta 
står i kontrast till maskindirektivets tvingande krav i bilaga 1 punkt 1.1.2 ”Princi-
per för integration av säkerhet”, som kräver att skydd ska sättas dit för det som 
inte kan konstrueras bort. I stället åberopas den nationella föreskriften för “mast 
och stolparbeten” AFS 2000:6, vars föreskrifter i 1 § inte gäller för vindkraftverk 
och enligt 4 § inte gäller produkt, vilken omfattas av produktdirektiv som kräver 
totalharmonisering inom EES-området.  Det som inte kan konstrueras bort är 
vindkraftverkens rotorblad, som inte kan byggas in eller kapslas in. 

Maskindirektivets krav på skydd 

Bland annat följande tvingande krav ställs på egenskaper hos skydd och skydds-
anordningar i maskindirektivets bilaga 1 artikel 3 punkt 1.4.1 Allmänna krav – 
Skydd och skyddsanordningar skall vara robust tillverkade, sitta stadigt på plats, 
inte lätt kunna kringgås eller sättas ur funktion samt placeras på tillräckligt av-
stånd från riskområdet. 

Miljödomstolens dom (M-3735-09) från mars 2010, gällande bl.a. inhägnat 
skyddsområde (riskområde) runt ett vindkraftverk i Vara kommun, fastställdes 
endast med stöd av miljöbalken (MB), som inte föreskriver något riskområde. 
Detta gjordes utan att domstolen inhämtade något bindande förhandsavgörande 
från EU-domstolen. Miljööverdomstolens fastställde Vänersborgs Tingsrätts dom 
utan att de beaktade de yrkanden som gjordes med stöd av de grundläggande och 
väsentliga hälso- och säkerhetskraven i enlighet med maskindirektivets bilaga 1. 

Nationella regler 

En nationell rättsregel som står i strid med en EU-rättslig regel skall inte tillämpas 
av inhemska domstolar och myndigheter. Detta innebär att motstridiga nationella 
regler blir otillämpliga. Generellt gäller att nationella rättsregler aldrig får ges 
företräde eller tillämpas i strid med EU-rättsakter, då detta skulle hota EU:s rätts-
liga grundvalar och hindrar en enhetlig tillämpning och tolkning av EU-rätten. 
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EU-rätten har företräde framför såväl nationell lagstiftning som framför medlems-
staternas konstitutioner. 

I Sverige klassas ett vindkraftverk som en byggnad trots att det är en maskin en-
ligt MD. Byggnader kräver dock bygglov, men det kravet har tagits bort för vind-
kraftverk. Men för ”Anläggning och annan anläggning än byggnad (byggnads-
verk)” kräver 2 kap. 9 § PBL att placering av byggnadsverk ska ske så att det inte 
innebär en fara för människors säkerhet och inte heller någon betydande olägenhet 
för omgivningen. Men då ett vindkraftverk också enligt svensk rättstillämpning är 
en ”annan anläggning än byggnad” omfattas arbeten på en sådan maskin av före-
skriften AFS 2014:26.  

Föreskrifterna AFS 2014:26 ”Byggnads och anläggningsarbete” omfattar alla ar-
beten som sker vid uppförande, underhåll och rivning av en byggnad eller en an-
läggning. Mot denna bakgrund, och med hänsyn taget till de risker som uppstår 
under arbetet med att uppföra ett vindkraftverk, bedöms att vindkraftverk anses 
vara en annan anläggning än byggnad, i den mening begreppet används i före-
skrifterna om bygg- och anläggningsarbete. Vindkraftverk omfattas således av 
föreskrifterna AFS 2014:26 ”Byggnads- och anläggningsarbete” endast då det är 
under uppförande och då det är avställt för underhåll. 

Kontroller 

Avsaknaden av relevant harmonisering mellan maskindirektivet och plan- och 
bygglagens (PBL:s) start- och slutbesked samt avsaknad av tydliga styrande och 
vägledande dokument till byggnadsnämnderna är sannolikt också en stor orsak till 
att Arbetsmiljöverkets (AV:s) nu utförda begränsade marknadskontroller på åt-
minstone tio fabrikat och arton modeller påvisat att byggherrarnas egenkontroller 
inte uppfyllt de grundläggande och väsentliga hälso- och säkerhetskraven för att 
få ta de berörda vindkraftverken i bruk. Trots detta har berörda byggnadsnämnder 
utfärdat slutbesked, vilket minst sagt är en stor skandal om Sverige ska betraktas 
som en rättsstat. 

Av Simonsbackas utförda enkätundersökningar framkommer exempel på att vind-
kraftverk byggts och tagits i bruk utan att giltiga bygglov, kontrollplaner som 
endast omfattat fundament, ifyllda kontrollplaner som inlämnats av byggherren 
långt efter det att vindkraftverk tagits i bruk, startbesked som inte utfärdats, slut-
besked som utfärdats efter att vindkraftverk tagits i bruk och t.o.m. flera år efteråt.  

Förbud att ta i bruk utan slutbesked (PBL) 

”Innan byggnadsnämnden har meddelat ett slutbesked för en byggåtgärd får 
byggnadsverket inte tas i bruk. Detta innebär att det är ett automatiskt använd-
ningsförbud fram tills dess att ett slutbesked har utfärdats. 

Genom Simonsbackas enkätundersökningar kan också konstateras att trots bety-
dande funktionsändring och väsentlig om- eller tillbyggnad av flera vindkraftverk 
har inte brukarna/ägarna anmält detta till de berörda kommunernas byggnads-
nämnder i enlighet med 6 kap. 5 § punkt 8 PBF. Det kan slutligen tilläggas att 
många av våra kommuners byggnadsnämnder och deras tjänstemän inte ens vet 
att de har tillsynsansvar enligt PBL för annan anläggning än byggnad, som i detta 
fall vindkraftverk. Observera att en kontrollansvarig person med behörighet end-
ast enligt Boverkets föreskrifter, t.ex. SBR-godkända besiktningsmän, är inte ack-
rediterad att utföra certifieringsarbeten med maskinsäkerhet eller att göra säker-
hetsbedömningar av maskiner som vindkraftverk.  
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3 Ansökan 
Ansökan, liksom MKB:n i bilaga B och underlaget för samråd, innehåller ett stort 
antal felaktiga och vilseledande påståenden om förment positiva konsekvenser av 
en vindindustri på Vaberget. Det är märkligt att exploatörerna fortsätter med detta. 
När vi påvisade[32] felaktigheterna i deras förra ansökan var deras kommentar[84] 
att ”Denna fråga [vindkraftens ekonomi, miljöegenskaper etc.] är inte föremål för 
prövning i detta ärende, utan är en politisk fråga”. Varför fortsätter EXP att upp-
repa dessa felaktigheter om man anser att de inte är relevanta för ansökan? Tyvärr 
är realiteten den att både MPD och MMD väger in sådan information i sina beslut 
utan att faktagranska påståendena eller motivera besluten. I MMD:s fall bryter 
man därför återkommande mot grundlagen (påvisat av forskare vid LTH[22]). 

Den betydelse dessa vilseledande påståenden har för beslut i sakfrågan gör att 
ARV ägnar ett eget avsnitt (se 7 och bilaga 8) åt denna problemställning men först 
följer ett antal detaljsynpunkter på ansökan: 

3.1 Yrkanden 
EXP:”… tillståndet ska gälla i 45 år från lagakraftvunnet tillstånd”.  

ARV: 45 år är avsevärt längre än verkens livslängd. Under så lång tid kan mycket 
ändras i kunskapsläget om vindkraftens negativa miljöpåverkan samtidigt som 
insikten om det funktionellt, miljömässigt och ekonomiskt ohållbara i satsningen 
på vindkraft nu sakta börjar inses i politikerledet. 

Slutsats: Tiden bör inte överstiga 25 år. 

 

EXP: ”… tillståndet får tas i anspråk utan hinder av att domen inte vunnit laga 
kraft”. 

ARV: Yrkandet riskerar att medföra en stor miljöförstöring helt i onödan om do-
men aldrig vinner laga kraft. 

Slutsats: Yrkandet ska avslås. 

3.2 Åtaganden 
ARV: Det saknas ett åtagande av att säkerställa att inte mikroplaster sprids i sam-
band med drift eller avveckling. EXP ska säkerställa att avveckling inte sker ge-
nom vältning av torn för att spara kostnader. 

3.3 Orientering 
Vindkraftsparken 

EXP: ”Mark- och miljödomstolens tillståndsbeslut överklagades ej …” 

ARV: Påståendet är fel. Beslutet överklagades[36-40] men vi blev förnekade vår 
lagstadgade rätt att få saken bedömd av en oberoende domstol. Vi JO-anmälde[41, 

43] MMD i Östersund och en erfaren jurist menade att anmälan direkt kunde an-
vändas som en anmälan till EU-kommissionen mot Sverige. Tyvärr kommente-
rade JO inte de allvarliga brotten MMD gjorde sig skyldig till, bara formaliabris-
ter. 

Slutsats: EXP:s påstående är fel. 
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Ansökans disposition och avgränsningar 

EXP: ”… att bästa möjliga teknik kan utnyttjas…” 

ARV: Vad innebär bästa teknik konkret och på vilket sätt framkommer att det är 
den som utnyttjas? 

 

EXP: ”… då vindkraftverk inte kommer placeras i vattenmiljöer...”. 

ARV: Exploateringen görs i nära anslutning till våtmarker och spridning av 
mikroplast inklusive bisfenol riskerar att påverka vattenkvaliteten. Lokaliseringen 
ligger på toppen av vattendelaren mellan Ångermanälven och Faxälven, varför 
risken är stor att eventuella föroreningar når dessa älvar. Dessutom kommer vind-
kraften att påverka driften av vattenkraft på ett negativt sätt och får därmed inver-
kan på älvarnas akvatiska miljö.  

Slutsats: Effekter på vattenmiljön ska behandlas. 

 

Bakgrund till ansökan 

EXP: ”… är i linje med miljöbalkens intentioner där användning av förnybar 
energi förordas. Vindkraft som energikälla bidrar dessutom direkt eller indirekt 
de flesta av de 16 nationella miljökvalitetsmålen”. 

ARV: Förnybarhet är ett politiskt marknadsföringsbegrepp som inte hör hemma i 
tillståndsprocessen. Hela avsnittet i ”3.4 bakgrund till ansökan”, liksom motsva-
rande delar av MKB:n, innehåller ett stort antal vilseledande påståenden. Politiska 
etiketter som ”förnybart”, ”hållbart”, ”miljövänligt”, ”grönt”, ”klimatsmart” etc. 
är odefinierade begrepp, som aldrig kvantifieras. Efter en anmälan[44] till konsu-
mentverket av vilseledande marknadsföring av vindkraft har myndigheten utfärdat 
nya regler[100], som förbjuder den ovanstående typen av argument vid marknadsfö-
ring av vindkraft. Rimligtvis bör man då inte heller beakta sådana argument i en 
seriös tillståndsprocess. Tvärtemot EXP:s påståenden leder satsningen på vind-
kraft till flerfalt ökade kolidoxidutsläpp, tiofaldig ökning av icke-förnybara resur-
ser och en tjugofalt försämrad hållbarhet för elsystemet. Den inverkar dessutom 
negativt på flera av miljömålen. Se 6. 

Slutsats: Påståendena om förnybarhet, hållbarhet etc. saknar grund. 

 

EXP: ”… eftersom vindkraft idag är det mest kostnadseffektiva sättet att produ-
cera fossilfri och förnybar el.” 

ARV: Påståendet om vindkraftens ekonomi sprids i stor omfattning i media. 
Vindkraft är dubbelt så dyr som kärnkraft redan på kraftverksnivå och på el-
systemnivå kan det bli upp till tio gånger dyrare. Dessutom går merparten av 
vindkraften med stora förluster. Se 7 och bilaga 8.  

Slutsats: Påståendet att vindkraft är billig är fel, den är flerfalt dyrare än kärn-
kraft. Att politiker kallar den förnybar trots att den kräver tiofalt mer icke-
förnybara resurser än kärnkraft gör inte saken bättre. 
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EXP: ”… i Sverige fungerar vattenkraften som reglerkraft, elnäten är relativt väl 
utbyggda…” 

ARV: Vattenkraften är redan fullt utnyttjad. Den har tidigare varit baskraft och 
reglerkraft. Men när kärnkraft avvecklas ökar kraven på vattenkraften som bas-
kraft och de nya kraven att inte bara vara reglerkraft utan även fungera som ba-
lanskraft för vindkraft ställer övermäktiga krav på vattenkraften. Forskare på 
Chalmers varnar för att den pågående vindkraftsutbyggnaden även riskerar att slå 
ut vattenkraften. Den får försämrad effektivitet, kraftigt ökat slitage och ökade 
driftskostnader samt minskade intäkter. Vi har haft ett väldimensionerat nät men 
det har vindkraftsutbyggnaden radikalt ändrat. Stängning av kärnkraft har kraftigt 
minskat befintlig nätkapacitet samtidigt som vindkraften kräver en stor utbygg-
nad. Se 7 och bilaga 8. 

Slutsats: Varken vattenkraften eller nätet klarar vindkraftsutbyggnaden och vat-
tenkraftens överlevnad hotas. 

 

EXP: ”… Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har i domskäl angett ”att pro-
duktion av förnybar energi är av starkt allmänintresse såväl nationellt som inom 
EU (jfr prop. 2009/10:133 och prop. 2014/15:123)” 2 samt att vindkraft ”utgör 
en viktig förnybar energikälla”. 3 MÖD anger också att vindkraften kan bidra till 
hållbar utveckling: ”Därmed kan vindkraften bidra till miljöbalkens mål om håll-
bar utveckling enligt 1 kap. 1 § miljöbalken.””. 

ARV: MÖD:s beslut är ett politiskt ställningstagande som saknar saklig grund. 
Forskare vid Luleå Tekniska Universitet har gått igenom ett antal domar och kon-
staterat att många mark- och miljödomstolar tar politiska hänsyn, vilket således är 
olagligt. 

Slutsats: MÖD:s ställningstagande strider mot grundlagen. 

 

EXP: ” MÖD lyfter vidare fram betydelsen av förnybar energi ur ett hushåll-
ningsperspektiv: ”I 2 kap. 5 § miljöbalken framhålls särskilt betydelsen av hus-
hållning med råvaror och energi och därvid förordas1 
http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/sveriges-energi--och-klimatmal / 

2 Mark- och Miljööverdomstolen, den 8 december 2015, M 6960-14. 

3 Mark- och Miljööverdomstolen, den 4 september 2019, M 6860-17 

4 Mark- och Miljööverdomstolen, den 23 november 2011, M 847-11, M 825-11, M 
824-11. 

ARV: MMD saknar kunskap i energifrågor. ”Förnybar” och ”hållbar” energi är 
odefinierade begrepp som bara är ägnade att förvilla i beslut om alternativa tek-
niklösningar. Det som politiskt anses tillhöra dessa kategorier är tiopotenser sämre 
än t.ex. kärnkraft. Vindkraft strider mot kravet på hushållning med råvaror och 
energi (se 7 och Fahlén[50], bilaga 8). 

Slutsats: Hänvisningen till MÖD är poänglös i sakfrågan och saknar värde. 

 

EXP: ”Vindkraft och annan förnybar el kommer att spela en avgörande roll för 
elektrifiering…”… ”… för att Sverige ska uppnå sina klimatmål.” 
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ARV: Satsning på vindkraft är en återvändsgränd, som är ohållbar. Detta visas 
genom ett flertal katastrofala omställningar i t.ex. Tyskland, Kalifornien, Texas 
o.s.v. Vindkraft leder bort från klimat- och miljömål i den mån de är kvantifiera-
de. Se 7 och bilaga 8. 

Slutsats: Påståendena är önsketänkanden som saknar saklig grund. 

 

EXP: … ”bidra till minskade utsläpp även utanför Sverige… genom att exportera 
klimatsmart energi.”…  

ARV: Helt fel! Genom avveckling av kärnkraft och satsning på vindkraft försäm-
ras möjligheterna kraftigt; alla miljöaspekter blir sämre, mängden fossilbaserad el 
som kan ersättas minskar kraftigt och exporten av vindkraftsel, som saknar avsätt-
ning i Sverige, medför stora ekonomiska förluster, vilka måste betalas av svenska 
konsumenter (se 7 och bilaga 8[50]). 

Slutsats: Påståendet är grovt vilseledande. 

 

EXP: ” nationella och lokala nyttor såsom nya arbetstillfällen, skatteintäkter Sve-
rige”… ”… genom låga elpriser…” 

ARV: Många studier visar att vindkraften gör att fler arbetstillfällen försvinner än 
de som skapas. Vindkraften har hela tiden på olika sätt subventionerats vilket le-
der till lägre intäkter och högre kostnader. Vindkraften ger kraftigt höjda elkost-
nader, 2-10 ggr beroende på hur stor andel vindkraften blir av totalen. Många stu-
dier visar att antalet arbetstillfällen minskar när energikostnaderna ökar. Se 7. 

Slutsats: I förhållande till det elsystem vi hade innan satsningen på vindkraft blir 
det färre arbetstillfällen, stora kostnadsökningar och höjda elkostnader.  

 

EXP: ” … SOM-institutet vid Göteborgs universitets årliga attitydmätningar om 
energi visat att allmänheten är mycket positivt inställd till en ökad utbyggnad av 
vindkraft. 

ARV: Genom årtionden av vilseledande propaganda har såväl journalister som 
allmänhet vilseletts beträffande konsekvenserna av vindkraft. Men nu börjar allt 
fler inse allvaret och motståndet ökar snabbt. Inställningen till kärnkraft har änd-
rats radikalt och en rekordstor andel, 77 %, förordar kärnkraft. I grannlandet 
Norge stoppar nästan alla kommuner fortsatt utbyggnad av vindkraft och ett total-
stopp för hela landet väntas snart p.g.a. av stort folkligt motstånd mot de negativa 
miljöeffekter vindkraften har. 

Slutsats: Vindkraftens popularitet dalar när verkligheten visar något helt annat än 
slagorden. 

 

EXP: ”oroande att det tillkommer väldigt få nya tillstånd och många ansökningar 
avslås eller minskas ned under processens gång” 

ARV: Ca 75 % av alla ansökningar tillstyrks och utbyggnadsmålen har redan pas-
serats med råge. Samtidigt visar en studie av en professor i miljörätt att det i prin-
cip aldrig avslås en ansökan av hänsyn till den befolkning som drabbas. Det finns 
dessutom varken behov eller systemkapacitet för mer vindkraft. 
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Slutsats: Problemet är att det tillstyrks alldeles för många vindindustrier. 

 

EXP: ” Vindkraften har en stor betydelse i det svenska energisystemet”  

ARV: Vindkraften är ett problem för svenska energisystemet, inte en lösning. 
SVK menar att vi inte kan ha ett kraftslag som kannibaliserar på de övriga produ-
centerna. Stängningen av kärnkraft och utbyggnad av vindkraft gör att den 
svenska elförsörjningen alltmer närmar sig en kollaps (europeiska systemexperter 
varnar för att den stora vidkraftsutbyggnaden gör att risken snabbt ökar för att 
stora delar av Europa riskerar att slås ut samtidigt). 

Slutsats: Av hänsyn till miljön, ekonomin och den svenska elförsörjningen bör all 
vindkraftsutbyggnad stoppas omgående. 

 

EXP: ”… samlad bedömning av vindkraftens positiva och negativa miljöeffekter 
vid tillståndsprövningen” 

ARV: I förhållande till Sveriges tidigare elsystem innebär vindkraft enbart nega-
tiva miljöeffekter. Även exporten av vindkraftsel är kraftigt negativ i förhållande 
till export av kärnkraftsel. 

Slutsats: Vid tillståndsprövningen bör vindkraftens negativa effekter på miljö, 
elsystem och ekonomi vägas in. 

3.4 Områdesbeskrivning 
EXP: ”Konkurrerande intressen är få” 

ARV: Det planeras framtida satsningar på besöksnäringen i regionen och alla 
vindindustrier i regionen påverkar detta negativt. Intresset för inflyttning till om-
rådet påverkas också negativt. I nära anslutning till Vaberget finns det även ett 
hjorthägn med kommersiell verksamhet, som riskerar att drabbas negativt. 

Slutsats: Vindindustrin är negativ för områdets framtida utveckling. 

 

EXP: ”… berörda fastighetsägare har ingått ett samarbetsavtal” 

ARV: Är fastighetsägarna medvetna om de påtagliga ekonomiska risker de utsät-
ter sig för inför en framtida avveckling. De reserverade medel som anges täcker 
bara en mindre del av den verkliga kostnaden för avveckling. I bolagens MKB 
påstås att berörda fastighetsägare lämnat intyg att deras byggnader inte används 
som fritidshus. Exploatörerna nämner inte att det finns ett antal mark- och fastig-
hetsägare som använder sina byggnader som fritidshus. Markägare som avstyrker 
exploateringen av Vaberget. Denna information delges varken i MKB eller till 
Sollefteå Kommunfullmäktige eller till MPD. 

Slutsats: Fastighetsägarna utsätter sig för betydande ekonomiska risker. MKB:n 
undanhåller information om motstånd bland fastighetsägare som har fritidshus, 
som berörs av exploateringen. 

 

EXP: ”… Däremot, i områden som redan är starkt präglat av vindkraft, kan an-
sökan beviljas.” 
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ARV: Vindkraft saknas helt i området i nuläget.  

Slutsats: Kommunen borde därför självklart sagt nej. 

 

EXP: Den planerade vindkraftsparken ligger inte inom något riksintresseom-
råde.” 

ARV: Stormyrans våtmarksområde utpekas som riksintresse i MKB:ns områdes-
beskrivning. Området är heller inte något riksintresse för vindkraft. 

Slutsats: Påståendet stämmer inte med beskrivningen i MKB:n. 

3.5 Genomförda samråd 
EXP: ”Samråd i enlighet med 6 kap. miljöbalken har genomförts.” 

ARV: Samråd har inte genomförts i enlighet med MB. Se Fel! Hittar inte refe-
renskälla. 

Slutsats: Ansökan bör inte beviljas eftersom lagstadgat samråd inte genomförts. 

 

EXP: ”Storlek på rotor och höjden på tornet kan variera beroende av fabrikat, 
modell och kapacitet”… Det slutliga valet av verksmodell bedöms inte bidra till 
större miljöpåverkan än vad som beskrivits i denna ansökan”. 

ARV: Hur kan ljudnivån beräknas utan att man vet verkens ljudavgivning? Se 5.2 

Slutsats: Genomförd bullerberäkning saknar värde.  

3.6 Teknisk beskrivning 
ARV: Den tekniska beskrivningen saknar viktiga tekniska data, t.ex. certifierade 
ljudemissionsdata, hur ljudemissionen förändras med slitage, påfrysning, insekts-
beläggningar m.m., storlek, vikt och materialdata för rotorbladen, skydd mot LEE 
(Leading Edge Erosion), hållfasthetstekniska åtgärder för att ta hänsyn till de 
ökade påkänningar som installation i det norrländska skogslandet i förhållande till 
slättland (dubbelt så höga enligt SWPTC), verkningsförsämring p.g.a. slitage och 
ytbeläggningar etc. 

3.7 Rennäringen 
EXP: ”Samebyn har valt att inte inkomma med något samrådsyttrande…” 

ARV: Sametinget har tidigare yttrat sig mycket kritiskt om avsaknaden av be-
dömning av kumulativa effekter av industriområden. Vid samtal med renägare 
menar man att man inte har tid och resurser att överklaga alla vindindustrier, av-
verkningar och gruvprospekteringar. Man får begränsa sig till de allra viktigaste.  

Slutsats: Att samebyn inte överklagar innebär inte att man är positiv. 

3.8 Miljökonsekvenser 
EXP: ”Påverkan på landskapsbilden bedöms sammantaget bli relativt liten.” 

ARV: Ett märkligt påstående om 250 m höga konstruktioner med jättelika rotorer 
som bullrar och blinkar med högintensivt ljus på toppen av ett 380 m högt berg, 
totalt 630 m!  
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Slutsats: Påverkan blir högst påtaglig.  

 

EXP: Ljudberäkningar baseras på uppmätt ljudemission från rotornavet på aktu-
ell typ av vindkraftverk” 

ARV: Den aktuella typen är inte bestämd, det saknas certifierade källdata, inga 
beräkningar är gjorda med hänsyn till ökad ljudavgivning p.g.a. slitage, belägg-
ningar (insekter, frost etc.) eller termisk refraktion, vilken förstärker ljudet vid 
bebyggelse vintertid. Se 5.2. 

Slutsats: Meningsfull bullerberäkning saknas. 

 

EXP: ” Det finns två enklare jaktkojor i närheten av de planerade vindkraftverken 
där praxis för ljud och skuggor kan komma att överskridas. För dessa bifogas 
intyg från ägarna om att de inte används som fritids- eller bostadshus.” 

ARV: I bolagens MKB påstås att berörda fastighetsägare lämnat intyg att deras 
byggnader inte används som fritidshus, men det gäller bara två st. Exploatörerna 
nämner inte att det finns ett antal mark- och fastighetsägare som använder sina 
byggnader som fritidshus; markägare som avstyrker exploateringen av Vaberget. 
Denna information delges varken i MKB eller till Sollefteå Kommunfullmäktige 
eller till MPD. 

Slutsats: MKB:n undanhåller information om motstånd bland fastighetsägare som 
har fritidshus, som berörs av exploateringen. 

 

EXP: ” För utförligare redogörelse av ljud- och skuggutbredning hänvisas till 
avsnitt 12.2 och 12.3” 

ARV: 12.2 verkar inte behandla denna fråga överhuvudtaget. 

 

Friluftsliv och turism 

EXP: ”… området inte nyttjas för dessa ändamål i någon större omfattning.” 

ARV: Det pågår arbeten för att utveckla besöksnäringen i området. 

Slutsats: Vindindustrin tar bort möjligheten för framtida utnyttjande. 

 

Olycksrisker 

EXP: ”Om stor risk för isbildning förväntas kommer vindkraftverken att utrustas 
med avisningssystem för att optimera produktionen och minska riskerna för is-
kast.” 

ARV: Varför ”om”? Vaberget ligger i en region med mycket stor risk för isbild-
ning. Avisningssystem och anti-is system betraktas allmänt och även av beslu-
tande myndigheter som viktiga säkerhetssystem, men de är endast utvecklade för 
att minska produktionsförluster. Syftet med dessa system, som inte kan uppfylla 
maskindirektivets grundläggande säkerhetskrav, är inte att reducera risker för is-
kast. Att styra efter t.ex. verkningsgrad ger ingen säkerhet mot iskast eftersom 
frostbildningen har så olika förutsättningar längs rotorbladet. Fahlén har i detalj 
analyserat hur olika förutsättningar påverkar frostbildningen[27] och hur alternativa 
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tekniker[28] för att styra avfrostning fungerar.  Beträffande övriga olycksrisker 
(brand, tappade vingar, vältande torn etc.) se 5.4. 

Slutsats: Det finns inte redovisat, med hänvisning till verkliga anläggningar, hur 
ett system faktiskt skulle klara säkerhetsfunktionen. 

 

Naturvärden och hydrologi 

EXP: ”… undvika påverkan på hydrologin…” 

ARV: Analys av risken för spridning av mikroplast med innehåll av bisfenol A 
samt olja (t.ex. vid vältande torn) saknas. 

Slutsats: Ansökan visar inte hur detta ska undvikas. 

 

Fåglar och fladdermöss 

EXP: ”Sammanfattningsvis bedöms påverkan på fåglar och fladdermöss med fö-
reslagna skyddsåtgärder bli liten.” 

ARV: Det saknas en hel del i fågelinventeringen (se 5.2.5). Negativ påverkan på 
skogshönsen riskerar att bli stor. 

Slutsats: Ett tillstånd är negativt för både rovfåglar och skogshöns. 

 

Kumulativa effekter 

EXP: ”14 vindkraftverk som är beläget ca 10 km nordväst om Vaberget” 

ARV: Dessa verk befinner sig på ett ”örnavstånd” från Vaberget och påverkar 
därmed förutsättningarna för stora rovfåglar. 10 km är dessutom, enligt finska 
bedömningar, riskområdet för bullerstörningar. När man står på toppen av Näver-
näsan, Sollefteå kommuns kanske mest spektakulära utsiktspunkt, kommer man i 
framtiden att se vindindustrier vart man än tittar (man ser redan idag vindindu-
strier ända bort åt Jämtlandshållet samt åt andra hållet Sidensjö nära kusten). 

Slutsats: De kumulativa effekterna är mycket stora beträffande flera aspekter. 

 

Resurs- och kemikalieanvändning 

EXP: ”kommer mängden kemikalier vara relativt begränsad och det som framför-
förallt kommer att nyttjas är olja och glykol.” 

ARV: Information om mängden epoxiplast och dess innehåll av BPA saknas. 

Slutsats: Ansökan är ofullständig; tillstånd för miljöfarliga utsläpp saknas. 

 

Andra intressen i området 

EXP: ” I övrigt begränsar inte etableringen det rörliga friluftslivet, det fortsatta 
skogsbruket eller möjligheterna till jakt i området.” 

ARV: Närvaron av ett jättelikt industriområde med varningsskyltar påverkar 
självklart det rörliga friluftslivet. Många vittnar om den negativa inverkan vindin-
dustrier har på jakt.  
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Slutsats: Påståendet är fel. 

 

Kontroll 

EXP: ”Vindkraftverk och tillhörande utrustning kommer att besiktigas kontinuer-
ligt” 

ARV: Tidigare erfarenhet[91, 92] visar att mängder av vindkraftverk tagits i drift 
utan att lagstadgad kontroll genomförts. Vem säkerställer att så inte sker i detta 
fall? Även marknadskontrollen av vindkraftverk har fallerat[92]. Byggnadsnämnder 
har inte ingripit trots att de har laglig möjlighet (11 kap. 33 § PBL) att förbjuda 
nyttjandet av verk som inte uppfyller gällande hälso- och säkerhetskrav. 

Slutsats: Säkerhetskontrollerna av vindkraftverk verkar vara ”svajiga”. 

 

EXP: ”Inga miljökvalitetsnormer kommer att påverkas negativt till följd av den 
planerade verksamheten” 

ARV: Normerna kommer inte att påverkas, däremot kommer miljön att påverkas 
negativt. 

3.9 Alternativ redovisning 
EXP: ”… att redovisa alternativa lokaliseringar av en verksamhet,” 

ARV: Vindkraft är mycket sämre än kärnkraft beträffande funktionalitet, miljö 
och ekonomi. 

Slutsats: Det bästa alternativet är att inte bygga någon vindkraft alls. 

3.10 Tillåtlighetsfrågor 
Uppfyllande av allmänna hänsynsregler 

EXP: ”… att vidta erforderliga försiktighetsåtgärder för att minimera påverkan 
på miljön och människors hälsa” 

ARV: För att kunna vidta erforderliga åtgärder måste problemen med buller, 
mikroplaster m.m. vara utredda. 

Slutsats: Tillstånd bör inte ges förrän miljökonsekvenser och hälsoeffekter är 
utredda. 

 

Produktvalsprincipen 

EXP: ”… vindkraftverk utvecklas kontinuerligt vilka tillåter ett mer effektivt ut-
nyttjande av vindenergiinnehållet än sina föregångare” 

ARV: Inte mycket tyder på att de nya verken är speciellt mycket bättre än sina 
föregångare över en livscykel[17, 63], snarare tvärtom. Se 7. 

Slutsats: Skrivingen är en dåligt underbyggd förhoppning. 

  

EXP: ”… konstruktionerna används material som till största delen kan återvin-
nas”. 
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ARV: Viktmässigt torde de största mängderna material vara kompositplast i ro-
torbladen och betong i fundamenten. Inget av dessa går i dagsläget att återvinna. 

Slutsats: Vindkraftverk består i stor utsträckning av material som inte kan åter-
vinnas. 

 

EXP: ”… I övrigt begränsar inte en vindkraftsetablering möjligheten att bedriva 
fortsatt skogsbruk, rennäring, friluftsliv eller jakt i området.” 

ARV: Självklart medför etableringen stora begränsningar 

Slutsats: Påståendet är fel.  

 

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna 

EXP: ”… Vindkraft är en förnybar och ren energikälla som inte efterlämnar nå-
gon miljöskuld till kommande generationer”…”Tillverkning, uppförande och un-
derhåll av vindkraftverken är resurssnålt i förhållande till sin livslängd och den 
energi de genererar” 

ARV: I förhållande till kärnkraft är vindkraft tiopotenser sämre på alla punkter. 
Dessutom är vindkraftverkens livslängd bara en fjärdedel av kärnkraftverkens. 

Slutsats: Ovanstående påståenden är grovt vilseledande (se 7). 

 

Tillåtlighet enligt 3-4 kap. miljöbalken 

EXP: ”… beräknas kunna producera ca 155 GWh förnybar el per år” 

ARV: Värdet är mer av en förhoppning än en reell beräkning. Exploatörerna får 
nog vara glada om de når hälften av detta värde i medel över förväntad livslängd, 
se 7. ”Förnybar” är ett vilseledande epitet, som konsumentverket inte tillåter. 

Slutsats: Vindkraft byggs mer baserat på tro och förhoppningar än på verklighets-
förankrade beräkningar[17, 63] 

 

Tillåtlighet enligt 7 kap. miljöbalken 

EXP: ”… Vindkraftverk kommer inte att placeras inom 100 m från tjärnen” 

ARV: Det korta avståndet gör att tjärnen ligger i riskområde för mikroplast med 
bisfenol A. 

Slutsats: Riskerna med mikroplast och bisfenol A måste utredas innan ansökan 
kan gå vidare. 

 

Tillåtlighet enligt 16 kap. miljöbalken 

EXP: ”… normala livslängden för ett vindkraftverk har ökat och uppskattas i 
dagsläget till 25-35 år” 

ARV: Praktisk erfarenhet och en omfattande vetenskaplig studie[63] visar att livs-
längdens medelvärde för landbaserad vindkraft är 15 år och för havsbaserad 12 år. 
De förhöjda verken får sannolikt en livslängd närmare de havsbaserade eftersom 
de utsätts för tuffare påkänningar än tidigare lägre verk. 
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Slutsats: Påståendet om livslängd är ett önsketänkande för att kalkylerna för 
vindkraft ska se bättre ut. 

 

EXP: ”… påverkan per producerad kWh blir lägre ju längre vindkraftverken är i 
drift” 

ARV: Forskning[17] visar att ingenting tyder på att de högre verken vare sig får 
högre kapacitetsfaktor eller längre livslängd, snarare tvärtom. 

Slutsats: Högre verk medför sannolikt ingen förbättring och vindkraft är fortfa-
rande tiopotenser sämre än kärnkraft både beträffande förnybarhet och hållbarhet. 

 

EXP: ”… 45 år, för att undvika ett för tidigt avslutande av en hållbar och förny-
bar elproduktionsanläggning” 

ARV: Se kommentar ovan. Kunskapen om vindkraftens negativa egenskaper 
borde ha trängt igenom långt tidigare och då bör det finnas möjlighet att stoppa 
eventuell kvarvarande drift. 

Slutsats: Tillstånd bör inte ges men ett eventuellt tillstånd bör inte vara längre än 
25 år. 

 

EXP: ” ekonomisk säkerhet i enlighet med angivet villkorsförslag…” 

ARV: Den föreslagna säkerheten är långt under förväntad kostnad för avveckling. 
Markägaren riskerar att få stå för merparten av avvecklingskostnaden. 

Slutsats: Beloppen bör höjas till full täckning, alternativt att det ställs ett krav på 
årlig inbetalning upp till full kostnadstäckning. 

3.11 Projektets ekonomiska betydelse 
EXP: ” Havsnäs vindkraftspark i Strömsunds kommun, bestående av 48 stycken 
vindkraftverk med total installerad effekt om 95,4 MW, uppskattas lokal syssel-
sättning om ca 20 årsarbeten…” 

ARV: Det mesta av investeringarna går till utländska företag och utländsk arbets-
kraft. Sedan säljs nästan all producerad el till utlandet med stora förluster trots 
massiva subventioner från svenska konsumenter. Havsnäs, som åberopas i ansö-
kan, har gått med förlust alla år utom ett. 2020 var förlusten 160 miljoner. Höjda 
elkostnader och ödelagd lokal miljö leder att fler arbetstillfällen försvinner än de 
som tillkommer p.g.a. projektet. Se 7. 

Slutsats: Projektet har negativ inverkan på ekonomi och arbetstillfällen. 

3.12 Villkorsdiskussion 
Kostnader för efterbehandling 

EXP: ”… tillståndsmyndigheten som bestämmer vilket belopp som är tillräckligt 
och anger det i tillståndsbeslutet” 

ARV: Se kommentar och slutsats under 3.10. 
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Buller 

EXP: ”… praxis är att ljud från vindkraftverk inte får överstiga 40 dB(A)” 

ARV: I en tyst miljö är kravet att det ska vara max 35 dB(A). Naturvårdsverket[80] 
rekommenderar 35 dBA i friluftsområden, som är tysta, och det är väl ännu mer 
angeläget för tysta områden där människor vistas permanent. Miljön på Vaberget 
och i det norrländska skogslandet är generellt extremt tyst. Det är märkligt att 
kommunen måste förklara miljön som tyst för att det ska räknas och Sollefteå 
kommun har ett egenintresse av att miljön inte ska klassas som tyst. Frågan om 
buller från vindkraft har behandlats oerhört nonchalant; se vidare i 5.2. 

Slutsats: Ansökan saknar relevant analys av bullerproblemet. 

 

EXP: ”… olika modeller av vindkraftverk har olika källjud är det inte möjligt att 
ange exakt vilken ljudnivå de kan medföra på olika platser” 

ARV: Precis! Därför är det inte möjligt att göra en bullerberäkning utan certifie-
rade källdata. Redovisningen i MKB:n saknar källdata. 

Slutsats: Ansökan saknar relevant analys av bullerproblemet. 

 

EXP: ”… Ett begränsningsvärde som överskrids är direkt straffsanktionerat en-
ligt 29 kap. 4 § miljöbalken” 

ARV: Erfarenheten visar att har väl en vindindustri tagits i drift är det närmast 
omöjligt att få stopp på den. Se exemplet Karsholm i 5.2. 

Slutsats: MB har visat sig vara till liten hjälp eftersom domstolar återkommande 
nonchalerar vad som föreskrivs. 

3.13 Förslag till villkor 
EXP: ”… Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten, kumulativt med wpd 
Onshore Vaberget AB:s verk inom verksamhetsområdet, får inte överstiga 40 dBA 
utomhus vid bostäder” 

ARV: Kravet bör vara 35 dBA plus särskilda villkor för lågfrekvent och infraljud. 

Slutsats: Föreslaget krav är otillräckligt. 

 

EXP: ”… Vid mätning av ljud inomhus ska standardiserade mätmetoder använ-
das. Mätning ska ske om beräkning utifrån faktiska uppgifter om källstyrka för 
vald typ av vindkraftverk visar att det finns risk för att angivna värden kan över-
skridas, eller om tillsynsmyndigheten bedömer att det behövs.” 

ARV: Rimligtvis måste fastighetsägaren vara den viktigaste parten för att avgöra 
om behov av mätning föreligger. Det är viktigt att mätning sker vid driftsförhål-
landen som ger max störning, inte bara under sommaren. 

Slutsats: Villkoren behöver förtydligas. 
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EXP: ”… Kemiska produkter och farligt avfall” … ” kontrollprogram som möj-
liggör bedömning av om villkoren följs och hur verksamheten i övrigt påverkar 
hälsa och miljö” 

ARV: Villkoren nämner inte hur spridning av mikroplast hanteras. 

Slutsats: Villkoren behöver kompletteras. 

 

EXP: ”… ekonomisk säkerhet”… ” en plan för avveckling” 

ARV: Se tidigare kommentarer och slutsatser under 3.10 

3.14 Verkställighetsförordnande 
EXP: ”… bör miljöprövningsdelegationen föreskriva att tillståndsbeslutet ska 
gälla omedelbart och ett verkställighetsförordnande i enlighet med 22 kap. 28 § 
miljöbalken meddelas” 

ARV: Erfarenheten visar att det är nästan omöjligt att backa givna tillstånd för 
vindkraft även om de skulle visa sig vara olagliga. 

Slutsats: Verkställighet bör absolut inte förordnas.  

 

EXP: ”… Som anförts ovan föreligger inget starkt allmänt eller enskilt motstå-
ende intresse mot den ansökta verksamhetens tillåtlighet” 

ARV: Vår överklagan visar på mycket starka motstående allmänna och enskilda 
intressen. 

Slutsats: Verkställighet bör inte förordnas.  

  



   

HV-MPD-2-4.2-ARV-Överklagan-Komplettering-Rev1 

2021-09-10 24 

4 Miljökonsekvensbeskrivning 
Inlagan ”Vaberget – Miljökonsekvensbeskrivning”[51] innehåller i stor utsträck-
ning samma felaktiga påståenden som ansökan[46] gör. Några påpekanden följer 
nedan. 

4.1 Icke teknisk sammanfattning 
 
Omfattning, utformning och lokalisering 
 
EXP: ”Utvecklande av nya och bättre turbiner går snabbare än tillståndsproces-
serna” 
ARV: Enligt prof. Hughes[17, 63], som gjort omfattande studier, finns det ingenting 
som tyder på att de nya, jättemaskinerna är vare sig billigare eller effektivare än 
de äldre. Snarare tvärtom. 

Slutsats: Påståendet är ett önsketänkande. 
 
EXP: ” utvinna cirka 50 % mer förnybar elproduktion”…” helt i enlighet med 
miljöbalkens hushållningsbestämmelser.” 
ARV: Enligt prof. Hughes[17, 63] har de nya verken inte visat på någon förbättrad 
kapacitetsfaktor/verkningsgrad. Se 7.4.1. 
Slutsats: Påståendet är önsketänkande; saknar stöd av erfarenhetsbaserade data. 
 
EXP: ” huvudsakligen ge samma miljöpåverkan som det tillståndsgivna pro-
jektet.” 
ARV: Borde ge ökad risk för bullerstörningar, visuell påverkan och negativ in-
verkan på fågel- och djurliv. Se 5.2 och 5.2.5. 
Slutsats: Högre verk leder inte till minskad miljöpåverkan. 
 
Alternativ och motivering till valet av område 
 
EXP: ” med få intressekonflikter” 
ARV: Vår överklagan visar på mycket starka motstående allmänna och enskilda 
intressen. 
Slutsats: Anläggningen bör inte byggas. 
 
EXP: ” inte några andra riksintresseområden,” 
ARV: Enligt områdesbeskrivningen är våtmarken Tängsta-Stormyran en våtmark 
av klass 1 enligt länsstyrelsens våtmarksinventering och även ett riksintresse för 
naturvård. 
Slutsats: Det finns åtminstone ett riksintresseområde. 
 
EXP: ” Kommunen har år 2014 tillstyrkt lokaliseringen av 22 stycken 203 m 
höga vindkraftverk” 
ARV: Kommunens tillstyrkan skedde i strid med den giltiga översiktsplanen. 
Slutsats: Tillstånd borde aldrig beviljats, se bilaga 3-7[24, 32-34, 42, 43].  
 
Samrådsredogörelse 
 
EXP: ”… ett samrådsförfarande enligt 6 kapitlet miljöbalken,” 
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ARV: Samrådsredogörelsen visar att exploatörerna helt har nonchalerat ARV:s 
inlaga. Ett samråd omfattar två parter; det räcker inte med att en part skickar in ett 
marknadsföringsunderlag. 

Slutsats: Samråd i lagens mening är inte genomfört. MKB:n bör underkännas. 
 
Områdesbeskrivning 
 
EXP: ”… våtmarken Tängsta-Stormyran, som är en våtmark av klass 1 enligt 
länsstyrelsens våtmarksinventering och även ett riksintresse för naturvård” 

ARV: På andra ställen påstås att det inte finns något riksintresse för naturvård i 
angränsning till industriområdet. 

 
EXP: ” Inga iakttagelser gjordes som tyder på att örn, övriga rovfåglar…” 

ARV: Precis som i förra omgången, då exploatörernas inventering inte hittade 
några spelplatser för orre eller tjäder trots att sådana var välkända för lokalbefolk-
ningen, räcker inventeringstiden inte till. Se 5.2.5. 

Slutsats: Fågelinventeringen är fortfarande inte rättvisande för den faktiska före-
komsten av rovfåglar och skogshöns. 
 
Påverkan och skyddsåtgärder 
 
EXP: ” minskad påverkan med avseende på ljudutbredning” 

ARV: Tvärtom; högre verk ökar påverkan. 
Slutsats: Ljudutredningen är undermålig, se 5.2. 
 
EXP: ” 50 % högre produktion av förnybar el vilket ger en kraftig reduktion av 
utsläppen av växthusgaser” 

ARV: Påståendet saknar grund! Se tidigare kommentarer och 7. 
Slutsats: Vilseledande och irrelevant påstående. 
 
EXP: ” På avstånd kring 10 km är höjningen svår att upptäcka,” 

ARV: Beroende på var man står kan industrin ses på uppemot tio mils håll. En 
höjning av verken med över 20 % bör rimligtvis påverka hur långt de syns. 

Slutsats: Påståendet är inte generellt giltigt. 
 
EXP: ” en bättre resurshushållning eftersom elproduktionen blir större samtidigt 
som mindre yta tas i anspråk för anläggning av vindkraftsparken. Vindkraftspar-
kens elproduktion beräknas öka med 50 % med högre,” 

ARV: Påståendet saknar grund! Se tidigare kommentarer och 7. 

Slutsats: Vilseledande och irrelevant påstående. 
 
EXP: ” Vindkraft är en förnyelsebar, inhemsk energikälla som inte ger några 
utsläpp i drift. Utbyggnad av vindkraftverk kan begränsa påverkan på den reg-
ionala och globala miljön, genom att el från vindkraft kan ersätta el producerad i 
fossileldade anläggningar eller kärnkraftverk” 
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ARV: Återigen ett grundlöst påstående! Vindkraften ger stora störningar på såväl 
regional som global miljö, speciellt om den ersätter kärnkraft, vilket är det i sär-
klass bästa alternativet för elproduktion. För övrigt kan vindkraft inte ersätta vare 
sig fossil- eller kärnkraft. Det krävs utöver vindkraft ett nytt elnät och balanskraft. 
Se tidigare kommentarer och 7. 

Slutsats: Vilseledande och irrelevant påstående. 

4.2 Bakgrund 
 
Ansökan 

EXP: ” Utvecklande av nya och bättre turbiner går snabbare än tillståndsproces-
serna” 

ARV: Det finns inget faktaunderlag som stödjer att anläggningarna blir bättre; 
tvärtom. Introduktionen av ny teknik går fortare än den nödvändiga erfarenhetså-
terföringen från den nya tekniken, vilken hittills är bristfällig. 
Slutsats: Påståendet saknar substans. 
 
Varför vindkraft 
 
EXP: ” 100 procent av elproduktionen ska vara förnybar år 2040” 

ARV: Vindkraften är inte förnybar. Den är tiopotenser sämre ur den aspekten än 
den tidigare produktionen med kärn- och vattenkraft (se 7). I marknadsföring är 
den typen av påståenden inte tillåten enligt konsumentverket[21, 44]. 

Slutsats: Formuleringen är ett politiskt slagord som saknar naturvetenskaplig re-
levans.  
 
EXP: ” vattenkraften som reglerkraft, stora glesbefolkade områden och ett stabilt 
elnät” 

ARV: Vattenkraften är redan fullt utnyttjad. Den har tidigare varit baskraft och 
reglerkraft. Men när kärnkraft avvecklas ökar kraven på vattenkraften som bas-
kraft och de nya kraven att inte bara vara reglerkraft utan även fungera som ba-
lanskraft för vindkraft ställer övermäktiga krav på vattenkraften. Forskare på 
Chalmers varnar för att den pågående vindkraftsutbyggnaden även riskerar att slå 
ut vattenkraften. Den får försämrad effektivitet, kraftigt ökat slitage och ökade 
driftskostnader samt minskade intäkter. Vi har haft ett väldimensionerat nät men 
det har vindkraftsutbyggnaden radikalt ändrat. Stängning av kärnkraft har kraftigt 
minskat befintlig nätkapacitet samtidigt som vindkraften kräver en stor utbygg-
nad. Se 7 och bilaga 8. 

Slutsats: Varken vattenkraften eller nätet klarar vindkraftsutbyggnaden och vat-
tenkraftens överlevnad hotas. 

 
EXP: ” Facebook, Microsoft och Google väljer Sverige för sina anläggningar 
tack vare billig och förnybar el,” 

ARV: Det som får dessa företag att välja Sverige är att de får hundratals miljoner 
i uppstartningsbidrag, i stort sett noll energiskatt och att de har företagslösningar 
som gör att de minimerar den skatt de betalar i Sverige. Sedan medför den poli-
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tiska etiketten ”hållbar” el att de kan få ytterligare stöd via EU:s  kommande taxo-
nomi. Det har ingenting att göra med verklig förnybarhet, hållbarhet eller kostnad. 

Slutsats: Ytterligare ett påstående ägnat att vilseleda. 
 
Vindkraftens påverkan och miljöbalkens krav 
 
EXP: ”… främja en hållbar utveckling.” 

ARV: Satsning på vindkraft ger en kraftig försämring av hållbarheten för svensk 
elproduktion; en faktor tjugo sämre än kärnkraft. Se 7. 
Slutsats: Ytterligare ett påstående ägnat att vilseleda. 
 
EXP: ” en från allmän synpunkt god hushållning” 

ARV: Tvärtom, en kraftig försämring. Vindkraft leder till ökade produktionsför-
luster, kraftigt försämrat utnyttjande av elsystemet, mångfalt ökad användning av 
icke-förnybara resurser etc. 

Slutsats: Påståendet är grundlöst.  
 
EXP: ” I MKB ska de positiva och negativa miljöeffekter som verksamheten kan 
medföra beskrivas och bedömas”. 

ARV: Vindkraft medför i stort sett bara negativa effekter. 

Slutsats: Ta upp de effekter som kan sakligt underbyggas, inte exploatörernas 
marknadsföringsmaterial. 
 
EXP: ” Vindkraft på land i goda vindlägen är idag dessutom det billigaste sättet 
att öka den förnybara elproduktionen”…” från samhällsekonomisk synpunkt 
långsiktigt god hushållning 

ARV: Återigen ett vida spritt men felaktigt påstående. Vindkraft är mångfalt dy-
rare än kärnkraft redan på kraftverksnivå och vid en andel av 20 % är de av vind-
kraften orsakade systemkostnaderna större än kostnaderna för själva kraftverken. 
Över 20 % andel stiger systemkostnaderna mycket snabbt. Se 7.4. Ett citat från 
Tidningen Näringslivet: "Varningen: Skyhöga elpriser får företag att lämna Sve-
rige" i veckan, och konstaterade tidigare bland annat att: “Elpriserna slår rekord 
och staten har nödhandlat reservkraft. Sommaren har visat på sårbarheten i elsy-
stemet och vad som kan vänta i höst. Risken är att företag flyttar utomlands.” 

Slutsats: Återigen ett vilseledande påstående. 

4.3 Lokalisering, utformning och omfattning 
Planförhållanden och riksintressen 
 
EXP: ”i lagakraftvunnet tillstånd för vindkraft på Vaberget” 

ARV: Detta är en ny ansökan och ska bedömas som sådan. Det tidigare tillståndet 
borde aldrig ha givits. 

Slutsats: Vad som tidigare tillståndsgivits är irrelevant för denna ansökan/MKB. 
 
Utformning och omfattning 
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EXP: ” bolagen bedömer nu att en ökning av den maximala totalhöjden till 250 m 
kan ge ca 50 % högre elproduktion” 

ARV: Önsketänkande, se tidigare kommentarer och 7. 

Slutsats: Ostyrkt påstående som saknar relevans. 
 

4.4 Alternativ 
Alternativa lokaliseringar 

 
EXP: ” inga realistiska alternativa lokaliseringar för denna vindkraftspark i 
kommunen” 

ARV: Inte heller Vaberget är en realistisk lokalisering. 

Slutsats: Ansökan bör avstyrkas. 

 
EXP: ” … Ca 600 m norr om projektområdet finns ett område av riksintresse för 
naturvården, Tängsta-Stormyran…” 

ARV: På annan plats hävdas att områden av riksintresse saknas. 
 
Motivering till valet av Vaberget 
 
EXP: ” finns inte några riksintresseområden, naturreservat, natura 2000-
områden, kulturreservat eller andra skyddade områden” 

ARV: Som nyss konstaterats finns ett område av riksintresse. 
 
Nollalternativen 
 
ARV: Nollalternativet är enligt prejudicerande dom alltid situationen som den var 
utan en industri, inte med en befintlig eller tänkt befintlig industri. 

Slutsats: Bygg inte! 
 
EXP: ” ... förnyelsebar, inhemsk energikälla som inte ger några utsläpp i drift”… 
”ersätta el producerad i fossileldade anläggningar eller kärnkraftverk” 

ARV: Vindkraftsel är inte förnybar, större delen av anläggningen är inte inhemsk, 
den importeras. Det finns också en stor risk att det miljöfarliga avfallet från en 
avveckling exporteras. Ersättning av kärnkraft med vindkraft går inte; det krävs 
vindkraft plus en total nätombyggnad plus lagring och/eller balanskraft. Att bygga 
vindkraft och stänga kärnkraft är en funktionell, miljömässig och ekonomisk kata-
strof! Se 7. Vi kommenterade detta påstående på följande sätt i vårt överklagande 
2016: ”Exploatören påstår, utan något som helst sakligt stöd, att vindkraften ersät-
ter kol eller gas i det nordiska elsystemet. Vi har bemött påståendet och hävdar att 
det är precis tvärtom. Samtidigt menar exploatören i en kommentar till våra påpe-
kanden om vindkraftens (o)nytta att den frågan inte är föremål för prövning; var-
för har man då lagt så stor vikt vid detta i sin ansökan med ett antal felakt-
iga/ostyrkta påståenden? Dessutom borde den frågan vara i högsta grad relevant 
med hänsyn till miljöbalkens skrivningar om miljönytta och resurseffektivitet.” 

Slutsats: Åter ett antal vilseledande påståenden. 
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EXP: ” den beräknade elproduktionen om 350 GWh/år (för 18 st. 250 m höga 
verk) per år inte kommer till stånd”…” ersätter normalt el producerad av kol- eller 
gaskraftverk i det nordiska elkraftsystemet eller importerad el från Tyskland, Po-
len eller Ryssland”. 

ARV: Genom stängning av kärnkraft och satsning på vindkraft sparas mycket 
mindre fossilbaserad el! Vindkraft konkurrerar i första hand med annan vindkraft. 
När det blåser mycket i Sverige blåser normalt mycket i hela Nordeuropa och 
många länder betalar för att vindkraften inte ska producera för att rädda elsyste-
men. 

Slutsats: Ingen vindkraft bör byggas, det finns redan alldeles för mycket. 

4.5 Teknisk beskrivning av projektet 
Driftskedet 
 
EXP: ” Man brukar räkna med att det blåser tillräckligt för att ett vindkraftverk 
ska producera el ca 90 % av tiden. Mest el produceras normalt under vinterhalv-
året (oktober-mars), då också elbehovet normalt är som störst” 

ARV: Det må vara att den kan producera 90 % av tiden men det är bara ca 40 h 
den producerar över 50 %, i medel 25-30 %. När det är som kallast producerar 
vindkraften i stort sett noll! Dessutom kommer produktionen att minska ju mer 
vindkraft som byggs. Perioderna med överskott, som tvingar vindkraften att 
stänga, blir allt längre. Se avsnittet om ”Energiewende” i 7 och bilaga 8. 

Slutsats: Återigen, i förhållande till den elproduktion Sverige har haft så leder 
vindkraft till ett mer komplicerat, miljömässigt sämre och mycket dyrare system. 

 
Avvecklingsskedet 
 
EXP: ” Livslängden på vindkraftverken beräknas till ca 25-35 år. Vindkraftver-
ken i sig är möjliga att återvinna” 

ARV: Verkliga utfall av livslängd är mycket kortare[17, 63]. Påståendet om återvin-
ning motsägs av Energimyndighetens rapport om återvinning[89]. Det mesta av 
vindkraftverken går inte att återvinna och det finns ett snabbt växande berg av 
miljöfarligt avfall, t.ex. rotorblad. Det finns en risk för framtida dumpning av av-
fallet i fattiga länder. Se 6. 

Slutsats: Vilseledande påståenden. 

 
Investeringar, arbetstillfällen och lokal nytta 
 
EXP: ” I en fallstudie från Havsnäs vindkraftspark i Jämtland”…” sedan till-
kommer andra arbetsinsatser som exempelvis vägunderhåll och bevakning.” 

ARV: Det mesta av investeringarna går till utländska företag och utländsk arbets-
kraft. Sedan säljs nästan all producerad el till utlandet med stora förluster trots 
massiva subventioner från svenska konsumenter. Havsnäs, som åberopas i ansö-
kan, har gått med förlust alla år utom ett. 2020 var förlusten 160 miljoner. Höjda 
elkostnader och ödelagd lokal miljö leder till att fler arbetstillfällen försvinner än 
de som tillkommer p.g.a. projektet. Se 7. 
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Slutsats: Projektet har negativ inverkan på ekonomi och arbetstillfällen. 

 
Vindkraftsfond – bygdepeng 
 
EXP: ” Bolagen har beslutat att avsätta medel till en lokal vindkraftsfond från 
vindkraftsparken” 

ARV: Se samråd i bilaga 1. I förhållande till ökade nätkostnader, som kan bli över 
100 miljoner kr/år är bygdepengen på 250 000 kr per år småpotatis, 

Slutsats: Den totala ekonomiska effekten för regionen är negativ. 

4.6 Områdesbeskrivning 
Våra synpunkter på bebyggelse och naturvärden från den tidigare tillståndsansö-
kan kvarstår. Se MPD-2-0.0[32] och 5.2.5.  
 
Fågel 
 
EXP: ”Vid inventeringarna identifierades tre spelplatser för tjäder och orre” 

ARV: Vi påpekade redan vid förra ansökan, då man inte hittade några spelplatser, 
att det fanns flera områden som var välkända för lokalbefolkningen. 

Slutsats: Den tid som avsätts för inventering räcker normalt inte. 
 

4.7 Påverkan och skyddsåtgärder 
 
Påverkan på människor - Visuell påverkan 
 
EXP: ” Hinderbelysning”...” Skillnad i visuell påverkan” 

ARV: Högre verk innebär ökad störning från hindersbelysning. 

Slutsats: Negativt för den lokala miljön. 

 

Ljud 

EXP: ” En dominerande del av ljudet från ett vindkraftverk är av aerodynamiskt 
ursprung och alstras vid bladens passage genom luften. Detta ljud är av bredban-
dig karaktär”…” Fysikaliskt har ljudet stora likheter med det ljud som alstras av 
vinden i vegetation av olika slag” 

ARV: Ljudet från vindkraftverk är ofta amplitudmodulerat, med tonala inslag och 
stor andel lågfrekvent ljud inklusive infraljud.  Kort sagt ljud som inte går att ka-
raktärisera med ett dBA-mått. Se 5.2. 

Slutsats: Ljudet är inte särskilt likt vindens ljud. 

 

EXP: ” ljudkraven enligt rättspraxis är strängare för vindkraft än för andra verk-
samheter.” 
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ARV: Kraven är inte tillräckligt stränga! Ljudets speciella karaktär gör vindkraft 
till en av de värsta källorna för bullerstörningar som man känner till.  

Slutsats: Kraven behöver skärpas. 

 

EXP: ” Det har diskuterats om infraljud skulle kunna vara ett problem i närheten 
av vindkraftverk”…”…” Naturvårdsverkets rapport 6241, Ljud från vindkraftverk 
(2001, reviderad 2010) anges att sådana ljud inte är något problem från moderna 
vindkraftverk”...” de infraljudsnivåer som uppmätts från vindkraftverk inte är 
högre än de infraljudsnivåer människor utsätts för dagligen från andra ljudkäl-
lor.” 

ARV: Naturvårdsverket är en part i målet och det finns gott om forskning som 
pekar på problemen med infraljud. Dessa kan ha en räckvidd av många mil, se 
5.2. Större verk leder till ökade problem med infraljud. 

Slutsats: Det är viktigt att snarast börja beakta infraljud på ett seriöst sätt. 

 

EXP: ” En omfattande finsk forskningsstudie från april 2020 har undersökt om 
infraljud från vindkraftverk har negativa effekter på människors hälsa” 

ARV: Det finns gott om forskning, bl.a. från Finland, som pekar på problemen 
med infraljud, 5.2. Finsk forskning rekommenderar minst 10 km i skyddsavstånd. 

Slutsats: Det är viktigt att snarast börja beakta infraljud på ett seriöst sätt. 

 

EXP: ” Den genomgång av det vetenskapliga underlaget som gjorts av Karo-
linska Institutet visar att dessa påståenden saknar belägg.” 

ARV: Internationell forskning motsäger detta, se 5.3. 

Slutsats: Om kunskapsläget är oklart ska försiktighetsprincipen i MB tillämpas. 

 
EXP: ” Enligt beräkningarna minskar ljudet efter höjningen från ca 35,4 dB(A) 
till ca 33 dB(A) vid närmaste fritidshus.” 

ARV: Beräkningarna, som presenterats, saknar värde. Se 5.2.5. 

Slutsats: Det behövs en väl underbygd beräkning för att MKB:n ska vara accep-
tabel. 
 
Friluftsliv och turism 
 
EXP: ” En enkätundersökning på Gotland baserad på 735 svarande turister un-
der juli månad 2013 visar bl.a. att 94 % av turisterna i undersökningen angav att 
befintliga vindkraftverk inte hade påverkat deras vilja att återvända till Gotland 
negativt. 

ARV: Turister på Gotland är knappast där som vildmarksturister. Åker man för 
sol och bad och nöjesliv spelar sannolikt en vindindustri ingen roll. Däremot är 
det mycket negativt om man vill uppleva ostörd vildmark, fria horisonter, tystnad 
och en ostörd natthimmel. 

Slutsats: En ganska meningslös studie m.a.p. Norrlands inland. 
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EXP: ” I övrigt finns inga entydiga studier på hur en vindkraftspark påverkar 
intressen som turism, rekreation och friluftsliv”…” Turister är ofta generellt posi-
tiva till vindkraft”…” Det finns studier som visar att närboende till en vind-
kraftspark som utnyttjar området för friluftsliv, i regel är mer positiva till etable-
ringen”…” En vindkraftsetablering kan även skapa en helt ny form av turism” 

ARV: Det finns många studier som visar på att turister upplever vindindustrier 
negativt. T.ex. har Mittuniversitetet[12, 13, 64] forskat på hur turister uppfattar vind-
industrier som negativa inslag i naturen.  

Några citat: ”… undersökning som Mittuniversitetet gjort visar att vindkraften 
påverkar naturupplevelsen. Var tredje tillfrågad uppger sig kunna betala mera för 
att turista där naturen inte påverkas av vindkraft och var femte väljer bort ett res-
mål på grund av vindkraft.” 

”Frågan om vindkraft är känslig och om man ställer riksintresset för vindkraft mot 
miljömålet storslagen fjällmiljö så visar det sig att stödet för det storslagna fjäll-
landskapet är betydligt starkare än vad stödet är för vindkraft, bland Sveriges be-
folkning, säger Bosse Bodén[64], på Mittuniversitetet” 

Slutsats: Turister, som kommer för att uppleva naturen, torde vara generellt 
mycket negativa till vindindustrier. 
 
Risker och säkerhet 
 
EXP: ” ... Olycksrisker som huvudsakligen är arbetsmiljörelaterade behandlas 
inte i MKB enligt miljöbalken, utan omfattas av arbetsmiljölagen” 

ARV: Men olycksriskerna för tredje man omfattas av MB och ska hanteras i an-
sökan/MKB. 

Slutsats: Alla undantag, som görs för vindkraft, är anmärkningsvärda. Se 2 och 
5.4. 
 
EXP: ” Risken att träffas av is som kan orsaka skador på människor är mycket 
liten och motiverar inte några avspärrningar” 

ARV: Iskast, fallande torn, lossnande rotorblad m.m. är påtagliga risker även om 
de är små. Men risken finns och gällande maskindirektiv ska följas. 

Slutsats: Undantaget för vindkraft att följa maskindirektivet ska tas bort, Se 2 och 
5.4. 
 
EXP: ”… endast har haft ett fall av brand i ett vindkraftverk.” 

ARV: Det brinner vindkraftverk lite då och då i Sverige. Där de numera byggs, på 
höjderna i det norrländska skogslandet, finns en påtaglig risk för att starta en 
skogsbrand. 

Slutsats: Risken för skogsbrand och förebyggande åtgärder ska finnas med i 
MKB:n. 
 
Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
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EXP: ” Vindkraftverken kommer att utrustas med system för detektion och re-
duktion av is på bladen för att optimera produktionen och minska riskerna för 
iskast.” 

ARV: Avisningssystem och anti-is system betraktas allmänt och även av beslu-
tande myndigheter som viktiga säkerhetssystem, men de är endast utvecklade för 
att minska produktionsförluster. Syftet med dessa system, som inte kan uppfylla 
maskindirektivets grundläggande säkerhetskrav, är inte att reducera risker för is-
kast. Att styra efter t.ex. verkningsgrad ger ingen säkerhet mot iskast eftersom 
frostbildningen har så olika förutsättningar längs rotorbladet. Fahlén har i detalj 
analyserat hur olika förutsättningar påverkar frostbildningen[27] och hur alternativa 
tekniker[28] för att styra avfrostning fungerar.  Beträffande övriga olycksrisker 
(brand, tappade vingar, vältande torn etc.) se 5.4. 

Slutsats: Det finns inte redovisat, med hänvisning till faktiska anläggningar, hur 
ett system faktiskt skulle klara säkerhetsfunktionen. 

Risk för oavsiktliga utsläpp 
 
EXP: ” Vindkraftverken är normalt vattenkylda och kylsystemen innehåller van-
ligen glykol.” 

ARV: MKB:n behandlar inte emission av mikroplast, t.ex. epoxi med stort inne-
håll av BPA (ett giftigt PFAS-ämne), eller polykarbonat. Vindkraft är ett av de 
största användningsområdena för härdplast och misstänks stå för betydande ut-
släpp där BPA är ett mycket giftigt ämne. Se 5.4 och 5.3. 

Slutsats: En mycket stor källa till oavsiktliga och miljöfarliga utsläpp behandlas 
inte i MKB:n. 
 
Naturvärden, hydrologi och geologi 
 
EXP: ” Området ingår i ett stort område klassat som ”Avloppskänsliga vatten 
fosfor” som täcker hela landet”. 

ARV: Se föregående kommentar. 

Slutsats: Extra viktigt att frågan om mikroplast behandlas seriöst. 
 
Fågel 
 
EXP: ” De viktigaste dödsorsakerna kopplade till mänskliga aktiviteter för fåglar 
är dock trafik och katter” 

ARV: Kommentaren om katter är irrelevant. Katter tar inte rovfåglar, snarare 
tvärtom. Katter tar småfåglar, som inte är hotade arter. Se 5.2.5. 

Slutsats: Påståendet saknar relevans. 
 
EXP: ” kungsörn, fjällvråk och andra rovfåglar samt tjäderspelplatser behövde 
inventeras” 

ARV: Vi kritiserade redan vid förra ansökan den bristande inventeringen av rov-
fågel. Den inventeringen hittade inga spelplatser för tjäder och orre trots att vi 
kände till flera stycken. Nu har man hittat några men vi är fortfarande kritiska. Se 
5.2.5. 
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Slutsats: Fågelinventeringen är fortfarande inte tillfredsställande. 
 
EXP: ” inga vindkraftverk skall placeras inom 2 km till befintliga boplatser. Sve-
riges ornitologiska förening rekommenderar ett avstånd på 3 km till boplatser.” 

ARV: Frågan om eventuella boplatser är fortfarande inte klarlagd. Se 5.2.5. 

Slutsats: Inventeringen behöver fortsätta. 
 
EXP: ” ... Det är troligt att det finns ett örnrevir där men reviret och eventuella 
boplatser bedöms vara belägna betydligt över 3 km från projektområde Vaber-
get.” 

ARV: Se 5.2.5. Hur kan man bedöma avståndet om revir eller boplatser inte är 
klarlagda? 

Slutsats: Inventeringen behöver fortsätta. 
 
EXP: ” Endast sju observationer av tre rovfågelsarter gjordes under inventering-
en.”…” rovfågelsfaunan relativt fattig i och inom två km från projektområdet.” 

ARV: Se 5.2.5. 

Slutsats: Inventeringen behöver fortsätta. 
 
EXP: ”… osannolikt att kollisionsrisken med vindkraftverk i dagsläget skulle in-
nebära något hot mot de svenska populationerna av skogshöns”…”… anses lek- 
och spelplatser för tjäder och orre vara känsliga för förändringar” 

ARV: Hotet mot populationen internationellt, nationellt och regionalt är olika 
saker men som alla måste beaktas. Med tanke på den enorma expansionen av 
vindkraft lär hotet mot skogshönsen gå från att vara ett lokalt/regionalt hot till att 
bli ett nationellt hot. Se 5.2.5. 

Slutsats: I dagsläget är den tänkta industrin ett reellt hot lokalt/regionalt som kan 
utvecklas till ett nationellt hot. 
 
EXP: ”… påträffades en spelplats för tjäder och två spelplatser för orre” 

ARV: Äntligen! Se vår tidigare överklagan i bilaga 3 samt 5.2.5. 

Slutsats: Det tar tid att genomföra fågelinventeringar. 
 
Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
 
EXP: ”Inga skyddsåtgärder avseende örnar krävs eftersom inga häckningsplatser 
eller örnrevir återfunnits” 

ARV: Örnar observeras återkommande över Vaberget. Se 5.2.5. 

Slutsats: Frågan om revir och häckning är inte klarlagd. 
 
Skillnad i påverkan på fågelfaunan med 18 st. 250 m höga vindkraft-
verk. 
 
EXP: ”… högre verk kommer medföra en något minskad påverkan för skogshöns 
genom att ca 14 % mindre markyta kommer att ta i anspråk” 
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ARV: Den kraftigt ökade höjden och svepta rotorytan ger ökade risker för rovfåg-
lar och skogshöns! Se 5.2.5. 

Slutsats: Höjningen är negativ. 
 
Andra däggdjur 
 
EXP: ” Det finns ingenting som tyder på att större däggdjur eller småvilt blir 
störda av en vindkraftsanläggning” 

ARV: Det mesta tyder på att djur störs av vindkraftverk. När halvdomesticerade 
djur som renar undviker industriområdena vore det konstigt om inte både rovdjur 
och bytesdjur stördes av vindkraftsbuller. Djuren är beroende av hörseln för jakt 
respektive flykt. Studier av hjärnaktiviteten hos grävlingar visar på kraftigt höjd 
stressnivå när de vistas nära vindindustrier. Se 5.2.5. 

Slutsats: Påståendet från EXP är inte sakligt underbyggt. 
 
Utsläpp till luft, mark och vatten 
 
EXP: ” Vindkraft har en i huvudsak positiv inverkan på miljö, klimat och hälsa 
eftersom energin i vinden kan tas till vara utan utsläpp av hälso- eller miljöförstö-
rande ämnen” 

ARV: Vindkraft må vara utsläppsfri men vindkraftverk åtföljs av mycket stora 
utsläpp. De innehåller dessutom stora mängder giftiga och miljöfarliga ämnen 
som avges vid produktion, delvis under drift men också slutgiltigt måste tas om 
hand vid en avveckling. 

Slutsats: Vindkraft är negativt i förhållande till det elsystem vi haft tidigare. 
 
EXP: ” Naturskyddsföreningen förklarar i en rapport: ”Export av svensk el er-
sätter ofta icke-förnybar elproduktion i Europa, eftersom den förnybara elen är 
billigare än den fossila. Hur stor klimatnyttan är beror på överföringskapacitet 
och elmix”...” Nya vindkraftverk har enligt senare studier en lägre klimatpåver-
kan (5-6 g CO2/kWh)” 

ARV: Naturskyddsföreningen är en part i målet som tjänar stora pengar på att 
certifiera vindkraft som bra miljöval. I förhållande till den kärnkraft, som nu av-
vecklas av politiska skäl, är vindkraften mycket negativ beträffande möjligheterna 
att minska koldioxidutsläpp. När det gäller eventuellt minskade koldioxidutsläpp 
från nya vindkraftverk är det baserat på förhoppningar, inte på reella mätningar. 
Se 7. 

Slutsats: Påståendet är vilseledande. 
 
Hushållning med resurser 
 
EXP: ” ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd hushålla med  
råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvin-
ning”…” I första hand skall förnybara energikällor användas” 

ARV: Vindkraft innebär en kraftigt försämrad hushållning med råvaror och 
energi. Talet om förnybarhet är politiskt, inte faktabaserat. Se 7. 

Slutsats: Bygg inte vindkraft! 
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EXP: ” som idag främst ersätter el producerad med fossila bränslen i det nor-
diska kraftsystemet och på sikt skulle kunna ersätta en del av befintlig kärnkraft.” 

ARV: Svensk kärnkraft har hittills haft en mycket viktig systemfunktion i det 
nordiska elsystemet och sparat stora mängder fossilbaserad el. Dess avveckling 
medför stora problem för hela det nordiska systemet och ny fossilbaserad produkt-
ion måste till för att säkra elförsörjningen. Vindkraft kan inte ersätta kärnkraft! 

Slutsats: Vindkraften är ett problem, inte en lösning. 
 
EXP: ” Vindkraftsparkens elproduktion beräknas öka med 50 % med högre vind-
kraftverk” 

ARV: Enligt prof. Hughes[17, 63] har de nya verken inte visat på någon förbättrad 
kapacitetsfaktor/verkningsgrad. Se 7. 

Slutsats: Påståendet är önsketänkande; saknar stöd av erfarenhetsbaserade data. 
 
EXP: ” En beskrivning av vilka utsläppsreduceringar av växthusgaser som pro-
jekt Vaberget medför finns i kap 7.7.” 

ARV: Vindkraften medför en betydande ökning av utsläppen. 

Slutsats: Beskrivningen av utsläppsreduceringar är vilseledande. 
 
Konsekvenser under avvecklingsfasen 
 
EXP: ” Efter avslutad drift, cirka 25-35 år,” 

ARV: Förväntat livslängd torde vara 12-15 år baserat på erfarenheter från verk-
liga anläggningar. Se 7. 

Slutsats: Angiven livslängd är en förhoppning, inte ett erfarenhetsbaserat resultat. 
 
EXP: ” Rotorn består av glasfiberarmerad plast och skickas för återanvändning 
eller destruktion.” 

ARV: Det finns ett snabbt växande berg av miljöfarligt avfall från vindkraftverk. 
Se tidigare kommentarer om mikroplaster samt 5.4 och 5.3 samt 7. 

Slutsats: Frågan om hantering av rotorbladen är fortfarande miljömässigt olöst. 
 

4.8 Rennäring 
 
Vindkraftens påverkan på rennäringen 
 
EXP: ”I en studie på tamren på regional skala från Finland”…” En studie av 
renarnas rörelser före och under byggfasen” 

ARV: Det finns väldokumenterade svenska studier[95] om inverkan på renar. De 
visar att renarna undviker industriområdena inte bara under byggfasen. Samerna 
har genomfört flera protestaktioner och är mycket negativa till vindindustrierna. 
Se även 5.2. 

Slutsats: Vindkraft är negativ för rennäringen. 
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4.9 Relevanta normer och mål 
 
Översiktsplan 
 
EXP: ”Kommunen avser inte bevilja ansökningar om utbyggnad av storskalig 
elproduktion ex. vindbruk, innan en kommunal plan för energiförsörjning tagits 
fram och beslutats.”…” Sollefteå kommun har även år 2014 tillstyrkt lokali-
seringen av de ursprungliga 22 stycken 203 m höga vindkraftverken på Vaberget” 

ARV: Kommunens tillstyrkan skedde i strid med den giltiga översiktsplanen. 

Slutsats: Tillstånd borde aldrig beviljats. Se bilaga 3-7. 

 
Miljökvalitetsnormer 
 
EXP: ” ljudnivån enligt gällande praxis begränsas till 40 dB(A) ekvivalent ljud-
nivå” 

ARV: Ljudnivån borde begränsas till 35 dBA i samstämmighet med Naturvårds-
verkets rekommendation för friluftsliv samt kompletteras med särskilda krav be-
träffande lågfrekvent- och infraljud. Se 5.2. 

Slutsats: 40 dBA är ett otillräckligt krav. 

 
Nationella och regionala miljömål 
 
EXP: ” utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges grän-
ser”…” kräver en ökad elproduktion om vi inte – genom elimport eller reducerad 
elexport – ska orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”… 
”Klimatpolitiken ska inte utformas så att utsläppen bara flyttar någon annan-
stans…”…” det är rimligt att Sverige är nettoexportör av elektricitet även på 
sikt” 

ARV: Resultatet av satsningen på vindkraft är precis tvärtemot ovanstående öns-
kemål. En stor del av vindkraftens negativa miljöpåverkan hamnar utomlands. 
Den leder till ökade utsläpp och miljöfarlig råvaruutvinning utanför Sveriges 
gränser, ökade behov av importerad eller ny, egen fossilbaserad elproduktion.  

Slutsats: Önskemålen visar att vi inte ska bygga mer vindkraft. 

 
Regionala och lokala miljömål 
 
EXP: ” Sollefteå kommun har valt att fokusera på och utveckla miljömålen 1) 
Begränsad klimatpåverkan, 9) Grundvatten av god kvalitet, 15) God bebyggd 
miljö och 13) Ett rikt odlingslandskap” 

ARV: Vindkraft ger ökad klimatpåverkan och en försämrad bebyggd miljö. 

Slutsats: Vindkraft är negativ för kommunens miljömål. 

 
Bedömning 
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EXP: ” vindkraften direkt och indirekt bidrar till att uppfylla tolv av de då femton 
nationella miljömålen” 

ARV: Vindkraft gör varken till eller från beträffande många av målen men är di-
rekt negativ m.a.p. flera viktiga mål. Se 6. 

Slutsats: Inget i miljömålen motiverar en utbyggnad av vindkraft. 

4.10 Kumulativa effekter 
 
EXP: ” I närområdet finns inte några befintliga uppförda vindkraftverk” 

ARV: Salsjön och Finnåberg ligger båda bara ca 10 km bort. Det ger negativa 
kumulativa effekter både beträffande buller (se 5.2) och örnrevir (se 5.2.5). 

Slutsats: Det finns förväntade kumulativa effekter. 

4.11 Samlad bedömning 
 
EXP: ” Positiva globala miljökonsekvenser” 

ARV: Vi har återkommande påvisat att vindkraften medför stora negativa konse-
kvenser. Se 7. 

Slutsats: Vindkraft bör undvikas. 

 

EXP: ”… förändra landskapsbilden i omgivningarna” 

ARV: Självklart kommer det planerade industriområdet att radikalt ändra land-
skapsbilden. 

Slutsats: Lokalbefolkningen får sin livsmiljö kraftigt försämrad. 

 

EXP: ”… Gällande praxis för ljud vid bostäder” 

ARV: Gällande praxis för vindkraft är otillräcklig och tar inte hänsyn till vind-
kraftsbullrets speciella karaktär. Se 5.2. 

Slutsats: Gällande praxis är otillräcklig. 

 

EXP: ” Påverkan på naturmiljö, hydrologi, fågelpopulationer och övrigt djurliv 
bedöms bli liten” 

ARV: Påverkan på miljön blir stor och det finns påtagliga risker för både hydro-
logi, fågelpopulationer och övrigt djurliv.  

Slutsats: Slutsatsen är dåligt underbyggd. 

 

EXP: ” Vindkraftsparken påverkar inte tillgängligheten till området,” 

ARV: Självklart kommer en jättelik industrianläggning med buller, risk för iskast, 
vältande torn, tappade rotorblad m.m. att påverka tillgängligheten till området. 

Slutsats: Påståendet är svårt att förstå. 
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EXP: ” Vindkraftsparken bidrar positivt till uppfyllelse av de regionala målen för 
förnybar energi och begränsad klimatpåverkan.” 

ARV: Som redan påtalats är vindkraftetableringen i huvudsak negativ. 

Slutsats: Vindkraftsindustrin är i huvudsak negativ för de regionala målen. 

4.12 Samrådsredogörelse 
Samrådsprocess 
 

EXP: ” Man kunde även ställa frågor som besvarades inom några dagar, dessa 
frågor och svar presenterades även på hemsidan” 

ARV: Vi har lämnat en lång rad synpunkter och frågor. Mer än ett år senare har vi 
fortfarande inte fått ett enda svar. Se 5.1. 

Slutsats: Kravet i MB om samråd är inte uppfyllt.  

 

Samråd med berörda enskilda och allmänheten och organisationer 
(Bilaga 12) 

 

EXP: ” Arbetsgruppen Rädda Vaberget har lämnat in en längre skrivelse med 
synpunkter och frågor om projektet.”…” Alla frågor och synpunkter som har med 
MKB och miljöprövningen av projekt Vaberget att göra redogörs för under re-
spektive avsnitt i denna MKB. 

ARV: Vi kan inte se att något av det vi skrev bemötts eller kommenterats. 

Slutsats: Kravet i MB om samråd är inte uppfyllt. 
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5 Kommentarer till några av bilagorna till 
MKB 

Vi har kommenterat ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen i löpande text. 
Några bilagor kräver dock lite mer omfattande kommentarer. Detta gäller bilaga 5 
”ljudberäkningar”, bilaga 8 ”Fågelinventering”, bilaga 12 ”Samråd med berörda 
enskilda, allmänheten och organisationer” samt bilaga 18 ”Beskrivning av bygg-
nader”. 

5.1 MKB – Samråd 
Bilaga 12 till MKB beskriver samråd med berörda enskilda, allmänheten och or-
ganisationer. Krav på samråd finns både i plan- och bygglagen (PBL) och miljö-
balken (MB). En verksamhet eller åtgärd som kan komma att väsentligt ändra 
naturmiljön, och som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 
andra bestämmelser i miljöbalken, ska anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 § mil-
jöbalken. 2020-06-01 fanns en annons[56] i Tidningen Ångermanland om digitalt 
samråd beträffande en vindindustri på Vaberget. Synpunkter skulle vara inne sen-
ast 2020-07-31. På nätet fanns ”Underlag för avgränsningssamråd”[55] och ”Av-
gränsningssamråd för Vindkraftspark Vaberget[54] att lämna synpunkter på. ARV 
lämnade sina synpunkter[45] 2020-07-21 men vi har fortfarande, mer än ett år se-
nare, inte fått några svar av exploatörerna. De publicerade visserligen ”Frågor och 
svar om Vindpark Vaberget” 2020-08-15 men där saknades frågorna och syn-
punkterna från ARV.  

Vi har inte heller fått något svar på vårt mejl till WPD med våra synpunkter. 
2021-02-03 mejlade[57] ARV detta åter till WPD och fick 2021-02-08 följande 
svar[48]: ”Som tidigare meddelats har vi tagit emot ert samrådssvar. Det ingår nu i 
den samrådsredovisning som medföljer en tillståndsansökan och har även använts 
som underlag för miljökonsekvensbeskrivningen. Ett urval av frågorna har till-
sammans med frågor från andra samrådssvar presenterats och besvarats på vår 
hemsida.” Några sådana svar har vi inte kunnat se vare sig på hemsidan eller i 
tillståndsansökan. 

ARV har påtalat avsaknaden av respons både till kommunen[47] och till länsstyrel-
sen[47] men inte fått några reaktioner. Vi har också till kommunen lämnat 
synpunkter[49] på handläggningen av vindkraft i allmänhet och Vaberget i 
synnerhet. Det är anmärkningsvärt att kommunen sade ja till en industrietablering 
flera månader innan samrådet var utlyst; man är tydligen helt ointresserad av 
medborgarnas synpunkter.  

Det kan knappast varit lagstiftarens mening att en presentation av ett marknadsfö-
ringsunderlag utan någon återkoppling till berörd part är att betrakta som samråd. 
Enligt exploatörernas MKB har de besvarat en del enklare frågor från allmänheten 
men beträffande de synpunkter som ARV lämnat har man valt samma strategi 
som myndigheter och domstolar valt: total tystnad. Om MMD valt att bara konsta-
tera att det kommit in en ansökan från exploatörerna och sedan lagt den till hand-
lingarna utan vidare åtgärder hade det säkert medfört en stark reaktion hos exploa-
törerna. Man får återkommande ett intryck av att exploatörer, myndigheter och 
domstolar inte klarar av att hantera sakliga anmärkningar av någon större omfatt-
ning. 

Slutsats: Det lagstadgade kravet om samråd är inte uppfyllt. 
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5.2 MKB – Ljud 
Bilaga 5 i MKB beskriver exploatörernas ljudberäkningar. Tillståndsprocessen är 
principiellt problematisk i sin helhet och i synnerhet beträffande ljud, se 2. Explo-
atörens konsult gör först en overifierad beräkning, utan källdata eller relevant be-
räkningsmodell. Denna beräkning godkänns normalt utan någon granskning. När 
verken är i drift kan samma konsult verifiera sina egna beräkningar. Om en pri-
vatperson, som vill bygga ett eget fordon, skulle meddela Trafikverket att hen 
visserligen inte vet vad det blir för motor men har betalat en kompis som intygar 
att alla ljudvillkor blir uppfyllda och som även kan kolla sina beräkningar genom 
att själv mäta, är det då någon som tror att Trafikverket skulle acceptera detta? 

5.2.1 Allmänna synpunkter 

Våra tidigare påpekanden i ljudfrågan kvarstår (se bilagorna 3 och 4). Krav i form 
av dBA är meningslösa för den aktuella ljudtypen, validerad kravsättning saknas, 
validerade beräkningsmetoder saknas för den aktuella storleken av vindkraftverk i 
norrländsk skogsterräng och meningsfulla mätprogram saknas. I tillståndsproces-
sen jämställs beräkningar och mätningar trots att forskningen[74] och erfarenheter-
na[109] visar att de beräkningsmodeller som används kraftigt underskattar ljudut-
bredningen i den aktuella landskapstypen. Vid mätning anges inga krav på metod-
osäkerhet (se 5.2.5), hur ofta mätning ska ske, fördelning över året och dygnet, 
max- eller medelvärde, mätperiodens längd m.m. Vi har dessutom tidigare fram-
fört krav på att inte samma organisation får svara för både beräkning och mätning. 

Länsstyrelserna och miljödomstolarna bryter i dagsläget konsekvent mot miljöla-
gen eftersom använda beräkningsmetoder, kravnivåer och verifieringsmetoder är 
irrelevanta i förhållande till miljöbalkens syfte (kapitel 1, § 1): 

Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som inne-
bär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö.  

Många experter[10, 74] inom akustik anser att de beräkningsmodeller och acceptan-
skriterier som används för vindkraftsbuller inte är tillfyllest. Rapporter[26] om 
svåra bullerstörningar i redan byggda områden strömmar in och i t.ex. 
Karsholm[79] har Naturvårdsverket krävt ytterligare undersökningar. MMD anser 
att alla klagomål ska föranleda fördjupad kontroll. Detta inbegriper även mätning 
av amplitudmodulerat ljud (se nedan samt bilaga 3 med tillhörande sammanställ-
ning av Åke Wikström[109] i bilaga 9). Myndigheter och domstolar vill ha ett en-
kelt och enhetligt mått för buller för att bedömningsprocessen ska bli rättssäker. 
Men om detta mått är irrelevant för miljöbalkens syfte, att skydda människors 
hälsa och livsmiljö, är det meningslöst. Varför ska rättsäkerheten enbart omfatta 
exploatörerna och aldrig allmänheten? Det är ändå allmänheten som får betala 
kalaset i form av stora subventioner till vindkraften och en fördärvad livsmiljö. 

5.2.2 Beräkningsmodeller 

Validerade beräkningsmodeller för ljudutbredning i norrländsk miljö saknas (lag-
brott; se även Lagös synpunkter i 5.2.5). De modeller som används tar inte hänsyn 
till landskapets topografi, termisk refraktion och andra väderfenomen, frostpåslag 
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eller olika speciella fenomen som t.ex. amplitudmodulering. Fenomenet termisk 
refraktion[5] är välkänt från läroböcker i akustik och gör att ljud från vindkraftverk 
på norrländska höjder, t.ex. Vaberget, förstärks nere i dalgångarna där människor 
bor. Ett forskningsarbete av Conny Larsson vid Uppsala universitet[74] visar att de 
modeller som används kraftigt underskattar (5 dBA) det ljud som uppstår. Larsson 
framhåller också att skillnader i vädret under ett dygn kan medföra att ljudnivån 
ändrar sig med 20-25 dBA. 

Figur 5.3 visar att Vaberget ligger inom ett område där risken för produktionsför-
lust p.g.a. påfrysning är som störst. Studier[6, 7] av inverkan av frostpåslag[7] indi-
kerar stora resulterande ljudvariationer med en medelökning av 7 dB LwA (1-2 
veckor) och en maxökning av 10-20 dB LwA. Påfrysningens karaktär[27] är mycket 
komplex och beror av ett antal variabler (lokala värden på temperatur, luftfuktig-
het, lufthastighet, lufttryck, ytegenskaper m.m.), vars ingångsvärden blir näst intill 
omöjliga att skatta. Verklig påfrysning[31] har också en låg korrelation till ismätare 
på marken. Därmed är det orealistiskt att beräkningsmodellerna ska kunna ta hän-
syn till detta. Ett rimligt säkerhetspåslag bör därför användas och kontinuerliga 
ljudmätningar genomföras vintertid.  

 

Figur 5.1 Frostpåslag på vindkrafts-
rotor (Arbinge och Ap-
pelqvist, ÅF Infra-
structure) 

Figur 5.1 visar hur en vindkraftsrotor 
med frostpåslag ser ut. Det är uppen-
bart att detta kommer att påverka både 
verkningsgrad och ljudemission. Men 
påverkan börjar redan vid nästan osyn-
liga påslag. 

Berörda myndigheter kan inte längre 
undvika sitt ålagda myndighetsansvar 
och de måste fastställa korrekta beräk-
ningsmodeller och gränsvärden för 
buller i kallt nordiskt klimat.  

Det handlar nu också om att tillrät-
talägga tidigare misstag. Här finns stöd 
i The European Convention on Human 
Rights and Environment, Artikel 8 och 
Artikel 6, avseende skydd av medbor-
garnas bostäder och respekt för rätten 
till ett njutbart i liv i sitt hem (“living 
space”). 

Utbredningen av infraljud hanteras 
knappast alls i beräkningarna. Infraljud 
kan breda ut sig i flera mil. 

 

Slutsats: I enlighet med kapitel 2, § 2 i miljöbalken ska tillstånd inte beviljas för-
rän validerade beräkningsmetoder finns för den aktuella topografin och väderför-
hållandena för ljud av alla frekvenser. 
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5.2.3 Acceptansnivå 

Det är visserligen positivt att krav börjar ställas även med hänsyn till lågfrekvent 
ljud i tersband under punkt 10. Tyvärr gäller kraven bara inomhusbuller och de 
ställda kraven saknar stöd i forskningen. Kravformuleringen tar varken hänsyn till 
vindkraftsbullrets speciella modulerande karaktär eller alstringen av infraljud (se 
ytterligare kommentarer i 5.3).  

Däremot är det svårt att förstå varför man fortsätter att använda acceptansnivån 40 
dBA. Det är ett värde som ursprungligen tagits fram för helt andra typer av ljud 
och miljöer. Vindkraftsbuller har en betydande andel av lågfrekvent ljud med to-
nala inslag och upplevs som mycket mer störande än annat ljud vid samma dB-tal. 
Dessutom byggs vindindustrierna ofta i mycket tysta miljöer, t.ex. i Norrlands 
inland, och Naturvårdsverket anbefaller 35 dBA i tyst miljö (varför är det viktigare 
med en tyst miljö för tillfälliga besökare än för de permanentboende?).  

I ett prejudicerande fall[78] i Husum har domstolen föreskrivit max 35 dBA i enlig-
het med Naturvårdsverkets rekommendation. Men den miljön är inte lika tyst som 
på Vaberget; tystare än i Vabergets omgivningar blir det bara i ett ekofritt rum 
som inte används! Enligt MMÖD[9] i Stockholm är det rimligt att ha olika accep-
tansnivåer beroende på hur tyst ett område är.  

Forskning i bl.a. Storbritannien[15] och Kanada[58] visar att en viktig orsak till att 
vindkraftsbuller upplevs så störande är en speciell typ av amplitudmodulering, s.k. 
OAM[15]. Denna störning syns inte alls i ett mått som dBA, kan störa över stora 
avstånd och tränger in i byggnader. Även infraljud från vindkraftverk påverkas av 
moduleringen. Det har en annan karaktär än annat infraljud och det har påvisade 
negativa hälsoeffekter[23] (se 5.3).  

Erfarenheter från redan byggda vindindustriområden visar att människor upplever 
stort obehag trots att uppmätta värden understiger 40 dBA. Redan 2011 pekade 
kanadensisk forskning[110] på problemet och rekommenderade ändringar i regel-
verken. Folkhälsomyndighetens rekommendationer beträffande lågfrekvent buller, 
som nu börjar åberopas, ger ingen ledning beträffande det specifika vindkraftslju-
det och det finns inget vetenskapligt underlag som ger fog för att rekommendat-
ionerna skulle vara relevanta för detta problem.  

Varje beräknings- eller mätvärde, som ska jämföras med en acceptansnivå, måste 
ha en angiven osäkerhet (se kompendium av Fahlén[29, 30]). Likaså måste accep-
tanskriteriet finnas beskrivet. Accepteras resultatet om väntevärdet är bättre än 
kravet eller måste värdet plus osäkerhetsmarginalen vara bättre än kravet? Den 
senare principen borde vara självklar vid denna typ av jämförelse. 

Slutsats: I enlighet med kapitel 2, § 2 och § 9 i miljöbalken ska tillstånd inte be-
viljas förrän relevanta acceptanskriterier utformats för vindkraftsbuller. Om Läns-
styrelsen vidhåller det irrelevanta måttet dBA måste grundnivån 35 dBA användas 
med avdrag 5 dBA för inverkan av frostpåslag, osäkerhet m.m.; d.v.s. beräknings-
värdet ska vara max 30 dBA. Frågan om acceptansnivå för infraljud måste hante-
ras. 

5.2.4 Mätning 

Det är synnerligen otillfredsställande att samma företag som gör beräkningarna 
svarar för kontrollmätningen. Detta sänker förtroendet för mätresultaten. Beräk-
ningarna verifieras dessutom ofta på ett oseriöst sätt genom enstaka mätningar 
sommartid. Det är som att mäta temperaturen en gång på sommaren och sedan 
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påstå att här blir det inga problem med snölaster. C Larsson, Uppsala Universitet, 
påvisar stora väderberoende variationer och menar att detta kan medföra att ljud-
nivån ändrar sig med 20-25 dBA under ett dygn. Därmed krävs långa perioder av 
kontinuerlig mätning med tillräcklig frekvensupplösning (t.ex. mätning i oktav-
band) under olika årstider för att kunna verifiera om risk för olägenhet finns. Detta 
förutsätter naturligtvis att ny forskning gett tillräcklig kunskap för att formulera 
ett relevant acceptanskriterium. 

Mätning av infraljud kräver en särskild utredning (se även 5.2.5). Ceranna[16] et al 
har studerat hur infraljud från vindkraftverk fortplantas. Studien visar bl.a. att in-
fraljud kan registreras upp till 35 km från en 600 kW anläggning (Vabergets pla-
nerade verk är både mycket högre och har avsevärt större effekt och kommer där-
med att ge påverkan på ännu större avstånd). Lågfrekvent buller och infraljud 
sprider sig över mycket stora avstånd. 

Slutsats: Tillstånd ska inte beviljas förrän tillståndsansökan presenterar ett rele-
vant mätprogram med en utförare som är oberoende av beräkningsutföraren och 
som tar hänsyn till hela frekvensspektrumet. 

5.2.5 Expertutlåtande av Dr Thomas Lagö, adj. professor 

Dr Lagö ger i nedanstående text ett antal kommentarer kring ljud och vibrationer 
från vindkraftverk. Texten är inte skriven som ett vetenskapligt dokument utan 
avsikten är att ”gemene man” skall kunna tillgodogöra sig stora delar. Avsikten är 
att bland annat diskutera felmarginaler i modeller och valideringar och om ± 4 dB 
är en rimlig felmarginal, totalt sett.  

”Introduktion  

De modeller och principer man oftast använder för att beskriva och analysera sy-
stem är baserat på stationära och linjära processer, oftast tonala. Detta innebär att 
alla processer skall vara ”lika över tiden” d.v.s. de skall inte innehålla transienter 
eller dynamiska processer. Vidare skall storleken eller typen av ”insignal” inte 
påverka systemets respons (linjäritet). För linjära system ändras inte systemets 
egenskaper beroende på insignalen. Detta stämmer inte för många verkliga sy-
stem. Detta är en ”felfaktor” som ofta är betydande.  

FEM (Finite Element Modeling - den teoretiska beräkningen), EMA (Experimen-
tal Modal Analys - den praktiska uppmätningen), FFT (Fast Fourier Transform) 
o.s.v. kräver ovanstående stationära processer för att kunna ”fungera” och ofta 
även tonala (diskreta frekvenser). Detta innebär inte att metoderna inte genererar 
resultat med många decimaler men resultaten är inte relevanta. … Det är dock 
många som fortfarande lever i villfarelsen att resultaten är ”exakta” med enbart ca 
2 % felmarginal (sensorns kalibreringsfel). … 

Dynamiska processers inverkan på resultatet  

Eftersom utbildningarna och matematiken är fokuserad på stationära och linjära 
processer skapar detta ett problem när lasterna är dynamiska. Verkligheten är oft-
ast på detta sätt: dynamisk! … 

Jag hävdar ofta att ingenjörerna är duktiga på statiska belastningar men när det 
gäller dynamiska belastningar är det glest inom kunskapsområdet. …  

Jakten på vikt och material gör dock att man alltför ofta tummar på dessa säker-
hetsmarginaler (vår understrykning) och ”förlitar” sig på FEM-beräkningarna. Det 
finns ett uttryck som säger:  
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- Alla litar på FEM-beräkningar utom han som utför dem. Han vet att de inte blir 
bättre än randvillkoren som han oftast enbart gissar. 

- Ingen litar på mätteknikern utom han själv. Han vet dock att han har koll på ka-
librering och mätfel och att hans resultat är därför underbyggda.  

Färgbilder och datormodeller får tyvärr många beslutsfattare och politiker att tro 
att resultaten är ”korrekta”. Man skall inte vara så naiv! Förutsättningen för be-
räkningarna är kanske inte uppfylld och alltför många randvillkor är okända. Jag 
har arbetat i många år med att validera FEM, FFT, FRF samt andra beräkning-
ar/modeller och vet därför att det finns mycket kvar att göra.  

Vindkraftverks dynamiska processer  

Vindkraftverk uppfyller ytterst sällan ovanstående förutsättningar. Vindprofilen 
kan knappast anses som stationär och lika över den yta som rotorbladen beskriver 
och materialen som används har en hel del olinjäriteter.  

Detta innebär mycket stora dynamiska krafter på rotorbladen, maskinhus, lager 
samt hela systemet. Eftersom de dynamiska beräkningarna ofta inte är så välgrun-
dade som man vill påskina leder detta ofta till för tidig utmattning och skador och 
de livslängdsberäkningar som ligger till grund för verken infrias inte (vår under-
strykning; en av anledningarna till att de nya stora verken får dålig livslängd!). 
Det finns mängder med dokumenterade fall avseende dessa diskrepanser som i 
stor grad kan härröras från stora dynamiska belastningar, ofta med en transient 
natur. Enligt modellerna skulle det inte kunna inträffa!  

Man kan betrakta dessa ojämna dynamiska laster över rotorbladen som en gigan-
tisk ”obalans” som därför skapar stora påfrestningar på hela systemet. Påkänning-
arna på lagren blir oftast större än vad man beräknat. Vibrationer är den största 
boven avseende lagerhaveri givet att smörjningen fungerar. Predikteringen av 
vibrationsnivåerna kan också bli felaktig om inte vibrationerna är tillräckligt ”stat-
ionära” vilket de sällan är när stora dynamiska laster är närvarande. Denna situat-
ion blir accentuerad när vindkraftverken placeras i marker där vinden går i ”gator” 
och har en mer komplicerad vindprofil.  

Osäkerheter i mätningarna  

Dokumentet ”Mätning av bulleremission från vindkraftverk, 2008, Elforsk 
98_24_rapport(1)”, som professor Sten Ljunggren skrivit innehåller många bra 
saker. Detta utgör en bra bas för mätningarna men det finns en del saker som de 
inte tar upp. Mitt dokument kompletterar alltså detta dokument.  

… 

Det finns många mätfel som kan dyka upp när man skall mäta ljud i vindkraft-
verk. Några av dessa är:  

• Vilken typ av mätinstrument används? Typ-1, Typ-2 eller icke-certifierat? Jag 
förutsätter att man enbart använder Typ-1. Om inte får man ännu större felmar-
ginaler.  

• Hur har man kalibrerat? Man skall kalibrera före och efter mätning. Har man 
inte gjort detta har mätningen inte någon validitet. Detta måste dokumenteras! - 
Svårigheter att korrekt hantera källbullerpredikteringen. De modeller man har 
är naturligtvis baserade på stationära processer. Hur kommer källan att se ut 
när man har olika ljudfält som ”kolliderar”? Man vet från Östersjön att ”grunt 



   

HV-MPD-2-4.2-ARV-Överklagan-Komplettering-Rev1 

2021-09-10 46 

vatten” kan skapa jättevågor eftersom de samverkar. Lågfrekvent ljud beter sig 
på samma sätt. Vid 10 Hz är våglängden ca 34 meter. Vid 1 Hz ca 344 meter.  

• Hur ser osäkerheten i MÄTNINGEN ut? Den är ofta i storleksordning ± 4 dB 
om man inte använder en Typ-1 SLM (Sound Level Meter) och har mycket bra 
samt tydligt dokumenterade mätmetoder. Typ-1 ger < 1 dB mätfel för mätin-
strumentet GIVET att man mäter korrekt SAMT har kalibrerat FÖRE och 
EFTER mätningen. Man brukar därför räkna med ca ± 2 dB mätfel totalt. Detta 
påverkar dock inte utbredningens osäkerhet och/eller källans nivå. Detta är 
alltså enbart ett mätfel och alla delar måste även beaktas.  

• Det är mycket svårt att mäta lågfrekvent buller i en punkt, speciellt om ljudet är 
tonalt, vilket jag anser att det måste vara i samband med vindkraftverk. Detta 
skall dock ge +5 dB påslag (inget mätfel) samt kräver FLERA mätpunkter för 
att minska mätfelet (positionsberoendet). Ljudet kan vara högre eller lägre i en 
viss punkt.  

• 3 dB som marginal mot bakgrundsnivå står i strid med Typ-1 som kräver minst 
7 dB och helst 10 dB i mina rekommendationer. Dock är de 3 dB som finns 
angivet i Sten Ljunggrens rapport en vanlig princip inom mätteknik men mät-
felet är då stort, alltför stort! Detta gör att man måste kräva minst 7 dB.  

• Hur ser marken ut och hur var väder- och vindförhållanden? Vindskydd samt 
hur den SLM man använder monterades kan påverka mätningarna mycket. Fo-
ton hjälper!  

• Hur hanterar man den icke-stationära delen? Man kan inte förlita sig på ”stat-
ionära modeller och principer”!  

Hur skall man hantera de olika felen?  

För att få använda “RMS” (root mean square) måste man kunna visa att felen är 
okorrelerade. Om inte, skall de adderas med absolutbelopp (inte vektorbelopp). 
Detta är standard. Det finns oftast ingen diskussion kring detta utan man tar 
”RMS” eftersom detta är gynnsamt. Jag anser dock att man sannolikt borde ad-
dera absolutbeloppen eftersom man kanske inte kan se felen som slumpmässiga 
och oberoende. Detta ger dock större felmarginaler och är därför ingen populär 
metod men relevant.  

Validering av modellerna  

Modeller för ljudutbredning utan en korrekt validering har mycket litet värde (vår 
understrykning) anser jag. Dylikt skall inte få användas för projekteringsbeslut. 
Det blir ett ”torrsim” som inte har relevans trots ”alla decimaler” och färgutskrif-
ter. Jag har sett skrämmande exempel avseende FEM-modeller trots att man där 
har ännu mer kunskap än i dessa ”vindkraftsfall”. Det är ytterst viktigt att man i 
denna valideringsprocess använder korrekta och validerade mätprocesser där ka-
librering och hantering av alla mätfel är baserade på en solid grund. Denna kun-
skap finns och jag undervisar i ämnet på en internationell basis.  

Det är också extremt viktigt att förstå skillnaden mellan modeller och mätningar 
för stationära processer kontra icke-stationära processer. Eftersom man vet att 
vind kan vara transient i sin natur och därför ge mycket olika dynamiska laster 
över den gigantiska yta som rotorbladen arbetar, måste detta beaktas. Det påverkar 
även ljudkällans utseende vilket jag betvivlar har tagits hänsyn till. Det kan alltså 
finnas stora fel både i modellerna men även i mätprocessen. Då blir avsaknaden 



   

HV-MPD-2-4.2-ARV-Överklagan-Komplettering-Rev1 

2021-09-10 47 

av en korrekt validering synnerligen tveksam. Även enklare försök till validering 
blir tveksamma eftersom de inte beaktar ovanstående resonemang tillräckligt väl.  

I slutet av 70-talet var jag involverad i ”ljudutbredning på stora avstånd” där Dr. 
Per Eriksson arbetade med sin avhandling inom ämnet. Genom att använda 
PRBS/MLS (Pseudo Random Binary Sequence/Maximum Length Sequence) kan 
man med högtalare och mikrofoner mäta upp ljudutbredningen på plats utan att ha 
vindkraftverket klart. Via en PRBS/MLS kan man vara säker på att det enbart är 
ljudet från högtalaren man mäter även om det finns andra ljud närvarande. Detta 
kan genomföras vid olika vind och väderförhållande och då kan man se hur bra 
modellerna är. Jag har både högtalare, mikrofoner och metoder för att genomföra 
denna typ av valideringsprocess. Våra högtalare kan gå ner till 1 Hz vid behov (16 
st.) och vi vet också hur man mäter vid dessa frekvenser. Jag har presenterat ve-
tenskapliga papper avseende detta (sonic boom). Som lite kuriosa kan jag nämna 
att NASA Langleys simulator som nyligen invigdes enbart går ner till 3 Hz trots 
68 stora högtalare. Målet är dock 1 Hz för att man skall kunna analysera ”sonic 
boom”. Proven gjordes i Kiruna i Sverige och jag har tagit del av rapporterna. Jag 
hade många synpunkter på deras mätmetoder som jag anser inte var riktigt rele-
vanta och jag fick medhåll från flera andra experter.  

Sammanfattning  

Ovanstående dokument avser att ge en inblick i vanliga misstag och felaktigheter 
vid hanterande av ljud och vibrationer där det är högst troligt att man inte uppfyll-
ler den matematik som krävs för modeller, analyser och mätmetoder. Jag har skri-
vit många vetenskapliga papper i ämnet och varit ordförande för många sessioner 
internationellt. Jag anser att en felmarginal på ±2 dB är osannolik och det finns 
inget i nuvarande dokumentation som jag tagit del av som indikerar att detta 
skulle vara möjligt. Även ±4 dB verkar som en svår gräns att nå. Det är troligt att 
felen är större. " 

5.2.6 Exempel på upplevelser av vindkraftsbuller 

Från hela världen kommer larmen om hur människor får sina liv förstörda av 
vindkraftsbuller. Läser man insändarsidorna i landsortspressen eller söker på nätet 
finns en enorm mängd av berättelser. De flesta upplevelser är väldigt lika varandra 
och handlar om hur exploatörer påstår att verken ”inte låter mer än ett kylskåp”, 
hur myndigheter godtar beräkningar utan några kontroller, hur myndigheterna 
påstår att kraven är uppfyllda trots stora problem eller, när kraven inte är upp-
fyllda, hur åren går utan att något händer och hur domstolar kan påstå att det inte 
finns lagrum att stoppa driften trots att villkoren i tillståndet inte är uppfyllda. 
Nedan följer ett par exempel: 

Moa Fredholm[52], Mittmedia, intervjuar Nina Svensson: ”När det så blev dags 
att faktisk flytta dit på riktigt, och permanent, var längtan minst lika stor. Kanske 
var det därför chocken blev så extrem. – Man ville bara titta bort, minns Nina. De 
hade inte fått någon som helst information om vindkraftsindustrin, som står unge-
fär 5,4 km fågelvägen från deras hus. Hade de vetat om det hade de agerat på ett 
annat sätt. Skulle ni ha valt att flytta hit? – Absolut inte, och varför ska vi stå ut 
med det här i 25, 30 år framöver? Förutom chocken när Nina och Olov kom kö-
randes över det där sista krönet, så upplever Nina ett dovt, lågfrekvent buller från 
vindkraftverken – som är outhärdligt. – Det har verkligen påverkat vår boende-
miljö. Till en början kopplade jag det inte till vindkraftverken. Jag trodde det var 
en granne som skaffat ljudsystem på gamla dagar. Nina beskriver ljudet som pul-
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serande, ett tryck mer än ett högt ljud. – Det är som en jättetorktumlare med en 
sko i.” 

En röst från Fullsjön 
När man står på Torbjörns gård syns ännu inte många vindkraftverk. Men det är 
heller inte utsikten det här handlar om för Torbjörn, utan det handlar om det mo-
lande, vibrerande ljudet som vindkraftverken för med sig. ”Det är inomhus det är 
värst”, säger han. ”Huset fungerar som en resonanslåda, vill vi ha någorlunda tyst 
måste vi gå ut. Varenda kväll, innan han ska sova, startar han alltid en skiva som 
går på repeat natten igenom. Den får aldrig stanna eftersom att den måste slå ut 
det andra ljudet. Det där konstanta ljudet som inte går att filtrera bort, som plågar 
kroppen med ett ständigt stresspåslag. Som påverkat att han fått förhöjd puls. Som 
gravt försämrat hans livskvalité. Som väcker honom vid 03.00 – 04.00 tiden, i 
princip varje natt, med en känsla av att han måste ta sig därifrån. Just därför tältar 
han många av nätterna om sommarhalvåret, för att komma ifrån. ”Men jag vet inte 
hur jag ska göra till vintern… vart jag ska ta vägen. Vart jag ska sova.” Han gör 
en gest mot husvagnen och garaget. Förklarar att han har börjat förbereda för att 
inreda något av ställena att kunna sova i. Det är slutet av augusti, men Torbjörn 
oroar sig redan för vintern. För med hösten och vintern, när träden tappar sina löv 
och isen lägger sig, vet han att ljuden kommer att förstärkas. ”Jag tycker om regn 
numer”, säger han. ”Det tar bort övriga ljud”. 

Några röster från Karsholm 
”Jag hade själv aldrig kunnat föreställa mig att ljudet från vindkraftverken skulle 
kunna vara så störande.”,  
”Tänk att inte kunna gå på en härlig och tyst skogspromenad i sin skog längre.”, 
”Jag hade svårt att somna och att koppla av, eftersom jag i sovrummet hörde ett 
pulserande dån hela tiden. Swosch, swosch, swosch.”,  
”Tortyr, tycker jag!”,  
”Jämnt brusande kan man lära sig leva med, men pulserande ljud i hjärtslagstakt 
behöver inte vara särskilt starkt för att upplevas som extremt störande.”, 
 ”Sedan vindkraftverken satt igång är det inte längre tyst. Vissa dagar kan vi inte 
ens höra fågeln som sitter några meter bort.”, 
 ”Det är läskigt mamma, jag vill hem! sa min dotter, 4 år, då vi cyklade till skogen 
och vindkraftverken lät jättehögt.”, 
”När man lever ute på landet skall man ju kunna sitta utomhus utan att behöva 
känna sig stressad.”, 
”Dånet tränger in överallt, penetrerar mitt innersta, min oas, min tillflykt, mitt 
hem, mig.”, 
”Förut har vi kunnat cykla eller gå i detta tysta, lugna område. Nu är det ett 
hemskt ljud, liksom flygmaskiner som inte flyger härifrån.”, 
”Jag har fått betydligt mer försämrad sömn.”, 
”Om friden ersätts med bullermattor kommer landsbygdskommunerna att dö ut, 
för vem vill bo där ute när det är minst lika mycket störande buller som i stan?”, 
”Detta är tortyr och mig veterligt så är det strängt förbjudit i vårt land.”, 
”Sen vindkraftverken dök upp här hos oss har jag mindre och mindre velat 
komma hem från mitt bullriga arbete, då det oftast bullrar mer här hemma än på 
jobbet.”, 
”Stressen som dessa ljud skapar är väldigt negativ för mig som är diabetiker. 
Stresshormon gör att blodsockret hamnar högt och går inte att få ner ens med 
större doser insulin. Dagar det blåser blir min sjukdom svårinställd.”, 
”Vi valde tystnaden, men tystnaden togs ifrån oss.”  
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5.3 MKB – Hälsa 
De viktigaste negativa hälsoeffekterna av vindkraft på Vaberget är buller och 
eventuella utsläpp av kemikalier. 

5.3.1 Buller 

Bullerproblemen är relaterade både till hörbart ljud och till infraljud och är väldigt 
specifika för vindkraft. Ljudet från vindkraft är tonalt och har en stor andel lågfre-
kvent och infraljud; andelen lågfrekvent ljud ökar med ökande storlek på vind-
kraftverken. Detta är bekymmersamt eftersom de låga frekvenserna får en större 
räckvidd och tränger igenom byggnadsskal på ett helt annat sätt än högre frekven-
ser. Dessutom innehåller vindkraftsljudet en speciell typ av amplitudmodulering, 
OAM (Other Amplitude Modulation; se bilaga 9), vilken upplevs som särskilt 
störande.  

Citat[73]: “While only “conditional,” acknowledgement is given to pulsation (im-
pulsive amplitude modification, as Mr. Steven Cooper calls it) and ILFN (Infra 
and Low Frequency Noise), the new World Health Organization report under-
scores the failure of current regulations of dB to manage health impacts from in-
dustrial wind installations worldwide”. 

Vi har tidigare presenterat en sammanfattning[109] av bullerproblem och upplevda 
störningar. De tillämpningskriterier som myndigheterna använder saknar helt stöd 
i relevant forskning. Detta gäller både för det allmänna kravet på 40 dBA och 
också för det specifika kravet beträffande lågfrekvent buller inomhus. Erfarenhet-
erna från de vindindustrier som redan är i drift visar detta med all önskvärd tyd-
lighet och Fredholm[52] ger ett typexempel på hur buller från vindkraft drabbar 
enskilda personer. Det är anmärkningsvärt att MPD negligerar både praktisk erfa-
renhet och forskning och fortsätter att ge tillstånd i strid med miljöbalken. Nedan 
bifogar vi ytterligare referenser beträffande framförallt lågfrekvent buller och in-
fraljud. 

Studier av buller från vindkraftverk 

Mängder av studier visar på hur vindkraftsbuller påverkar människor och djur. 
Några axplock: 

Agnew[4] et al redovisar en studie av hur grävlingar påverkas av vindkraftsbuller 
på 10 km avstånd. De framhåller att grävlingar är lämpliga djur för ytterligare 
studier för att uppskatta fysiologiska förändringar som följd av exponering för 
vindkraftsbuller (grävlingens hörsel visar på likheter med människors hörsel). 
Deras resultat visar att djuren blir stressade och forskarna framhåller att det råder 
en brist på data beträffande hur man ska kunna bedöma effekten av vindkraftsbul-
ler på djurlivet. Detta gäller i synnerhet effekten av infraljud på människors hälsa 
och välmående. 

Gosselin[53] citerar forskaren dr Mayers sammanfattning av över 120 (!) veten-
skapliga artiklar beträffande lågfrekvent- och infraljud och konstaterar att denna 
typ av buller från vindkraftverk är reell och att effekterna på människor är mycket 
värre än vad som tidigare har varit känt. 

Salt[85, 86] visar genom detaljerade mätningar att infraljud generar mycket stora 
signalnivåer i örat och att konsekvenserna av detta är störst i tyst omgivning (t.ex. 
inomhus och nattetid). Han framhåller också att infraljud orsakar en upplevd amp-
litudmodulering av det hörbara ljudet, något som är mycket störande. Detta stäm-
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mer väl med de negativa erfarenheter som finns från redan byggda vindindustrier 
(se t.ex. bilaga 2[52]). Förtvivlade människor står inte ut med att bo kvar men har 
ofta ingen möjlighet att flytta eftersom fastigheter med denna typ av problem blir 
osäljbara.  

Stelling[99] har gjort en sammanställning av forskningsläget beträffande lågfre-
kvent buller och infraljud. Citat: ” Noise measurements for most studies and envi-
ronmental assessments have been limited to the measurement of audible sound 
outside homes – using dBA weighted monitoring which is insensitive to infra-
sound frequencies. Some studies and environmental assessments have even relied 
on projected audible sound averages from computer produced models. Such ob-
servations and projections fail to take appropriate account of the distinguishing 
signature of the sound from a wind turbine. Unlike the more random naturally 
occurring sounds (such as wind or lake waves which may themselves have an in-
frasound component), the sound from wind turbines displays characteristics that 
produce a pattern that the ear and audio processing in the brain recognize. Our 
hearing is strongly influenced by pattern recognition. (This is why we can pick out 
the sound of a familiar voice even in a crowded room with many people speak-
ing).” 

Enbom[23] et al menar i en artikel i Läkartidningen[23] att infraljud från vindkraft-
verk är en förbisedd hälsorisk och att boende i närheten av vindkraftverk ofta 
drabbas av sömnstörningar, yrsel, tinnitus etc. Nya kunskaper om lågfrekvent- och 
infraljud, t.ex. forskning om sensitisering och hur människor och djur reagerar på 
detta, gör att regelverket beträffande buller från vindkraftverk behöver ändras.  

Duncan[20] sammanfattar resultaten av en vetenskaplig konferens under rubriken 
”konferens varnar om att hälsoeffekter p.g.a. vindkraft måste tas på allvar”. T.ex. 
menade en professor Evans att “there was clear evidence that, as the size of wind 
turbines had increased, so has the infrasound and low frequency sounds generated 
by them and that they were now emitting “serious amounts of noise”. Vidare 
framför han att “When you measure them with the correct filters you find they are 
producing noise levels which are far above what’s supposed to be permitted”. Pro-
fessor Evans framhöll vidare att “while he did not want to sound alarmist, the ef-
fects were such that they needed to be taken seriously and investigated further”. 
Dessutom citerade professor Evans en WHO rapport från 2009 beträffande nattligt 
buller. Evans konstaterade att sömnstörningar håller på att bli ett betydande be-
kymmer för den allmänna hälsan och att det är något som särskilt drabbar barn 
och gamla. 

En artikel i “Annals of Animal Science” 2015 konstaterar: “In summary, a signifi-
cant negative influence of noise generated by the wind turbine with a capacity of 2 
MW on the quality of growing-finishing pig loin muscles was determined. Rear-
ing growing-finishing pigs in close proximity to the wind turbine resulted in lower 
pH, total heme pigments and heme iron as well as lower content of C18:3n-3 fatty 
acid of loin muscles. In this sense, it is crucial to reduce the exposure of animals 
to noise generated by wind turbines in order to avoid negative effects on meat 
quality.” 

Citat: “Conference warns health effects of wind turbines should be taken seriously 
- Sleep disturbance emerging as major public health concern, particularly affect-
ing children and older people. 

Citat[98]t: In what appears to be the first of its kind ruling in the United States, the 
Board of Health in Brown County, Wisconsin, where Green Bay is located, has 
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declared a local industrial wind plant to be a human health hazard. The specific 
facility consists of eight 500-foot high, 2.5 megawatt industrial wind turbines. The 
board made its finding with a 4-0 vote (three members were not present) at an 
Oct. 14 meeting after it had wrestled with health complaints about the wind plant 
for more than four years. Ultimately, the board’s ruling was based on a year-long 
survey which documented health complaints and demonstrated that infrasound 
and low-frequency noise emanating from the turbines was detectable inside homes 
within a 6.2-mile radius of the industrial wind plant. 

Listan kan göras hur som helst! 

Infraljud 

Infraljud kan mätas på stora avstånd från vindindustrier. Enligt en finsk studie av 
“The Finnish Association for Environmental Health” så kunde man mäta infraljud 
från vindkraftverk på åtminstone 30-60 km avstånd från anläggningarna. Även 
tyska studier ger liknande resultat. Citat: “The pilot study carried out in Satakunta 
and Northern Ostrobothnia in Finland shows that the damage caused by infra-
sound from wind power plants will only decrease significantly more than 15 ki-
lometres away from wind turbines. The study was carried out by the Finnish As-
sociation for Environmental Health (SYTe) in the spring 2016”. 

– It has been noticed from experience that after the construction of wind power 
plants, usually within a few months, people in the surrounding area have begun to 
get a wide range of symptoms, says Markku Mehtätalo, Chairman of the Finnish 
Association for Environmental Health. 

En studie som genomfördes i Mainz, Tyskland har visat att vindkraftverks in-
fraljud verkligen kan skada en persons hjärta. Efter bara en timmes exponering 
resulterade 100 decibel i tyst miljö i en minskning av hjärtprestationen med upp 
till 20 % enligt en studie publicerad i den välkända ”Noise & Health”: 

′′ Slutsatser: Exponering för en stor infraljudnivå (över 100 dBz) stör hjärtats pre-
stationsförmåga redan inom en timme efter exponering. Det finns många ytterli-
gare studier som stöder denna slutsats. Dessa resultat bör man ta hänsyn till när 
man överväger miljöregler för vindkraft." 

Infraljud från vindkraftverk upplevs av en del människor i form av huvudvärk, 
svindel eller illamående. En betydande del av befolkningen lider av buller från 
vindkraftverk och av infraljud till den grad att det utgör ett hälsoproblem, främst 
sömnstörningar, men även andra problem (Punch & James, 2016). 

Professor Mariana Alves-Pereira från Portugal har forskat i ämnet och funnit att 
lågfrekvent buller och infraljud från vindkraftverk bland annat förorsakar cell- och 
vävnadsskador, förtjockar hjärtsäcken och blodkärlens väggar samt förorsakar 
nervskador i hippocampus. 

Professor Christian Vahl från Tyskland påvisade i maj orsakssamband mellan 
infraljud och nedsatt hjärtfunktion. Infraljud från vindkraftverk nedsätter hjärt-
muskeleffekten med upp till 20 procent. Även i Finland har frekvensen av hjärt- 
och kärlsjukdomar samt plötsliga dödsfall ökat i områden i närheten av vindkraft-
verk. 

Vid undersökning av hjärnan har det påvisats att icke hörbart infraljud påverkar 
hjärnan och förorsakar stressreaktion i det autonoma nervsystemet (Weichberger 
et al., 2017). 
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Enbom[23] skriver i ”Läkartidningen” under rubriken ”Infraljud från vindkraftverk 
– en förbisedd hälsorisk” infraljud från vindkraftverk påverkar innerörat och utgör 
en möjlig hälsorisk för personer med migrän eller annan typ av central sensitise-
ring. Regelverket för nyetablering av vindkraftverk bör revideras med hänsyn ta-
gen till denna omständighet. 

Ytterligare ett citat[53]: “German Medical Doctors Warn Hazards Of Wind Turbine 
Infrasound Are Very Real, Worse Than First Thought!” 

”Wind power syndrome” 

Över hela världen klagar människor på svåra bullerstörningar från vindkraft. 
”Wind power syndrome” är en vedertagen term för sömnstörningar, huvudvärk, 
yrsel, illamående, tinnitus samt hjärt- och kärlsjukdomar orsakade av vindkrafts-
buller. Speciellt besvärande är lågfrekvent- och infraljud, vilket har en räckvidd av 
flera mil. I Sverige tillämpas emellertid beräkningsmetoder, godkännandekriterier 
och mätprocedurer som är irrelevanta för den vindkraftsutbyggnad som pågår, 
särskilt för de topografiska och termiska förhållanden som råder i Norrland. 

I Tyskland har miljoner människor insjuknat på grund av vindkraftverk trots att 
kraftverken där är små. Det finns 1 024 frivilligorganisationer i Tyskland som 
motsätter sig vindkraft och regeringen har stämts inför rätta på grund av vind-
kraftverkens skadliga hälsoeffekter. En grupp tyska läkare och forskare publice-
rade nyligen en resolution riktad till politiker beträffande vindkraftens allvarliga 
hälsoeffekter och utbyggnaden av vindkraft har nu nästan avstannat. 

Många kommuner i Danmark har förbjudit byggande av vindkraftverk på land på 
grund av hälsoriskerna. Norge meddelade nyligen att den nationella generalplanen 
för byggande av vindkraft avvecklas. Motiveringen var de olägenheter som kraft-
verken och vägbyggandet skulle medföra för naturen, samtidigt som den ekono-
miska vinsten skulle överföras till utländska byggherrar. 

Talrika familjer i västra Finland har blivit tvungna att lämna sina hem på grund av 
vindkraftverkens negativa inverkan på hälsan. Människor och djur mår dåligt 
inom en radie av åtminstone 20 kilometers avstånd från kraftverken. Många för-
söker hålla ut hemma under veckan för att tillbringa sina veckoslut på "vindkrafts-
säkra" ställen eller ibland spendera en natt i Tammerfors, Åbo eller Helsingfors. 
Detta för att man inte längre kan sova hemma. 

Flera rapporter indikerar att den kraftiga emissionen av infraljud, från de allt 
högre verken, kan ge allvarliga hälsoeffekter på människor vid långtidspåverkan. 
Infraenergivågor under 20 Hz har dämpande effekt på hjärnans biologiska signaler 
vid 4-16 Hz. (Tyska läkarförbundet, Kasprzak, Krahé m.fl.). Portugisiska forskare 
(Pereirra et al), visar på förändringar i pannloben vid långtidsexponering av in-
fraljud, som motsvarar statusen hos äldre individer. Detta antyder en akut risksitu-
ation. 

Slutsats: Ett mycket stort antal människor runt hela jorden vittnar om outhärdliga 
bullerstörningar från vindindustrier trots att myndigheternas bullerkrav uppfylls. 
Detta visar, utöver vad beprövad kunskap och forskning visar, att sättet att ställa 
krav beträffande buller från vindkraft är irrelevant. Miljöbalken är till för att 
skydda människor och natur, inte för att göra det enkelt för myndigheterna. Det är 
uppenbart att exploatörer och myndigheter saknar kunskap om hur vindkraftsbull-
rets specifika karaktär skapar stora problem för människor och djur. Att trots detta 
bevilja tillstånd är i direkt strid med miljöbalken. 
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5.3.2 Mikroplaster och bisfenol 

Två potentiellt stora problem med vindkraft är utsläpp av mikroplaster och därtill 
hörande bisfenol A. 

Mikroplast 

Riskerna med mikroplaster har blivit alltmer uppmärksammade. En mycket stor 
källa, kanske den största, av utsläpp från härdplaster som epoxi är rotorbladen på 
vindkraftverk. Det kan ge upphov till mikroplast från slitage under drift (se Figur 
5.2) och det ger ett giftigt avfall, som för näravarande inte kan återvinnas (se Fi-
gur 6.1). Enligt WINDEUROPE finns det för närvarande (2020) omkring 130 000 
vindkraftverk i drift i Europa som innehåller ca 2,5 miljoner ton armerad plast. 12 
000 vindkraftverk, d.v.s. 36 000 rotorblad, förväntas nå slutet av sin livslängd 
inom 5 år. Ett 2-MW kraftverk har 3 rotorblad, som vardera är 50 m långt och 
väger 7 ton styck. Således består varje rotor av ca 3x7 = 21 ton GFRP = Glass 
Fibre Reinforced Plastic.  

GFRP är inte bara ett problem för slutförvaret, det är också ett betydande drifts-
problem. Sandöy[87] och Solberg et al[97] sammanfattar sina resultat från beräk-
ningar baserade på rapporten [83] “Rain Erosion Maps for Wind Turbines” m.fl. 
studier och de drar slutsatsen and en vindindustri med 20 verk (ungefär som Va-
berget) sprider över ett ton mikroplast per år i närområdet. Under den angivna 
livslängden blir det 25 ton av vilket 30-40 % är det giftiga bisfenol A[81]. Vind-
kraftsbranschen behandlar frågan ganska lättvindigt utåt och presenterar orimligt 
låga utsläppsnivåer samtidigt som branschen spenderar stora summor för att mi-
nimera produktionsförlusten som erosionen orsakar. Enligt NMF[81] så är vindin-
dustrin en av de största källorna av epoxirelaterade utsläpp av mikroplaster. 

 

Figur 5.2 LEE (Leading Edge Erosion) efter två års drift. 

 

Bisfenol A 

ARV påtalade redan i det förra överklagandet från 2016 risken med det mycket 
giftiga ämnet bisfenol A, förkortat BPA. Så här skriver Naturskyddsföreningen:   

”Ny forskning varnar för hälsofaror i vanlig plastkemikalie. Bisfenol A och bisfe-
nol S har tidigare visats vara hormonstörande och kan bidra till fertilitetsproblem, 
hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Nu ser forskarna indikationer på att kemi-
kalierna även kan påverka hjärnan hos vuxna ryggradsdjur. 
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 Bisfenoler är vanligt förekommande i flera olika produkter, som kvitton och 
konservburkar. 

 När en farlig kemikalie förbjuds, ersätts den ofta med en liknande med samma 
egenskaper. ” 

Bisfenol står sedan många år på EUs svarta lista över hälsovådliga kemikalier. 
Däremot har varken Naturskyddsföreningen eller Naturvårdsverket gjort kopp-
lingen till vindkraftens användning av glasfiberarmerad epoxi (båda organisation-
erna har särintressen i vindkraft). 

Energimyndigheten skriver i sin rapport från 2016 om återbruk och återvinning av 
bl.a. vindkraftsvingarna att det är svårt att återvinna materialet i vingarna med 
hjälp av kemikalier eftersom det är både dyrt och giftigt. Krossning av materialet 
för vidare separering av ingående komponenter rekommenderas inte heller ef-
tersom dammet är giftigt. Mycket av det myndigheten beskriver i återvinningen 
innebär sålunda att materialet är giftigt. När LEE-skyddet eroderat bort kan 
materialet från förslitning av vingarna inte helt plötsligt vara ogiftigt, som vindin-
dustrin påstår. Vid drift i kalla områden, som Vaberget, ökar slitaget markant. 
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5.4 MKB – Säkerhet 
MPD menade i sitt tidigare beslut att MD är en fråga för Arbetsmiljöverket men 
det har byggts industriell vindkraft i 20-30 år utan att verket genomfört några kon-
troller. Miljöbalkens § 1 framhåller skyddet av alla medborgares säkerhet, inte 
bara de som är arbetstagare eller renskötare. När myndigheten nu äntligen börjat 
göra kontroller[93] visar det sig att merparten av verken får underkänt. Utöver pro-
blemen med iskast är det lätt att hitta omfattande information om vindkraftverk 
som välter, brinner, tappar rotorblad m.m. För att skydda medborgarna vore det 
rimligt att ställa krav på inhägnad av industriområdena. Det är anmärkningsvärt 
att gigantiska roterande maskiner kan installeras utan krav på intrångsskydd. Ett 
minimikrav är att tillståndet omfattar krav på ett säkerhetsgodkännande av install-
ationerna. Se sammanställningen över bristerna i tillståndprocessen i 2. 

Följande viktiga säkerhetsaspekter bör beaktas beträffande vindkraftverk: 

Mekaniska, kemiska och brandrisker.  

 

Figur 5.3  SMHI: Vindkraftens produktionsförlust[96] [%] p.g.a. isbildning (31 
januari 2015 kl. 13.00; 36 timmars prognos). Vaberget ligger i ett 
område med stor risk för påfrysning. 
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5.4.1 Mekaniska risker 

Vindkraftverk på hög höjd i ett norrländskt klimat utsätts för stora mekaniska på-
känningar (se t.ex. 5.2.5). Mekaniska risker gäller i första hand iskast, lossnade 
rotorblad, vältande torn och rasrisker i älvstränder.  

Iskast 

Vindkraftverk välter, tappar rotorblad och kan kasta stora isklumpar upp till en 
halv km. P.g.a. faran med iskast tillåts inte längre jakt under vinterhalvåret i vissa 
vindkraftsområden. I strid med EUs maskindirektiv krävs inte inhägnad av vind-
industriområden i Sverige. Inte heller har besiktningar av säkerheten, som krävs 
för CE-godkännande, gjorts hittills; när dessa nu börjar göras underkänns en stor 
del av installationerna.  

Under punkt 7 krävs att berörd sameby ska informeras om när risk för iskast före-
kommer. Miljöbalkens § 1 beträffande människors hälsa och säkerhet gäller för 
samtliga medborgare och krav på inhägnad borde gälla för riskområden. Det vore 
dessutom naturligt att MPD ställer krav på att verk som installeras ska vara god-
kända enligt MD. 

Rotorblad 

Det är inte ovanligt att vindkraftverk tappar rotorblad. T.ex. har i Björkvattnets 
industriområde i Ragunda, som inte är alltför långt från Vaberget, 4 nya vind-
kraftverk tappat rotorblad bara i år. Ett rotorblad kan väga 5-10 ton och innebär en 
betydande risk när det kommer flygande. Då hjälper en varningsskylt föga. 

Vältande torn 

Torn välter lite då och då. Se Figur 5.4. 

 

 

Figur 5.4 Kollapsat vindkraftverk. 

 
Rasrisker 

Vindkraften kommer att kräva större och snabbare reglering av älvarna. Det ökar 
risken för erosion och ras vid stränderna.  
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5.4.2 Kemiska risker 

Vindkraftverkens rotorblad innehåller Bisfenol A. Genom erosion frigörs detta 
ämne och det riskerar att påverka grundvattnet och/eller ytvattenförekomster. Bis-
fenol A finns på EUs lista över särskilt farliga kemiska ämnen. Det finns ett 
snabbt växande berg av miljöfarligt avfall från vindkraftverk och solceller, som 
man i dagsläget inte vet hur man ska hantera (se 5.3.2). 
 

5.4.3 Brandrisker 

Det är inte alls ovanligt att vindkraftverk brinner och där de placeras, i de bästa 
vindlägena, är risken för brandspridning stor och avståndet till en brandkår van-
ligtvis stort. Se Figur 5.5. 
 

 

 

Figur 5.5 Brand i vindkraftsgenerator. 

 
Slutsats: Alla maskiner av typen vindkraftverk i Sverige har satts i drift i strid 
med den gällande lagen ”Maskindirektivet”. Nya tillstånd ska inte beviljas utan att 
kraven i Maskindirektivet (originalversionen) uppfylls. Riskerna med vindkraft-
verk är påtagliga. De välter, tappar rotorblad, kastar stora isklumpar samt sprider 
miljöfarliga mikroplaster och buller. 
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5.5 MKB – Fåglar m.m. 
Bilaga 8 till MKB beskriver gjorda fågelinventeringar. Höjda verk med ökad ro-
tordiameter innebär en kraftigt ökad risk för att fåglar ska dödas. Dels ökar perife-
rihastigheten (kan vara över 300 km/h) och dels ökar den svepta ytan. Eftersom 
ansökan saknar tekniska detaljer går det inte att göra en exakt beräkning. Med ett 
antagande av att verk med 204 m totalhöjd har en rotordiameter på 150 m och en 
navhöjd av 129 m medan de med 250 m totalhöjd har en rotordiameter av 200 m 
och en navhöjd av 150 m (ungefär samma ”markfrigång”) blir ökningen av svept 
yta ca 45 %. Ökad periferihastighet och kraftigt ökad svept yta medför rimligtvis 
en motsvarande ökad risk för fåglar och fladdermöss.  

5.5.1 Lagstiftning och allmän hänsyn 

Sverige respekterar inte EUs Fågeldirektiv (2009/147/EG), artikel 4 och Bilaga 1, 
som ålägger medlemsländerna att vidta kompensatoriska åtgärder för hotade arter. 
Samma stöd finns i Bern-och Bonnkonventionerna. Vindkraftens skadliga frag-
mentering av landskapet strider också mot EUs strategi för att stoppa hotet mot 
den biologiska mångfalden före 2020. Hotet mot kungsörnsstammen och andra 
rovfågelarter är uppenbart och akuta kompensatoriska åtgärder inkluderande fri-
zon för kungsörn och berguv är nödvändiga.  

SFL, Föreningen Svensk Landskapsskydd, har under flera år till regering och 
myndigheter åberopat EU:s Fågel och Habitatdirektiv (2009/147/EG), artikel 4 
och Bilaga 1, som ålägger medlemsländerna att vidta kompensatoriska åtgärder 
för hotade arter. Samma stöd finns i Bern- och Bonnkonventionerna. 

”Tanken på kompensatoriska åtgärder har nu fått genomslag hos Naturvårdsver-
ket. Ornitologen Martin Green, som nyligen fått i uppdrag att revidera verkets 
syntesrapport ”Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss” uttalar i Vindvals 
lägesrapport för 2015: 

– Skyddszoner på två kilometer innebär inget absolut skydd utan endast en risk-
minskning och örnar rör sig regelbundet över betydligt större områden än de an-
vända skyddszonerna. 

– Det bästa för den regionala kungsörnsstammen vore istället att placera verken i 
några få områden där det finns så få kungsörnsrevir i närheten som möjligt. 

– Nuvarande lagstiftning innebär att varje verksamhet och detalj prövas för sig. 
Det ger inte möjlighet till helhetsperspektiv. 

– Om målet är ett livskraftigt bestånd måste man se till helheten, väga ihop sam-
hällsnytta och artskydd. Det kräver en mer övergripande planering än vad vi har i 
dag och skulle också kunna inbegripa kompensationsåtgärder. 

Naturvårdsverket har under lång tid på sin hemsida hävdat att vindkraften kan 
påverka kungsörnens bevarandestatus negativt. 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Faglar/Kungsorn/ 

5.5.2 Forskningsläget 

Vindkraftens negativa inverkan på fågellivet stöds av mängder av praktiska stu-
dier. Enligt “the Spanish Society of Ornithology (SEO/Birdlife)”[19] dödar Spani-
ens 18000 vindkraftverk mellan 6 och 8 miljoner fåglar och fladdermöss. I Tysk-
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land är rovfågeln glada på väg att utrotas p.g.a. vindkraften och man[71] beräknar 
att vindkraften dödar runt 1200 ton insekter per år.  

Rovfågel 

Naturvårdsverket: De flesta anläggningar för vindkraft planeras numera i skogs-
marker. Kungsörnen är känslig för störningar vid boplatser och genom vind-
kraftsetableringar riskerar örnen att trängas bort från sin naturliga livsmiljö. 
Kungsörnar kan även kollidera med vindkraftverk om dessa placeras på olämp-
liga platser i landskapet. Vid en kraftig utbyggnad av vindkraft i skogsområden 
kan kungsörnens bevarandestatus på sikt påverkas negativt, både lokalt, regionalt 
och nationellt. 

Aktuell Hållbarhet[70] rapporterar om de norska vindkraftverken vid Smöla. Ön 
hyser totalt cirka 55-60 par havsörnar. Före bygget häckade tretton par i området 
närmast anläggningen – räknat med 500 meters omnejd. Idag finns bara fyra par 
kvar. Reproduktionen fungerar dåligt i detta område – i fjol lyckades endast ett 
par med häckningen. Forskarna konstaterar att paren som häckar i närheten av 
kraftverken har sämre reproduktionsförmåga. Fåglarna väljer att flytta längre bort 
för att undvika kollisioner eller för att byta revir. Antalet revir och häckningar 
längre bort från anläggningen har varit konstant under perioden. På Gotland dödar 
170 vindkraftverk ca 20 örnar per år och är den största orsaken till örndöd[102] och 
dessa verk är bara 125 m höga.  

Skogshöns 

En artikel i Dalademokraten[11] redovisar ny forskning om vindkraftens inverkan 
på tjäderspel. Den sammanlagda effekten av vindkraften i skogslandskapet är yt-
terst allvarlig säger forskaren Göran Rönning. I Dalarna har döda och krossade 
tjädrar påträffats vid Saxbergets och Fjällbergets vindkraftsindustrier. Vid 
Sörskog/Högberget har vindkraftsexploateringen fått till följd att den tidigare 
spelplatsen trängts bort 600 meter från den ursprungliga arenan. Samtidigt har 
antalet spelande tuppar minskat med 60 procent och de fasta revirhävdande tup-
parna har minskat från tio till fyra. Studien är den första och enda kända långsik-
tiga som utförts i Sverige om hur tjädern påverkats av vindkraftsexploateringen i 
skogslandskapet. 

Även erfarenheter från Österrike och Norge bekräftar att vindkraft innebär nega-
tiva konsekvenser för skogshöns. ”Vindkraften hotar skogshönsen” är rubriken på 
en vetenskaplig artikel[61] av skogshönsforskarna Olav Hjeljord & Per Wegge, 
Institutionen for naturförvaltning vid ”Norges Universitet for milö og bio-
vitenskap” 2014. 

Tjäderforskare konstaterar att naturliga tjäderlekar även hyser andra hotade arter i 
samma miljöer. Tjädern är alltså en s.k. paraplyart. Den rödlistade spillkråkan, 
som också är en nyckelart, är för bobygge beroende av de gamla grova tallar som 
växer på dessa bergskrön. Bohålet kan i sin tur utnyttjas av 30 andra fågelarter 
och 15 däggdjur. Andra rödlistade och hotade arter som berörs är tretåig hack-
spett, tallticka, rosenticka, rynkskinn och i södra delarna av vårt barrskogsbälte 
lavskrikan. Även livskraftiga stammar av våra minskande skogsmesar finns på 
dessa skogsbeklädda bergkrön. När alltfler av dessa skogsberg tas i anspråk för 
vindkraftsexploatering uppstår kumulativa effekter, d.v.s. på lång sikt får dessa 
större sammantagna effekter när vindkraftsanläggningar formar veritabla industri-
landskap på många håll i skogslandskapet. 
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Övriga fåglar 

Andra arter som drabbats av vindkraft är dalripa, enkelbeckasin, kråka, ljungpi-
pare, grågås och häger. Enstaka vindkraftsparker är negativa främst för sällsynta 
arter menar forskargruppen, men vid en storskalig vindkraftsutbyggnad kan även 
vanligare fågelarter drabbas hårt. 

5.5.3 Vaberget 

Vi har tidigare lämnat synpunkter (MPD-2-0.0[32], MMD-3-0[34] och MMD-3-
1.0[35]) på fågelinventeringarna vid Vaberget. Mängder av fåglar kommer att på-
verkas negativt av fragmentisering, barriär- och bufferteffekter på det enskilda 
bergsområdet och i kombination med övriga planerade vindkraftsetablerade berg i 
grannskapet. Detta riskerar att ge en stark kumulativ påverkan på fågellivet i stora 
delar av Sollefteå kommun. Denna negativa påverkan gäller inte bara fåglar som 
är bofasta uppe på Vaberget utan även flyttfåglar och stannfåglar i det fågelrika 
Helgumsdeltat. Där passerar under året över sjuttio arter. 

Rovfågel 

Vi konstaterade i vårt överklagande 2016 (bilaga 3) att det finns ganska gott om 
olika rovfåglar som ormvråk, duvhök, sparvhök, tornfalk m.m. Tre stationära ung-
fåglar av fjällvråk rapporterades 2015 från området NV Klippen. Boet ligger troli-
gen i närområdet. Ett fiskgjusbo fanns i en stor asp invid reservatet vid Långsjön 
(dess exakta läge är sekretessbelagt). Fiskgjusarnas jaktområde innefattar, förutom 
Långsjön, även Stentjärn. För att komma dit måste de passera genom det plane-
rade vindindustriområdet.  

Förekomsten av kungsörn har vi redan informerat om men att hitta ett örnbo kan 
ta många år av intensivt letande. Örn har funnits på och omkring Vaberget i över 
tjugo år och vi är ganska övertygade om att Vaberget är ett örnrevir. Vid en 
örnspaning såg man örn varje dag, totalt arton observationer mot två 2012. Vaber-
get ligger dessutom omgivet av flera tänkta vindkraftsområden, t.ex. Salsjön och 
Finnåberg. Därmed riskerar de kumulativa effekterna att bli katastrofala för örn-
beståndet.  

Eftersom kungsörn observerats på Vaberget varje år och vid alla årstider är sanno-
likheten stor att det även finns ett eller flera bon där. Dessutom måste Vaberget 
behandlas med beaktande av hela Sollefteås vindindustriplanering. Behandlas 
varje område för sig, och de örnar alla vet finns där anses ha boet utanför det ak-
tuella området, kan vi få den märkliga situationen att örnbona kan finnas överallt 
men ingenstans. Se även våra principiella invändningar i avsnitt 1.2.3 i bilaga 3.  

Vi har på flera ställen i våra inlagor varnat för de allvarliga kumulativa effekterna 
av den massiva exploatering som görs i Sollefteå kommun och det gäller även för 
rovfåglar i allmänhet och örnar i synnerhet. Kungsörn, fjällvråk och andra rovfåg-
lar följer gärna höjdryggar och sluttningar som ger bra uppvindar, hangvindar och 
termik. Men de flesta av kommunens bergsryggar projekteras nu för storskaliga 
vindindustrier, vilket ger betydande kumulativa effekter. Detta har även påtalats 
av Ångermanlands Ornitologiska Förening (ÅOF). Deras bedömning, baserad på 
uppgifterna om var vindkraft planeras i länet, är att nästan 80 % av örnreviren i 
länet kommer att påverkas om projekten förverkligas.  
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Figur 5.6 Kungsörn på Vaberget. 

Naturskyddsföreningen har i sitt yttrande om Vaberget uttryckt en generell upp-
fattning om att vindkraft ska undvikas utanför de områden som i kommunens 
översiktsplan bedömts vara lämpliga för större anläggningar. Detta gäller då även 
Vaberget. Ju större utbyggnaden utanför de utpekat lämpliga områdena blir, desto 
större är risken för att vi får en allvarlig regional påverkan på kungsörnsstammen.  

Vi har genom egna studier av örnarna på Vaberget lyckats lokalisera två möjliga 
örnbon i närheten av den planerade vindindustrin. Det ena ligger 1,5 km från 
närmaste vindkraftverk och det andra 2 km. Örnarna kan observeras dagligen och 
de jagar över stora områden. GPS-baserade studier visar att skyddszonerna runt 
örnreviren måste vara minst femton gånger större än de som tillämpas idag. Ge-
nom att nästan hela kommunen kommer att täckas av vindindustrier, som går i 
varandra, kommer örnarnas livsmiljö att helt slås sönder (se figur 1.1 i vår tidigare 
inlaga[32]). Det blir inga ordentliga, ostörda områden kvar. 

P.g.a. av tidigare negativa erfarenheter av agerandet från både Länsstyrelser och 
företag vill vi i dagsläget inte ange örnbonas exakta koordinater men Kungsörn 
Sverige har informerats om deras lägen. I flera tidigare fall har information om 
örnbon undanhållits vid hanteringen av vindkraftsexploatering och enligt uppgift 
har det även hänt att boträd fällts när boets läge blivit känt (Eolus har vid flera 
tillfällen ”mörkat” information om örnbon och även blivit bötfällda för detta; se 
t.ex. Skånska Dagbladet 2016-05-09 och Östersunds Posten 2014-05-13). 

Inventeringen av större rovfåglars förekomst på Vaberget visar återigen alldeles 
för dålig inventeringstid samt för lite sammanlagd information gällande helheten 
av existens av större rovfåglar i vindkraftområdet! Det är inte heller oproblema-
tiskt att det är exploatörernas egna konsulter som svarar för inventeringen. 
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Kompletterande information om rovfåglar 

Vi vet sedan 2014 att det finns ett duvhöksbo i Vindkraftsområdet (koordinater 
finns). Andra förekommande arter att se över är fjällvråk och fiskgjuse; Långsjön 
ligger endast 1,2 km från området och där kan eventuellt ett bo finnas. 

Iakttagelser av kungsörn på Vaberget har förekommit sedan 1970-talet, t.ex. under 
älgjakt eller ibland på sommaren. Det intressanta, som måste utredas enligt lag, är 
emellertid om det finns ett stationärt häckande par. Under slutet av månaderna 
februari-mars har sedan 2009 observationer av 2 st. individer gjorts under deras 
parningstid.  

Kungsörn är en hotad art, som dessutom har vindkraftverk som ett av sina stora 
hot då de lätt kolliderar med rotorblad. Det krävs en ny, grundlig inventering un-
der olika årsperioder. Speciellt intressanta är mars månad, då man måste spana 
efter parningsflygningar, juni för att lyssna efter skrikande ungar samt juni-
augusti för att leta efter områden där eventuella bon kan finnas. 

En art av uggla, som mer och mer blivit synlig i området, är lappuggla. Det finns 
anledning att undersöka om det möjligen finns ett häckande par; ett sådant par 
måste skyddas. Lappugglan löper stor risk att kollidera med vindkraftverkens torn 
och rotorblad då de ofta födosöker i öppna områden.  

Berguv är en annan uggleart, som ibland hörts på våren och även setts till vid en-
staka tillfällen. Det har dock aldrig gjorts någon inventering av den. Man bör där-
för vid en inventering sätta upp radioapparater för att försöka få in eventuella rop 
för att fastställa om berguven använder Vaberget som häckningsområde. 

Skogshöns 

Vaberget har dokumenterade platser för tjäderspel, som nu kommer i farozonen. 
Även om skogshöns, som tjäder och orre, inte är hotade ur ett nationellt perspek-
tiv så bör miljöbalken gälla även på regional och lokal nivå. Den biologiska 
mångfalden och det naturliga djur- och fågellivet behöver skyddas även här. 

Genom egna inventeringar har vi hittat flera platser för tjäderspel och orrspel samt 
rödlistade fåglar som tretåig hackspett och lavskrika. T.ex. observerades i januari 
2016 sextiotre (63) orrar i fyra björkar på Vaberget. Vi vill även kommentera in-
venterarnas bedömning av spillning efter orre på en väg som trolig spelplats. I 
verkligheten är det spår efter orrarnas nattlega vintertid när det är snö och kallt.   
När de lämnar dagen efterlämnar de en hög spillning. Spelplatser finns det flera 
stycken på och omkring Vaberget.  

Kompletterande information om skogshöns 

Vindkraftsbolagen måste se över platserna med aktiva tjäderspel, då tjäder är en 
av de arter som enligt forskning visar att de är känsliga för utbyggnad av vind-
kraft. Detta gäller främst speltiden, som infaller under våren, samt under hela 
häckningstiden, d.v.s. mars-augusti. Tjäderföryngringarna löper stor risk att kolli-
dera med vindkraftverkens rotorblad.  

Inventeringen bör göras om på nytt och då helst genom en 2-årig inventering för 
att kunna samla ihop information om var viktiga spelplatser befinner sig för att 
kunna göra en noggrannare bedömning utifrån skyddsavstånd! 

Övriga fåglar 

Skulle Vabergets exploatering bli verklighet hamnar tornen i inflygningsstråket 
för flyttande tranor, gäss, sångsvanar och en mängd vadarfåglar, totalt ett nittiotal 
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arter. De har sin viloplats i Helgumsjöns delta och ängarna därintill. Sedan vill vi 
också peka på transträcken som flyger över Vaberget på hösten på sin väg söderut. 

Slutsats: Det finns redan idag tillräckliga skäl för att avstyrka exploatering men 
beslut ska definitivt inte tas innan frågorna om örnar och skogshöns är utredda. 

Med mera 

MKB 7.6: ”Andra däggdjur ... Det finns ingenting som tyder på att större dägg-
djur eller småvilt blir störda av en vindkraftsanläggning” 

Se våra kommentarer beträffande ljud i avsnitt 5.3.1. Forskning[59, 60] saknas i stor 
utsträckning i denna fråga. Undersökningar på renar av Marianne Persson och 
Anna Skarin[95] visar att dessa undviker vindkraftsområdena. Annat storvilt, som 
älg och rådjur, torde vara ännu mer känsliga.  

MKB:n är på 152 sidor och på de sidorna ägnas däggdjuren elva (11) rader! Där 
står att påverkan på däggdjuren väntas bli ringa men MKB:n anger ingen forsk-
ning som stödjer denna slutsats. Det kunde lika gärna stå att påverkan väntas bli 
stor.  

Slutsats: Innan detta är utrett bör tillstånd inte beviljas. 

 

5.6 MKB – Beskrivning av byggnader 
Bilaga 18 till MKB presenterar underskrifter från två fastighetsägare att deras 
byggnader inte används som fritidshus. I bolagens MKB får man intryck av att de 
är de enda fastighetsägare som berörs eftersom bolagen väljer att inte nämna alla 
markägare som använder sina byggnader som fritidshus. Markägare som därtill 
avstyrker exploateringen av Vaberget. Denna information delges varken i MKB, 
till Sollefteå Kommunfullmäktige eller till MPD. 
Slutsats: Redovisningen är ofullständig och vilseledande.  
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6 Miljömål 

 

Figur 6.1 Deponering av uttjänta vindkraftsblad (notera den relativa storleken 
på den stora schaktmaskinen). 

 

Sverige har 16 miljömål[3]. Vindkraften är negativ för följande miljömål:  

1. Begränsad klimatpåverkan: Ökade koldioxidutsläpp. 

4. Giftfri miljö: Risk för mikroplaster och BPA. 

8. Levande sjöar och vattendrag: Försämrad akvatisk miljö p.g.a. reglering, BPA. 

9. Grundvatten av god kvalitet: Risk för mikroplaster och BPA. 

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård: Stora störningar för livsmiljön. 

11. Myllrande våtmarker: Många våtmarker påverkas negativt. 

12. Levande skogar: Negativt för fågel- och djurliv. 

14. Storslagen fjällmiljö: Ödelägger fjällmiljön. 

15. God bebyggd miljö: Fördärvar livsmiljön för människor. 

16. Ett rikt växt- och djurliv: Stark negativ påverkan. 
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7 Den svenska energiomställningen 
Den pågående omställningen/raseringen av den svenska elförsörjningen liknar i 
mångt och mycket den katastrofala ”Energiewende” i Tyskland. Lyssna gärna på 
prof. H W Sinn i föreläsningen ”Energiewende ins nichts”[94]. Eller varför inte på 
den amerikanske miljöaktivisten och debattören Michael Shellenberger[90]. Han 
arbetade hårt under Obamas tid för att stora satsningar skulle göras på sol och 
vind. Efter att ha sett de katastrofala effekterna för miljön, elsystemens kollaps i 
Kalifornien och Texas och de skenande elkostnader satsningarna medförde har 
han helt bytt ståndpunkt och ser satsning på kärnkraft som den enda hållbara lös-
ningen. Michael Moore ställer i sin film ”Planet of the humans” den berättigade 
frågan om vi måste ödelägga vår planet för att rädda den och visar den enorma 
miljöförstöring satsningen på sol och vind har lett till. 

Det är ett problem att statens expertmyndigheter inte har i uppdrag att förutsätt-
ningslöst utreda det bästa alternativet för svensk elförsörjning: 

 Energimyndigheten har inte i uppdrag att studera hur en effektiv elförsörjning 
bör utformas utifrån specificerade funktionskrav; myndigheten har i uppdrag 
att se till att det byggs vindkraft oavsett dess (brist på) funktion. 

 Naturvårdsverket har inte i uppdrag att studera vilken elförsörjning som ger 
minst påverkan på naturen utifrån specificerade miljökrav (slagord som ”håll-
bart” etc. är inte miljökrav!);  

 Konsumentverket har också i sin instruktion att stödja vindkraft och vägrade 
därför bevaka lagstridig marknadsföring av vindkraft med den krystade moti-
veringen att frågor om kostnad och miljökonsekvenser av elproduktion saknar 
konsumentintresse[44]; efter en JO-anmälan 2018 har nu konsumentverket rikt-
linjer[21] som följer marknadsföringslagen och därmed inte tillåter vilseledande 
påståenden om ”hållbart”, ”förnybart”, ”miljövänligt” etc. 

Den enda expertmyndighet, som hittills i huvudsak tagit sitt ansvar, är Svenska 
Kraftnät, SVK (hur länge det nu varar; den förra GD:n fick gå och det visar sig 
väl om politikerna tar över styrningen som man gjorde med Vattenfall).  SVK[14, 

75, 77, 106] har i mer än ett decennium varnat för de stora problem för elsystemet 
som satsningen på vindkraft medför. T.ex. svarar SVK på Energimyndighetens 
utredning om mest lämpade platser för lokalisering på följande sätt:  

”Inledningsvis saknar Svenska kraftnät en beskrivning av vilka bakomliggande 
analyser som gjorts inför föreslagen insats, det vill säga vilka analyser som ligger 
till grund för bedömningen att det just är en mycket kraftig utbyggnad av vind-
kraft som är nödvändig för att nå målet om 100 % förnybar elproduktion till 
2040. Svenska kraftnät ställer sig frågande till strategins innehåll nämligen att det 
är just frågorna hur och var vindkraften bör byggas ut som behöver svaras på.” 
...… ”Svenska kraftnät anser att det är mycket viktigt att systemets behov tydlig-
görs. Först efter att elkraftsystemets behov, utmaningar och förutsättningar ut-
retts för att en driftsäker samverkan uppnås, kan analyser för hållbar utbyggnat-
ion av förnybara energikällor och maximerad miljönytta genomföras. Då kraftsy-
stemet är ett komplext system behöver förståelse för osäkerheterna i föreslagna 
analyser tas i beaktande.” (våra understrykningar). 

Men som konstaterats återkommande i detta överklagande är vindkraft mycket 
sämre än kärnkraft ur i stort sett alla aspekter.  
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7.1 Viktiga systemaspekter 
Ett elsystem måste hela tiden kunna leverera el med rätt kvalitet, på rätt ställe och 
i rätt tid. Rätt kvalitet kan omfatta spännings- och frekvensstabilitet, övertonshalt, 
rotorvinkelavvikelse, roterande massa, hantering av reaktiv effekt, tillgänglighet, 
leveranssäkerhet, hantering av fel och återstarter, ö-drift etc. Rätt tid innebär att 
tillförsel finns när brukaren önskar och rätt plats antyder att det finns en skillnad 
mellan var brukarna finns och lokaliseringen av produktionsresurserna. 

Enligt EU:s riktlinjer för fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslut-
ning av generatorer[25] bör det krävas att en producent, som får tillstånd för att 
ansluta en viss effekt, även ska garantera leveransen. Det innebär att en vindindu-
stri bör bygga en väderoberoende produktionskapacitet motsvarande vindkraftsef-
fekten eller upphandla motsvarande tjänst från en annan producent. I t.ex. Storbri-
tannien har man dieseldrivna elgeneratorer i anslutning till vindkraftsanläggning-
arna. I Sverige görs inte detta och SVK konstaterar att vi inte kan ha en ordning 
där vindkraften kannibaliserar på övriga produktionsresurser. 

7.1.1 Det system som ska ersättas 

Balanserade tillförselområden 

- Överskott i norr (vattenkraft) 

- Minimerat behov för överföring 

- Minimerade kostnader och överfö-
ringsförluster 

Behov och tillförsel 

- Ganska förutsägbart behov 

- Förutsägbar tillförsel 

- Lagring i bränsle (uran) och 
dammar 

Reglering 

- Baskraft: Kärnkraft 

- Bas- och reglerkraft: Vattenkraft 

- Stabilitet och reaktiv balansering 
genom roterande massa i kärn- 
och vattenkraftverken   

Figur 7.1 Elbalans för det svenska nätet 1986. Gula cirklar indikerar de 4 
kärnkraftverken med inalles 12 reaktorer. 

Det svenska elsystem, som nu förändras, var oerhört väl genomtänkt och basera-
des på hälften vattenkraft och hälften kärnkraft (se Figur 7.1). Det var ursprungli-
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gen indelat i sex tillförselområden, vilka var för sig hade en bra effektbalans. De 
två nordligaste områdena, med enbart vattenkraft, hade ett begränsat överskott 
som exporterades söderut. De södra områdena hade var för sig ett kärnkraftverk 
som nod för att säkra effektbalansen och nätstabiliteten. Detta minimerade beho-
vet av kostsam nätutbyggnad. 

7.1.2 De förändringar som nu sker 

” ”Vi har i Sverige billig el, vi har ren el, vi har säker el, vi har kort sagt den 
energiförsörjning som alla andra länder skulle vilja ha. Och vårt huvudsakliga 
bekymmer är hur vi på kortast möjliga tid ska komma ur denna situation.” 

Så summerade förre VD:n i ABB, Percy Barnevik[8], politikernas beslut att rasera 
svensk elförsörjning. Redan från början kan man konstatera att för det svenska 
elsystemet är vindkraft inte en lösning, den är ett problem! Det är ytterst märkligt 
att politikerna i samband med energiöverenskommelsen beslutat ställa om/rasera 
den svenska elförsörjningen utan en tillstymmelse till konsekvensutredning. Lön-
sam kärnkraft, som finns där den behövs, stängs och i stället byggs mängder av 
olönsam vindkraft i Norrland, som redan har ett jättelikt överskott från vatten-
kraft. I förhållande till kärnkraft leder satsningen på vindkraft till: 

 Flerfaldigt ökade koldioxidutsläpp  

 Tiopotenser av ökad användning av icke-förnybara resurser 

 Mer än tiofaldigt försämrad hållbarhet (Energy Return On Investment sjunker 
från 75 till 4!) 

 Ett mer komplicerat och funktionellt mycket sämre elsystem 

• Kraftigt höjda elkostnader (2-10 ggr beroende på hur behovet av balanskraft 
löses) 

 Stor risk för att vattenkraften slås ut om inte förutsättningarna ändras 

 Ödelagd livsmiljö för människor, fåglar och djur i stora områden på landsbyg-
den 

• Utarmad demokrati och rättssäkerhet (se t.ex. bifogad JO-anmälan[41]); av ca 
1000 stoppade vindprojekt är det bara 3 som stoppats av hänsyn till mäniskorna 
på orten. 

När kärnkraftverken i söder stängs av politiska skäl närmar vi oss snabbt en total 
systemkollaps. Antalet allvarliga tillbud och fel ökar snabbt allteftersom vindkraf-
ten byggs ut och kärnkraften stängs. Efter stängningen av Ringhals 1 och 2 finns 
inga marginaler alls och SVK har tvingats införa stora restriktioner på nätet för att 
rädda systemfunktionen (alla nödvändiga investeringar i Ringhals 1 för drift bor-
tom 2036 var enligt Vattenfalls interna utredning redan gjorda). Reaktorstäng-
ningarna medförde inte bara ett stort bortfall av planerbar effekt utan de minskade 
även befintlig nätkapacitet med ca 1000 MW av stabilitetskäl (motsvarar överfö-
ringsbehovet för ca 1000 vindkraftverk).   

SVK har nu infört överföringsbegränsningar på 9 795 MW i Svenska kraftnäts 
nät. Det tillgänglighetsminimum på 70 %, som EU föreskriver i utlandstransmiss-
ionen, lever Svenska kraftnät inte upp till i fråga om SE3 till DK1 med bara 28 % 
av överföringskapaciteten öppen, och FI till SE3 med 12,5 %. I fråga om SE3 till 
NO1 är överföringskapaciteten så liten som 9,5 %; här hänvisar Svenska kraftnät 
till att Norge som icke-EU-land inte omfattas av 70 %-kravet. Det innebär att 
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istället för att öka, som krävs av vindkraftsutbyggnaden, minskar kapaciteten kraf-
tigt både för export/import och för intern överföring i det svenska nätet.  

Carl Berglöf, expert hos Energiföretagen, varnar för att utvecklingen står i bjärt 
kontrast till EU:s lagkrav. ”Vi är nu i en situation där en svensk myndighet hand-
lar elproduktion i Norge som kompensation för begränsad export, samt handlar 
nedreglering av produktion i Finland som kompensation för stoppad import. Detta 
görs för att det svenska kraftsystemet inte ska få problem.” …”Sverige köper 
alltså kraft i andra länder på grund av att vi i landet inte klarar vår egen elförsörj-
ning på ett driftsäkert sätt. Det är snällt sagt anmärkningsvärt.” 

Vi närmar oss en situation med återkommande ransoneringar, på politikerspråk 
kallade ”flexibel efterfrågan”. Lagstiftning för detta finns redan förberedd. 

7.2 Kärn- och vindkraft ur systemsynpunkt 
Kärnkraft klarar alla viktiga systemfunktioner. Den klarar hantering av både aktiv 
och reaktiv effekt, spännings- och frekvenshållning, systemstabilitet m.m. och den 
kan fungera både som baskraft, balanskraft och reglerkraft. Inget av detta klarar 
vindkraften och den måste därför kompletteras med mycket dyra investeringar i 
nätutbyggnad, systemstabiliserande utrustning, balanskraft och/eller lagring och 
reglerkraft (befintlig vattenkraft räcker inte).  

Svenska Kraftnät[75, 101, 104] har i ett antal år uttryckt bekymmer för den framtida 
nätfunktionen och att effektbalansen snabbt försämras genom kärnkraftens av-
veckling. Den stora satsningen på intermittenta energislag som sol och vind för-
värrar situationen. Vindkraften byggs dessutom till större delen i Norrland, där det 
redan finns ett mycket stort överskott av vattenkraft men där överförings-
kapaciteten söderut saknas, vilket förvärrar situationen.  

7.2.1 Vindkraftens livslängd och kapacitetsfaktor 

Det påstås ofta att vindkraftverken snabbt utvecklas och blir mycket effektivare. 
Professor Hughes[17, 63] har gått igenom tusentalet anläggningar i detalj och kon-
staterar att visst har enskilda detaljer utvecklats och blivit både billigare och effek-
tivare med det gäller inte de färdiga anläggningarna. Där är utvecklingen närmast 
den motsatta. Enligt Hughes är både livslängd och kapacitetsfaktor avsevärt 
mindre än de värden som vindindustrin använder för att sälja sina anläggningar. 
Medellivslängden för havsbaserad vindkraft är 12 år och för landbaserad vindkraft 
15 år. Då bör man även betänka att med nya, mycket högre verk i norrländskt 
klimat närmar sig landbaserad vindkraft de ökade påkänningar och drifttimmar 
som havsbaserad vindkraft har och därmed riskeras en ytterligare förkortad livs-
längd. Livslängden är central för bedömning både miljökonsekvenser och eko-
nomi och svenska vindkraftsoperatörer har klagat på verkens korta livslängd och 
stora behov av underhåll. 

Även vindkraftens kapacitetsfaktor är kraftigt överskattad. I omfattande studier av 
ett stort antal vindkraftverk i både i Storbritannien och i Danmark visade Profes-
sor Gordon Hughes att kapacitetsfaktorn initialt är 35 % för offshore och att den 
minskar med 4,5 % varje år. Det innebär att efter 12 år är kapacitetsfaktorn bara 
28 %, vilket gör att medelvärdet blir 31 % över en livstid på 12 år. Det är en 
mycket stor skillnad mot leverantörens angivna värden 50 % och livslängd 30 år 
(t.ex. stoppade Vattenfalls anläggning vid Storgrund efter 10 år; då hade verk-
ningsgraden halverats och intäkterna räckte inte till driftkostnaderna). 
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7.2.2 Vindkraftens tillgänglighet 

Elsystemet måste kunna leverera både aktiv och reaktiv effekt och energi på rätt 
plats och i rätt tid samt med rätt kvalitet (spänning, frekvens, rotorvinkelavvikelse 
m.m.). Inget av detta klarar vind- eller solkraft och den planerade omställningen 
kräver därför omfattande ombyggnader av hela svenska elsystemet. Dagens kärn- 
och vattenkraft har däremot funktionaliteten inbyggd i sin grundkonstruktion.  

 

Figur 7.2 Svensk vindkraft år 2018 (data enligt Svenska Kraftnät). 

När kärnkraften avvecklas kommer hela södra Sverige att få stor brist på både 
energi och effekt. Att som ersättning bygga vindkraft i Norrland kommer att kräva 
en enorm utbyggnad av elnätet, vilket kraftigt ökar nätförlusterna men inte på nå-
got sätt löser effektproblematiken. Vindkraftens intermittens leder också till ett 
dåligt kapacitetsutnyttjande av nätet. Figur 7.2 visar den samlade svenska vind-
kraftens variation under 2018 och det är lätt att inse problemen med att hantera så 
stora och oförutsägbara variationer i elnätet.  

Figur 7.3 visar motsvarande variation under januari månad och det framgår att 
under nästan en vecka är vindkraftens bidrag nära noll när behovet är som störst. 
Detta måste lösas med nya system för tillförsel/lagring och styrning.  Slutligen 
kommer omställningen att leda till försämrad nätstabilitet och elkvalitet. 

Det närmast totala bortfallet av effekt från vindkraft under betydande perioder är 
ur nätsynpunkt som om samtliga vindkraftverk återkommande havererar trots att 
de tekniskt sett är hela. Att kompensera dessa oförutsägbara bortfall med balans-
kraft är betydligt mer komplicerat än att reglera de tämligen förutsägbara efterfrå-
gevariationerna med reglerkraft. Detta påverkar vattenkraften mycket negativt och 
resulterar i minskad verkningsgrad, minskade intäkter samt ökat slitage och ökade 
kostnader. 
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Figur 7.3 Svensk vindkraft i januari 2018 (data enligt Svenska Kraftnät). 

Erfarenheter från Tyskland visar med eftertryck resultatet av vindkraftens dåliga 
tillgänglighet. Figur 7.4 indikerar att merparten av den tyska vindkraftens drift-
timmar ligger vid en ganska låg effekt. Max antal drifttimmar ligger vid bara 4 % 
av den installerade effekten och produktion med en kapacitet av mer än 50 % sker 
bara under ca 40 av årets 8760 h. 

 

Figur 7.4 Fördelning av produktionstimmarna för en given effekt för tysk 
vindkraft under femårsperioden 2009-2014. 

Figur 7.5 visar el-effekten i GW under perioden 2011-2017 från vind (blå) och 
summan av vind och sol (röd) i jämförelse med nätets max- och minförbrukning. 
Nätlasten varierar något mellan olika år men har inte ändrats speciellt mycket un-
der perioden. Figuren visar också den betydande ökningen av installerad ”förny-
bar” effekt (den ljusgröna ytan). Allteftersom installerad effekt ökar kommer nä-
tets minimilast allt oftare att överskridas vilket leder till överkapacitet och export 
till bottenpris eller t.o.m. negativa priser, alternativt stängning av produktion om 
det inte finns någonstans att exportera till. Det är också värt att notera att trots den 
stora ökningen av installerad effekt är ökningen av den verkliga produktionen 
mycket liten. Det beror dels på naturliga variationer av vinden mellan år men 
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också på att kapacitetsfaktorn sjunker allteftersom de bästa vindlägena är tagna 
och att alltmer av produktionen måste begränsas p.g.a. överkapacitet. 

 

Figur 7.5  Elproduktion i GW från vind (blå) och summan av vind och sol 
(röd) i jämförelse med max och min förbrukning. Den installerade 
“förnybara” effekten visas med den gröna ytan. 

 

 

Figur 7.6 Variation i vindkraftsproduktion för 14 europeiska länder; individu-
ella värden såväl som total produktion (Rolf Schuster[82, 88]). 
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När man diskuterar vindens variabilitet påstås ofta att det alltid blåser någon ann-
anstans och att man genom ökad kraftöverföring mellan länder kan utjämna vari-
ationerna. Men praktisk erfarenhet visar att så inte är fallet. Det finns en stark kor-
relation mellan vindhastigheten i olika länder och Figur 7.6 visar tydligt att den 
sammanlagda produktionen från 14 europeiska länder 2016 har i stort sett samma 
variation som de individuella länderna. Det betyder att när vindkraften i ett land 
producerar mycket och landet försöker exportera till omgivande länder så konkur-
rerar man inte i första hand med fossilbaserad elproduktion utan med andra län-
ders vindkraftsöverskott. De stora svackorna när det blåser dåligt måste täckas 
med väderoberoende balanskraft eller lagrad el. 

7.3 Klimatsmart, förnybart, hållbart  
I flera decennier har politiker, media och marknadsförare talat om sol- och vind-
kraft som ”miljövänlig”, ”hållbar”, ”förnybar” m.m. utan att definiera de olika 
begreppen. Efter en anmälan[44] till konsumentverket av vilseledande marknadsfö-
ring av vindkraft har myndigheten utfärdat nya regler[100], som förbjuder den 
ovanstående typen av argument vid marknadsföring av vindkraft. Rimligtvis bör 
man då inte heller beakta sådana argument i en seriös tillståndsprocess. Satsning-
en på vindkraft leder till flerfalt ökade kolidoxidutsläpp, en tiofaldig ökning av 
icke-förnybara resurser och en tjugofalt försämrad hållbarhet för elsystemet (se 
7.3.1 till 7.3.3). Den inverkar dessutom negativt på flera av miljömålen. 

Politikers och mediers ytliga och populistiska behandling av Sveriges framtida 
elsystem försvårar möjligheten till att föra en saklig diskussion kring konsekven-
serna av ett elsystem utan kärnkraft men med en stor andel väderberoende elpro-
duktion, i första hand vindkraft men även till en mindre del solkraft.  

Detta avsnitt ger en kort sammanfattning av några begrepp som är viktiga för el-
konsumenterna. När man gör livscykelanalyser är det viktigt att komma ihåg att 
resultaten är direkt beroende av systemens livslängd. Det betyder att när verklig 
livslängd för vindkraft är 15 år istället för kalkylvärdet 25 ökar de angivna miljö-
belastningarna per kWh med 40 %. På motsvarande sätt minskar kärnkraftens 
belastning när verklig livslängd ökas från kalkylvärdet 40 år till 60 eller numera 
80 år. 

Miljöeffekter beräknas på tre olika nivåer: 

 Kraftverksnivå (från vaggan till graven med konstruktion, drift och av-
veckling) 

 Elsystemnivå (inkluderar krav på nättjänster, balanskraft m.m.) 

 Samhälls- eller social nivå (inkluderar påverkan på boendemiljö, fritidsak-
tiviteter, livskvalitet m.m.) 

De resultat som redovisas nedan är till största delen beräknade på kraftverksnivå 
och delar av elsystemnivån (behovet av lagring eller balanskraft för sol och vind). 
De ”förnybara” alternativen blir relativt sett sämre när man lyfter systemnivån. 

7.3.1 Klimatsmart 

Ett uttryck, som ofta används i marknadsföringen, är ”klimatsmart”. Ingen defini-
erar begreppet men en trolig tolkning är att det avser låga koldioxidutsläpp. Det 
finns emellertid ingenting som tyder på att satsningar på sol och vind i det svenska 
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elsystemet kommer att innebära någon minskning av koldioxidutsläppen. Tvärtom 
pekar vetenskapliga studier[62] på ökade utsläpp. Vattenfalls granskade miljöredo-
visning[105] ger följande utsläppsvärden av växthusgaser [gCO2e/kWhel]: kärnkraft 
5, vattenkraft 9, vindkraft 15, biobränsle 15, sol-el 27 och naturgas 503. Det inne-
bär att vindkraft ger tre gånger så höga utsläpp som kärnkraft redan på kraftverks-
nivå och om kärnkraften avvecklas måste i princip hela dess effekt ersättas med 
t.ex. naturgas eller import (vid dimensionerade effektbehov levererar sol och vind 
i stort sett noll). Oavsett hur effektproblematiken löses kommer det att ytterligare 
öka koldioxidutsläppen. På vilket sätt är vindkraft ”klimatsmart”? Påståendet 
är uppenbarligen grovt vilseledande.  

 

Figur 7.7 Koldioxidutsläpp för olika produktionsalternativ (Fahlén[50] baserat 
på data från Vattenfall[105]). 

Det bör tilläggas att ovanstående data är baserade på livslängder, vilka visat sig 
överskatta vindkraftens värde och underskatta kärnkraftens. Därför blir skillna-
derna ännu större till vindkraftens nackdel. 

Det finns även andra aspekter än koldioxidutsläpp beträffande eventuella klima-
teffekter. En studie gjord vid Harvard och publicerad i den vetenskapliga tidskrif-
ten Joule 2018 visade att vindkraftverk kan orsaka betydande lokala yttemperatur-
höjningar genom att de blandar luft från olika lager. Som exempel gör de en be-
räkning av temperatureffekten om USA skulle producera all sin el med vindkraft. 
Enligt studien skulle den totala temperaturhöjningen bli större än den sänkning 
som utfasning av fossila bränslen skulle åstadkomma.  

7.3.2 Förnybart  

Vind- och solkraft kallas ofta ”förnybar” men benämningen är meningslös så 
länge begreppet inte definieras och kvantifieras. Det är dessutom inte längre tillå-
tet av Konsumentverket vid marknadsföring av el. Grundat på regelrätta livscyke-
lanalyser kräver vindkraft i förhållande till kärnkraft tiofalt mer av icke förnybara 
material. Svenolof Karlsson[66] har lyft den viktiga frågan om materialåtgång för 
energitekniska system. Han[67] sammanfattar även ett antal inlägg i den frågan från 
finska forskare. Dessa anser att ”förnybar” energi är ett alltför flummigt begrepp. 
Det är en usel måttstock på energikällornas miljöpåverkan, menar t.ex. Rauli Part-
anen. I en artikel i tidskriften Energy Policy 2018-12 menar doktoranden Atte 
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Harjanne och teknologie doktor Janne M. Korhonen att ”förnybar energi” som 
begrepp är problematiskt på flera sätt. Det är varken vetenskapligt eller exakt, 
ändå används det i politiken och den offentliga debatten som om det vore det. 
Man inkluderar i begreppet en mängd energikällor och bränslen av mycket olika 
typ, som solenergi, vindkraft, geotermi, biobränslen av olika slag, vattenkraft, 
vågkraft och tidvattenkraft. Figur 7.8 ger en översiktlig bild av materialåtgången 
för några olika sätt att producera el. 

 

Figur 7.8  Specifik materialåtgång för olika alternativ för elproduktion 
(Fahlén[50] baserat på data från Quadrennial Technology Review, 
september 2015, U.S. Department of Energy, tabell 10.4[18]). 

  

Den populära solkraften kräver mest material, om man räknar per producerad 
energienhet. Förutom stora mängder stål, cement och glas behövs även betydande 
mängder av de sällsynta jordartsmetallerna, som här ingår i kategorin ”Misc.”. 
Vattenkraften kräver mycket betong för dammbyggena. Vindkraften kräver stora 
mängder betong och stål, inte minst till fundamenten för de stora tornen, samt 
stora mängder härdplast. Ser man till materialåtgången är kärnkraften överlägsen i 
kraft av de stora mänger energi som produceras och den långa livslängden på 
kraftverken. På vilket sätt är vindkraft förnybart? 

7.3.3 Hållbart  

Begreppet EROI[68], Energy Return On Investment, används för att jämföra olika 
alternativ för elproduktion beträffande hur mycket nyttig el de producerar under 
sin livstid i förhållande till hur mycket ekvivalent elenergi som åtgår för deras 
tillverkning, drift och avveckling.  

Det är viktigt att beakta den direkta inverkan på EROI som ett systems livslängd 
har. Det är också viktigt att vara noga med systemgränserna för beräkningen av 
EROI. Det vanliga är att beräkningen görs antingen på kraftverksnivå eller på 
systemnivå. För elproduktion ska systemnivån inkludera alla behov för ny elöver-
föring, stabilisering, skydd, reglerkraft, balanskraft etc. som en anläggning behö-
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ver för att säkerställa kundens/samhällets behov av el med rätt kvalitet och effekt 
när behovet uppstår. Det är EROI på systemnivå som är det intressanta måttet vid 
jämförelse av olika tekniska lösningar. 

Weißbach[107] beräknar att det minimala EROI värdet för att skapa ett hållbart 
samhälle är cirka 7 för USA och Europeiska unionen (något lägre för mindre ut-
vecklade samhällen). Lägre EROI kan inte upprätthålla vårt samhälle på nuva-
rande komplexitetsnivå eller med nuvarande levnadsstandard. Ekonomier med 
tillgång till energikällor med högre EROI har större potential för ekonomisk ex-
pansion och diversifiering. 

 

Figur 7.9 EROI[50] för några alternativ för elproduktion baserat på Weissbach 
et al[68, 107]. Blå (vänster) stapel avser elleverans utan att behov av 
lagring inräknas medan gul (höger) stapel inkluderar behov av lag-
ring. 

Figur 7.9 visar att även beträffande detta godhetstal är kärnkraften många gånger 
bättre än sol- och vindkraft. Bränslebaserad elproduktion (biomass, CCGT, coal, 
nuclear) har inget behov för lagring av el medan energiåtgången för att tillverka 
system för lagring är betydande för väderbaserade system (solar, wind, hydro). 
Det är notabelt att vindkraft på systemnivå knappt når upp till 4, alltså långt under 
värdet 7, som krävs för en hållbar elproduktion. Kärnkraft ligger däremot med 
värdet 75 långt över kravet 7. Det bör också framhållas att exporterad vindkraftsel 
är ännu mindre hållbar. Då minskar nettoutbytet med ca 20 % p.g.a. nätförluster, 
vilka dessutom måste läggas till vindkraftens driftbehov, vilket gör att EROI inte 
blir mer än ca 2! På vilket sätt är vindkraft hållbart? 

Vid jämförelsen på systemnivå använder Weißbach den minst energiintensiva 
lagringstekniken, pumpad vattenkraftlagring, som sänker EROI minst. Energiför-
lusterna för ett pumpkraftverk ligger runt 25-30 %, vilket innebär att motsvarande 
mängd mer sol- eller vindkraft måste byggas för driftfasen. Men energiinsatsen 
för att bygga kraftverket är mycket stor och den ska också täckas av de väderbero-
ende kraftverkens produktion. Ett fundamentalt problem med pumpkraft är att det 
saknas geografiska möjligheter i Europa att i stor skala öka mängden pumpkraft-
verk.  

Batterier är ungefär tio gånger mer energikrävande än pumpad vattenlagring så 
batterilagring är inte relevant för storskaliga applikationer. Energiförlusterna un-
der drift i t.ex. Li-jonbatterier är visserligen måttliga, 10-15 %, men batteriernas 
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livslängd är kort, 5-10 år, och det går åt mycket energi för att producera dem. 
Prof. H W Sinn[94] vid universitetet i München diskuterar de närmast oöverstigliga 
kostnaderna med energilagring (för att inte tala om de stora negativa miljökonse-
kvenserna) i en offentlig föreläsning. T.ex. kommer han fram till att kostnaden för 
att ersätta 3 reaktorer med vindkraft plus batterilagring skulle kosta lika mycket 
som att bygga 85 kärnkraftverk. 

7.4 Ekonomi 
Majoriteten av de vindkraftverk som byggs i Sverige har i dag utländskt ägande. 
De existerar endast i samklang med s.k. PPA-avtal (Power Purchase Agreements) 
där ägaren själv vill säkra sin elförsörjning med svensk vindkraft. Dessa anlägg-
ningar blir som en ö i Energisverige. De har inget med svensk elproduktion att 
göra, bidrar inte alls till svensk elförsörjning och är helt frikopplade från elbörsen. 
SVK ser detta som ett stort problem för elsystemet och myndigheten anser att det 
är ohållbart med ett kraftslag som bara matar på utan hänsyn till marknadens pris-
signaler och nätets möjligheter att hantera elen. Med andra ord, nedlagda svenska 
kärnkraftverk ersätts inte av vindkraft. De ersätts inte alls. Däremot dräneras 
svensk vattenkraft eftersom vindkraften inte sparar vatten i dammarna och 
svenska nätkunder får subventionera denna export med mycket stora belopp. 

Under många år har vindkraftslobbyister påstått att vindkraft är det billigaste sät-
tet att producera el. Påståendet är lika fel oavsett hur ofta det upprepas! Men eko-
nomin har två sidor: Intäkter och kostnader. Vindkraften har problem med att in-
täkterna blir mycket lägre än elens medelvärde på börsen; den producerar när pri-
set är lågt och producerar inget när priset är högt. Problemet förvärras ju mer 
vindkraft som byggs och PPA-avtalens garanterade överpriser får allt kortare 
längd.  

Det mesta av vindkraften går dessutom med jätteförluster. Svenska kommuner, 
som satsat på egen vindkraft, har förlorat stora summor: Umeå 200 miljoner, 
Karlstad 250 miljoner, Gävle, Eskilstuna, Dorotea… och de försöker att så fort 
som möjligt bli av med sina innehav. Havsnäs i Jämtland, som när det byggdes 
var Europas största landbaserade vindindustriområde och ett prestigeprojekt för 
energimyndigheten, har gått med förlust alla år utom ett (2020 var det -160 miljo-
ner). Skelleftekraft, storägare av vattenkraft, har aldrig gått med förlust tidigare; 
2019 var vinsten 500 miljoner men 2020 hade man en förlust på över 200 miljoner 
p.g.a. av satsningar på vindkraft. Dessutom är vindkraftens verkliga kostnader 
mycket högre än vad som uppges. 

7.4.1 Vindkraftens verkliga kostnader 

Genom stängningen av Ringhals 1 och 2 minskar den befintliga överförings-
kapaciteten av stabilitetsskäl med motsvarande över 1000 stora vindkraftverk och 
dessutom måste kapaciteten för export och import minskas. Det kommer att ta 20-
30 år, d.v.s. mer än livslängden för den vindkraft som nu byggs, för att ersätta den 
minskningen men det räcker inte; nätkapaciteten måste inte bara behållas, den 
måste ökas kraftigt. Kostnaden, många hundra miljarder, får elkonsumenterna stå 
för. Följande är ett citat från professor Gordon Hughes, baserat på detaljstudier av 
tusentalet anläggningar i Danmark och Storbritannien: 

“In summary, analysis of the data reveals unequivocal findings: 
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1. The actual costs of onshore and offshore wind generation have not fallen 
significantly over the last two decades and there is little prospect that they 
will fall in the next five or even ten years. 

2. While some of the components which feed into the calculation of costs have 
fallen, the overall costs have not. For example, the weighted return for in-
vestors and lenders has declined sharply, especially for offshore wind, be-
cause of a fall in perceived risk. In addition, the average output per MW of 
new capacity may have increased, particularly for offshore turbines. How-
ever, these gains have been offset by higher operating and maintenance 
costs (O&M). 

3. Far from falling, the actual capital costs per MW of capacity to build new 
wind farms increased substantially from 2002 to about 2015 and have, at 
best, remained constant since then. Reports of the costs of building new off-
shore wind farms in the early 2020s imply that their costs may fall by 2025, 
but such reports are consistently unreliable as well as being incomplete. Fi-
nal costs tend to be significantly higher, so little weight can be attached to 
forecasts of future costs. 

4. Far from falling, the operating costs per MW of new capacity have in-
creased significantly for both onshore and offshore wind farms over the last 
two decades. In addition, operating costs for existing wind farms tend to 
grow even more rapidly as they age. The increase for new capacity seems to 
be due to the shift to sites that are more remote or difficult to service. Much 
of the increase with age is due to the frequency of equipment failures and 
the need for preventative maintenance, both of which are strongly associated 
with the adoption of new generations of larger turbines – both onshore and 
offshore. 

5. Turbine manufacturers and wind operators appear to be relying on an in-
crease in load factors (a measure of the generator’s energy productivity) via 
(i) an increase in hub heights to take advantage of higher wind speeds, and 
(ii) changes in the engineering balance between blade area and generator 
capacity. However, the inferior reliability of new turbine generations leads 
to a more rapid decline in performance with age, so that the ultimate effect 
on average performance over the lifetime of new turbines is not clear. 

6. The combination of increasing operating and maintenance costs with the 
decline in yields due to ageing means that at current market prices the ex-
pected revenues from electricity generation will be less than expected oper-
ating costs after the expiry of contracts guaranteeing above-market prices. 
The length of these contracts has been reduced, implying a need to recover 
capital costs over a shorter economic life which pushes up the effective cap-
ital charge.” 

Professor Hughes konstaterar också att data som brittiska politiker bygger sina 
beslut på antingen är oerhört dåligt underbyggda eller helt saknas. Detta gäller i 
ännu högre grad i Sverige, som beslutat ställa om/rasera elförsörjningen i det 
närmaste helt utan något faktaunderlag. Svensk Vindenergi, som part i målet, är 
ännu längre från verkligheten. Professor Hughes:  
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” Reviewing the deficiencies of the UK government’s latest estimates of genera-
tion costs we are left with a puzzle. The assumptions which underpin the BEIS 
estimates of the cost of generation for wind and solar power are fanciful, and do 
not withstand even cursory scrutiny; under close analysis they disintegrate and are 
a disgrace to the civil service and an embarrassment to ministers. Indeed, they are 
so far from the actual costs incurred by current operators and recorded in audited 
accounts that they are not worth further consideration, except as evidence for fun-
damental civil service reform. The review preceding that reform should ask how a 
heavily funded and staffed government department in a major economy can have 
strayed so far from the real world in a matter of such importance as energy supply. 
What on earth is going on?” Understrykningen gäller i ännu högre grad Sverige. 

Flera studier[62, 65, 72, 103] visar att en avveckling av kärnkraften och en stor utbygg-
nad av vindkraft leder till en ökning av elkostnaderna med en faktor 2-10. Ju 
större andel som ska täckas av vindkraft desto högre blir kostnaden. Det leder 
också till försämrad effektivitet och ökat slitage på vattenkraftverken samt sämre 
utnyttjande av elnätet. Den befintliga vattenkraftens lagringskapacitet är begrän-
sad och ny lagring blir oerhört dyr. En studie av prof. H W Sinn[94] vid universite-
tet i München visar att lagring av energi i dammar för att vindkraften ska klara att 
ersätta 3 kärnkraftverk kostar lika mycket som att bygga 32 nya kärnkraftverk och 
innebär en verkningsgradsförlust av ca 30 %. Motsvarande lösning med batteri-
lagring kostar lika mycket som 85 kärnkraftverk och medför ännu större verk-
ningsgradsförluster samt mycket stora negativa miljökonsekvenser.  

Men inte bara ”underproduktion”, som kräver lagring eller balanskraft, kostar 
stora summor. Även vindkraftens ”överproduktion” är mycket dyrbar. T.ex. har 
brittiska konsumenter under en åttaårsperiod tvingats betala mer än 6 miljarder kr 
till brittiska vindkraftsproducenter för att de ska stänga produktionen och därmed 
rädda nätstabiliteten när det blåser mycket. Bara under september 2020 betalades 
mer än 300 miljoner kr. Sedan måste man betala dyr fossilbaserad elproduktion 
från dieseldrivna aggregat när det blåser lite.  

Det framskymtar ofta i media att kostnaderna för solceller och vindkraftverk sjun-
ker snabbt. Men kostnaden för själva genereringen är bara en del av kostnaden för 
att säkra konsumentens behov av el i rätt tid, på rätt plats och med rätt kvalitet. 
Den totala ombyggnad av elsystemet, som krävs för att ansluta solceller och vind-
kraftverk, betalas aldrig av dessa utan betalas av konsumenterna via kraftigt ökade 
nätavgifter och periodvis höga elkostnader. Om kärnkraften ska ersättas krävs ny 
kapacitet för att balansera effekten under de långa perioder när varken sol eller 
vind levererar (se t.ex. Figur 7.2 och Figur 7.3), nya system för produktion och 
konsumtion av reaktiv effekt, frekvensstabilisering och avbrottsskydd. Både reg-
ion- och stamnät måste byggas ut i stor omfattning, vilket inte bara är en enorm 
investering utan också ger upphov till ökade drifts- och underhållskostnader.  

Värt att notera är att kostnaden för att göra den svenska vattenkraften reglerbar, 
d.v.s. att bygga dammarna, kostade betydligt mer än hela kärnkraftsutbyggnaden. 
Batteri- eller gaslager kostar många gånger mer och innebär ännu större verk-
ningsgradsförluster. De svenska kärnkraftverken byggdes på ca 5 år till en kostnad 
som var betydligt lägre än kostnaden för den tidigare byggda vattenkraften och 
den nu pågående utbyggnaden av vindkraft. Det finns ingen anledning, förutom 
politiska hinder, varför det inte skulle vara möjligt även i framtiden. Sydkorea har 
byggt 24 reaktorer på en mediantid av 4,8 år (ungefär den tid de svenska reakto-



   

HV-MPD-2-4.2-ARV-Överklagan-Komplettering-Rev1 

2021-09-10 79 

rerna byggdes på) och bygger nu till en kostnad av 20 MSEK/MW. De aktuella 
verken på Vaberget verkar kosta ca 13 MSEK/MW. Eftersom en viss effekt kärn-
kraft producerar 3 gånger så mycket energi per år som vindkraft och håller 4 
gånger så länge får man ut 12 gånger så mycket energi från kärnkraft som från 
vindkraft till 2 gånger investeringskostnaden! 

 

7.4.2 Kostnader på kraftverks- och systemnivå 

Redan på kraftverksnivå är vindkraft avsevärt dyrare än kärnkraft (se Figur 
7.10[50]).  

 

Figur 7.10 Kostnad på kraftverksnivå för planerbar respektive väderberoende 
kraftslag vid 3 % kapitalkostnad(Fahlén[50] baserat på data från 
OECD[69]). De blå staplarna indikerar variationsvidden för de under-
sökta anläggningarna. 

 

På systemnivå tillkommer för vindkraft mycket stora kostnader för nätutbyggnad, 
systemsäkerhet, balanskraft m.m. Figur 7.11 visar att dessa kostnader snabbt ökar 
med ökande andel vindkraft. Ett exempel på kostnader som är en konsekvens av 
den pågående energiomställningen är den politiska stängningen av R1 och R2. 
Stängningen orsakar inte bara ett mycket stort effektbortfall (ca 1800 MW) utan 
dessutom en minskad överföringskapacitet i nätet på ca 1000 MW. Att återställa 
bortfallet i befintlig nätkapacitet kostar mer än att bygga två nya Samsungreakto-
rer! Sedan måste all överföringskapacitet för den vindkraft som byggs i norr bygg-
gas. 
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Figur 7.11 Nätkostnader för olika produktionsslag vid andelar av 10 % respek-
tive 30 % av marknaden (Fahlén[50] baserat på data från OECD[69]). 
T&D = Transmission and Distribution. 

 

7.4.3 Elkostnad i länder med stor andel vindkraft 

Ett av vindkraftens största problem är att intäkterna blir dåliga både när det blåser 
mycket och när det blåser lite (se Figur 7.12). Blåser det mycket blir priset lågt 
och blåser det lite blir produktionen låg. Erfarenheten[76] visar att alla regioner, 
som har en betydande andel sol- och vindkraft i sina nät, får kraftigt höjda elkost-
nader. 

 

Figur 7.12 Vindkraftsel och marknadspris[1] (data från Svenska Kraftnät). När 
vindkraften producerar mycket blir priset lågt (men kundens kostnad 
hög)! 
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Det finns ett ganska linjärt samband mellan elkostnad och andel sol- och vindkraft 
(se Figur 7.13) och Sverige har under de år vindkraftsutbyggnaden pågått gått från 
en position med en av världens lägsta elkostnader till att närma sig Europas hög-
kostnadsländer.  

 

Figur 7.13 Samband[76] mellan elkostnad och andel sol- och vindkraft i olika 
länders elsystem. 

 

De svenska elkostnaderna har ökat i särklass mest i Europa de senaste tio åren (76 
%; se Figur 7.14). Högst elkostnader har bland Europas ledande vindkraftsländer 
Danmark och Tyskland, vilka också har Europas högsta koldioxidutsläpp. De im-
porterar gärna svensk kärn- och vattenkraft men har föga behov av vår vindkraft. 
När det blåser i Sverige blåser det även där och detta resulterar i stora överskott 
och negativa elpriser. T.ex. har Tyskland tvingats installera mycket kostsamma 
fasskiftstransformatorer för att skydda grannländernas elsystem från det negativa 
inflytandet av vindkraften. 

För att ge sken av att vindkraft klarar att konkurrera ut kärnkraften har politikerna 
på olika sätt belagt kärnkraften med restriktioner och pålagor. Några exempel: 

 Förbud mot att använda kärnkraftens spillvärme, d.v.s. ca 2/3 av energin. 
Kärnkraften var ursprungligen tänkt som kraftvärme men tappar på detta sätt 
en betydande andel av de möjliga intäkterna (plus att det är ett enormt resurs-
slöseri att ”dumpa” en stor del av energin i havet). 
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 Nya säkerhetskrav som kostar mycket men ytterst marginellt bidrar till ökad 
säkerhet. Ca 70 % av kostnaderna för ett kärnkraftverk ligger i säkerhetssyste-
men.  

 Strypning av alla forskningsmedel till kärnkraft (strider mot riksdagsbeslut). 
Ett tag fanns till och med ”tankeförbud” beträffande kärnkraft. 

 Straffskatt på effekt, vars enda syfte var att göra kärnkraften olönsam. Denna 
skatt var baserad på kärnkraftens termiska effekt och utgjorde ca 1/3 av drifts-
kostnaden. Skatten drabbade även vattenkraften och medförde planerad stäng-
ning av flera stora vattenkraftverk. Det rimliga ur ett funktionellt perspektiv 
vore att kärn- och vattenkraften istället fick en effektpremie för att den ger en 
planerbar effekt. Denna premie borde då finansieras genom en effektavgift på 
vindkraften, vilken hela tiden kräver uppbackning av en väderoberoende effekt. 

I kontrast till hur kärnkraften behandlats har vindkraften fått ett mycket omfat-
tande stöd. Några exempel: 

 Ekonomisk subvention via elcertifikat. Trots att vindkraftsbranschen hävdar att 
vindkraften är lönsam utan stöd ”lobbar” den hela tiden för ökat och förlängt 
stöd. 

 Vindkraften behöver inte betala någonting för den stora nätombyggnad och nya 
balanskraft som den kräver. Den borde dessutom betala effektavgifter till kärn- 
och vattenkraften för att dessa tillhandahåller planerbar effekt. 

 Vindkraften undantas från det lagstadgade skydd av tredje man som EUs ma-
skindirektiv kräver. Den har också sluppit den obligatoriska tillsynen ända 
fram tills nyligen. 

 Vindkraften har fått en gräddfil beträffande olika miljökrav. De myndigheter 
som ska bevaka miljöaspekterna har i uppdrag av regeringen att underlätta för 
vindkraften. Dessutom har domstolarna förletts till att ta politiska hänsyn för 
att underlätta för vindkraften. Detta strider mot grundlagen. 

 Samtliga myndigheter har i uppdrag att stödja vindkraften på olika sätt. När 
myndigheter som länsstyrelserna och Energimyndigheten går ut med tjocka bi-
lagor till ortstidningarna med ett glättat budskap om vindkraftens alla fördelar 
för ortsbefolkningen får vindkraften ett enormt marknadsföringsstöd. Budskap-
et är nästan alltid grovt vilseledande och ibland direkt lögnaktigt. 

 Vindkraften har i trettio års tid fått stora anslag för forskning och demonstrat-
ionsanläggningar.   

 

Det är märkligt att staten motarbetar och straffbeskattar det funktionellt bästa al-
ternativet kärnkraft, som också har i särklass lägst behov av icke-förnybara resur-
ser och orsakar i särklass lägst utsläpp av koldioxid! Lika märkligt är att de funkt-
ionellt undermåliga alternativen vind- och solkraft subventioneras och att det mil-
jömässigt sämsta alternativet sol får i särklass mest subventioner. 
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Figur 7.14 Elkostnader[2] för Europas länder 2017. 

 

7.4.4 Vindkraftens sociala kostnader 

Exploatörerna påstår i sin ansökan att vindkraft inte skulle påverka boendemiljön 
eller möjligheterna till turism och andra besöksnäringar. Det motsägs av en mängd 
studier. Några exempel: 

”… undersökning som Mittuniversitetet gjort visar att vindkraften påverkar natur-
upplevelsen. Var tredje tillfrågad uppger sig kunna betala mera för att turista där 
naturen inte påverkas av vindkraft och var femte väljer bort ett resmål på grund av 
vindkraft.” 
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”Frågan om vindkraft är känslig och om man ställer riksintresset för vindkraft mot 
miljömålet storslagen fjällmiljö så visar det sig att stödet för det storslagna fjäll-
landskapet är betydligt starkare än vad stödet är för vindkraft, bland Sveriges be-
folkning, säger Bosse Bodén[64], på Mittuniversitetet” 

”– Det kommer att vara färre djur i en vindkraftpark än i området runt omkring 
och då menar jag framförallt större djur som ren och älg, säger Anna Skarin på 
Lantbruksuniversitetet i Uppsala.” 

Förekomsten av vindindustrier påverkar även fastighetsvärdena negativt. 
Westlund och Wilhelmsson[108] konstaterar att: “This report aims to analyse the 
negative capitalization of wind turbines on property values in Sweden over the 
last ten years. Our conclusions clearly show a relatively significant capitalization 
and that this capitalization is relatively local, within eight kilometres of the wind 
power plant. Large wind turbines, or larger clusters of wind turbines in wind 
farms, impose a greater socio-economic cost on lower value properties.” Med 
högre verk ökar värdeminskningen; den kan bli uppemot 40 %.  

Studier från USA visar att elkostnaden har stor betydelse för sysselsättningen, se 
Tabell 7.1. Eftersom en stor andel vindkraft leder till kraftigt ökade elkostnader 
kommer detta att ha en negativ inverkan på sysselsättningen. Vi ser dessutom re-
dan idag allt oftare att företag inte kan etableras p.g.a. elbrist; företag kan inte nöja 
sig med el då och då när det råkar blåsa, de behöver tillförlitlig el i relation till 
företagets behov. 

Tabell 7.1 Elprisets påverkan på arbetstillfällen, BNP och disponibel inkomst i 
USA mellan 2020 och 2040. 
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8 Sammanfattning 
Exploatörernas ansökan motiverar en vindkraftsutbyggnad på Vaberget med ett 
antal påståenden om positiva effekter som inte på något sätt är styrkta. Eventuella 
negativa effekter avfärdas i ganska svepande ordalag och utan några ordentliga 
utredningar. Vi hävdar att en utbyggnad inte är laglig p.g.a. att den innehåller ett 
stort antal felaktiga påståenden och den saknar: 

 genomfört lagstadgat samråd, 

 relevant bullerberäkning och relevant specifikation av kravnivå, 

 ordentlig fågelinventering och utredning om påverkan på djur 

 relevant bedömning av miljöfarliga utsläpp,  

 relevant analys av säkerhet för allmänheten inklusive analys av ökad brandfara. 

 

För lokalbefolkningen innebär en vindindustri på Vaberget: 

 en fördärvad livsmiljö med buller, blinkande ljus och försämrad landskapsbild, 

 hälsorisker relaterade till buller och utsläpp av miljögifter, 

 försämrad möjlighet för utnyttjande av allemansrätten, 

 sänkta fastighetsvärden och kraftigt ökade elkostnader. 

 

Höjda verk från 203 till 250 m innebär ökade negativa konsekvenser på alla punk-
ter. För miljön, elsystemets funktion och landets ekonomi innebär den pågående 
satsningen på vindkraft: 

 flerfaldigt ökade koldioxidutsläpp,  

 tiopotenser av ökad användning av icke-förnybara resurser och tiofalt försäm-
rad hållbarhet för elproduktionen, 

 ett mer komplicerat och funktionellt mycket sämre elsystem med stor risk för 
att vattenkraften slås ut, 

 kraftigt höjda elkostnader  

 utarmad demokrati och rättssäkerhet.  
 

Resele 2021-09-11 

 

Med vänlig hälsning 
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