
Från:                                               @vattenfall.com
Skickat:                                          den 16 september 2020 09:45
Till:                                                  
Ämne:                                            RE: Avgränsningssamråd Vargträsk - Fäbodberget.
 
Hej igen 
 
Såg att det hade blivit fel i mitt mail, så här kommer en korrigerad version.
 
Efter att ha kikat på de förslag som finns i samrådshandlingen så inkommer Blakliden Fäbodberget Wind AB med följande yttrande.
 
”Blakliden Fäbodberget Wind AB anser att Alternativ A är att föredra framför Alternativ B, eftersom det kan antas ha en mindre negativa påverkan på Fäbodberget-projektet.
 
Alternativ A är att föredra ur ett teknisk perspektiv men hänsyn till kabelläggning och transporter som i så fall kan köra ut via Fäbodberget. Logistiken för transporter för kabelläggning samt turbiner kan
troligen optimeras.
 
Med Alternativ A slipper man i största mån att samlägga kabel längs en längre sträcka med fler befintliga, spänningssatta kablar (vilket blir fallet i Alternativ B) som dessutom korsas vid flertalet ställen
eller viker av där bland annat jordlinor skarvas. Kabeln blir också längre i Alternativ B. Vi bedömer också att man blir tvungen att rusta upp den skogsbilväg som finns sydost om Fäbodberget ifall man
väljer Alternativ B. Den vägen är inte bra, i synnerhet inte den sista biten. Markägare kommer att kräva att man lämnar vägen i minst samma skick som den var, vilket i praktiken innebär att man måste
rusta upp den.
 
Alternativ B innebär också passering av ett flertal svårare passager på Fäbodberget där det antingen är väldigt mycket berg eller väldigt mjuka partier. Schaktningen kommer troligen att behöva utföras
betydligt bredare och man kommer korsa flertalet kablar, kranplaner, kopplingsstationer och trummor.
 
Att gräva invid spänningssatta kablar innebär en risk, vilket förefallet troligt i Alternativ B.  Alternativet är att ta parken ur drift under tiden arbetet genomförs, men då blir den negativa ekonomiska
påverkan mycket större för Fäbodberget projektet, vilket Blakliden Fäbodberget Wind AB ställer sig negativ till. Med Alternativ A blir ingreppet mycket mindre mot den spänningssatta anläggningen.”
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Från:                                           @energimyndigheten.se>
Skickat:                                      den 22 juni 2020 09:14
Till:                                              
Ämne:                                        Sv: Avgränsningssamråd Vargträsk-Fäbodberget - Vattenfall Vindnät Sverige AB
 
Hej
 
Energimyndigheten har inga synpunkter att redovisa.
 
Det är inte Energimyndighetens roll att göra en bedömning av den enskilda verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden
kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.
 
Mvh 
 

Chef enheten för förnybar energi och samhälle
Energimyndigheten
Tel. 
www.energimyndigheten.se
Följ oss gärna på 
Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter
 
 
 
Från: @sweco.se> 
Skickat: den 21 maj 2020 08 08
Till: registrator@elsakerhetsverket se; em mynd - funk Registrator extern service <registrator@energimyndigheten.se>; umea@friluftsframjandet.se; info@friluftsframjandet.se;
ac@jagareforbundet se; lantmateriet@lm.se; vasterbotten@lansstyrelsen.se; vasterbotten@naturskyddsforeningen se; registrator@naturvardsverket.se; registrator@raa se; kansli@sametinget.se;
registrator@skogsstyrelsen.se; registrator@ssm.se; sgu@sgu.se; sgi@swedgeo.se; registrator@svk.se; @eidola.se; kommun@lycksele.se; kommun@asele.se; vbfbotanik@outlook com;
d @folkbildning.net; aseleskoterklubb@gmail.com
Kopia: @sweco.se>
Ämne: Avgränsningssamråd Vargträsk-Fäbodberget - Vattenfall Vindnät Sverige AB
 
Hej
Härmed bjuder Vattenfall Vindnät Sverige AB (under ombildning) in er till samråd gällande en ny 150 kV ledning i markkabelutförande mellan en ny station i vindkraftpark Vargträsk och station i
vindkraftpark Fäbodberget, Åsele och Lycksele kommuner. Syftet med ledningen är att ansluta vindkraftpark Vargträsk till elnätet. Bifogat återfinns samrådsunderlag och inbjudningsbrev med mer
information om projektet samt shape-fil över alternativa utredningsstråk (se komprimerad mapp).
 
Samrådshandlingen finns även att ladda ner från sökandens hemsida: www.vattenfall.se/vindnat
 
Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas senast 26 juni 2020 via e-post till @sweco.se eller skriftligen till
 

Box 864
891 18 Örnsköldsvik
 
Har ni några frågor är ni välkommen att kontakta via telefon  eller e-post @sweco.se
 
Med vänliga hälsningar

 
 

 
Miljökonsult
Sweco Environment AB
Umeå

 
@sweco se

Sweco Environment AB 
Umestan Företagspark Hus 12 
Box 110 
SE-901 03 Umeå 
Telefon +46 8 695 60 00 
www.sweco se

 

Följ Sweco i sociala medier: 
Facebook  |  LinkedIn  |  Instagram  |  Twitter 

För mer information om hur Sweco hanterar dina personuppgifter, vänligen läs här.
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Sändlista 
Sweco Environment AB, genom 

  @sweco.se 
 
För kännedom 
FMV LedM Nät  tillstandsarende.trv@fmv.se 
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Våtmarker
Det är ett mosaikartat landskap och det finns många värdefulla 
våtmarksmiljöer i närområdet. De alternativ som ni utreder berör våtmarker 
som har mycket höga till vissa naturvärden enligt våtmarksinventeringen 
(VMI 1-3).

Våtmarker med mycket höga naturvärden (VMI 1) är oftast till stor del 
opåverkade av mänsklig aktivitet och har högt bevarandevärde ur ett 
nationellt eller internationellt perspektiv. Enligt våtmarksinventeringen bör 
inga ingrepp som kan påverka hydrologin tillåtas. Även våtmarker med 
höga naturvärden (VMI 2) är vanligen till stora delar opåverkade av 
mänsklig aktivitet och har därför ett bevarandevärde. På dessa våtmarker 
bör påverkan på hydrologin undvikas. 

Alla alternativ berör ytterkanterna av Stor-Lasarmyran (VMI 1). Det ska 
anläggas ny väg för Vargträsk vindkraftspark som kommer att vara den 
största risken för påverkan på Stor-Lasarmyran. Ni beskriver att markkabeln 
ska förläggas längs denna väg tillsammans med vindkraftparkens interna 
elnät. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att markkabeln inte leder till 
någon ytterligare påverkan på våtmarkens hydrologi än den som vägen kan 
komma att innebära. I miljökonsekvensbeskrivningen behöver ni beskriva 
hur ni planerar att undvika påverkan på våtmarken i samband med 
anläggning och drift av markkabeln. Exempel på frågor att beskriva kan 
vara; om anläggningsarbetet anpassas efter årstid, val av material och metod 
vid anläggning och vilken sida av vägen kabelschaktet anläggs. 

En markkabel ger förhållandevis stora markingrepp vid anläggning och 
Länsstyrelsen anser att det inte är lämpligt att anlägga markkabel rakt över 
en våtmark med höga naturvärden enligt alternativ A1. Länsstyrelsen 
avstyrker därför alternativ A1. Vill ni ändå gå vidare med detta alternativ 
eller något annat alternativ med passage över våtmark är det av stor vikt att 
ni har god kännedom om området så att ni kan beskriva de värden som finns 
samt redogöra för hur ni kommer att undvika påverkan på hydrologin. 

Fågel
Ni skriver att ni kommer att genomföra fågelinventeringar och bedömer att 
påverkan på fågel främst kommer att ske under anläggningsskedet. 
Länsstyrelsen delar er bedömning och anser att anläggningsarbete under 
fåglarnas häckningsperiod därför är mindre lämpligt. Även planerat 
underhåll bör undvikas under häckningsperioden. 

Förutom att ni i miljökonsekvensbeskrivningen beskriver åtgärden ur ett 
fågelperspektiv bör ni även formulera åtaganden där det tydligt framgår hur 
ni ska anpassa arbetet till skydd för fågel i området.

Markanspråk
Ni beskriver att arbetsområdet runt kabelschaktet krävs för transporter och 
upplag. I miljökonsekvensbeskrivningen behöver ni redogöra för och 
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motivera varför det krävs 6 meters arbetsområde på båda sidorna om 
kabelschaktet. Förutom att motivera behovet av ytorna behöver ni också 
redogöra för hur det kan påverka områden med höga naturvärden och om 
det kommer ske någon anpassning efter dessa. Eventuella skyddsåtgärder 
ska vara konkreta och tydligt angivna var de ska genomföras längs sträckan.  

Rennäring 
I miljökonsekvensbeskrivningen ska det framgå hur området nyttjas av 
rennäringen, det vill säga när de är i området och hur de då nyttjar det. Ni 
skriver i underlaget att ni ska föra dialog med samebyarna inför och under 
anläggningsskedet. Ni bör definiera vad ni menar med dialog och vad ni 
tänker er att dialogen ska leda till. 

Ni anger att anläggandet över våtmark kan komma att ske på tjälad mark för 
att undvika skador på våtmarken. Detta innebära att anläggningsarbetet sker 
när rennäringen har rätt att nyttja området och ni bör föra ett resonemang 
angående om och i så fall vilka och hur omfattande konsekvenser det kan få.

Skyddsåtgärder 
Formulera tydliga skyddsåtgärder och undvik formuleringar som så långs 
som möjligt eller om behov finns. Det ska i miljökonsekvensbeskrivningen 
tydligt framgå t.ex. för vilka vattendrag ni planerar passage med schaktfri 
metod, om anläggningsarbetet anpassas till en viss tid på året osv. 

Drift och underhåll
I miljökonsekvensbeskrivningen är det även viktigt att beskriva 
förutsättningarna för drift och underhåll. Hur drift och underhåll utförs, med 
vilka intervaller och under vilka förutsättningar är viktigt att beskriva. Det är 
även viktigt att redogöra för vilka skyddsåtgärder och skadeförebyggande 
åtgärder som kan och ska vidtas för att i samband med drift och underhåll 
undvika skador på framförallt våtmarker och rennäringen. 

Redovisning av sakkunskap
Ni ska redovisa att miljökonsekvensbeskrivningen tagits fram med den 
sakkunskap som krävs när det gäller verksamhetens/åtgärdens särskilda 
förutsättningar och förväntade miljöeffekter.

Information
Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning bör lämnas in senast ett år från 
det att ni avslutat samrådsprocessen. Om den planerade verksamheten 
förändras i större omfattning under samrådsprocessen kan förnyade samråd 
krävas.

Yttrandet har fattats av miljöhandläggare . 

Så här hanterar vi dina personuppgifter
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Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.















Čujuhus/adress Telefovdna/telefon Guossuhančujuhus/besöksadress 
Sámediggi/Sametinget 0980 - 780 30 (växel) Adolf Hedinsvägen 58 
Box 90  
981 22  GIRON/KIRUNA e-post: fornamn.efternamn@sametinget.se www.sametinget.se 
  Org.nr.: 202100-4573 

karaktäriseras ofta som flyttvägar, svåra passager, kalvningsområden och rastbeten. 
Riksintresse rennäring ska ses i ett landskapsperspektiv eftersom det handlar om ett skydd 
för områden med olika ändamål som måste hänga ihop för att helheten ska fungera. 
Rennäringen är en förutsättning för den samiska kulturen och riksintresseskyddet för 
rennäringen tillkom p.g.a. rennäringens svårigheter att hävda sig mot starka 
exploateringsintressen.  
 
Inflytande  
Samerna har rätt till inflytande och ska ha möjlighet att påverka besluten när mark inom det 
samiska traditionella området berörs. Exploatörer ska ha dialog direkt med berörda samer 
om planerade exploateringar. Sametinget anser att vissa normer ska följas för att det ska 
anses som att samerna deltagit effektivt:  

• Samrådsförfarandet har varit omfattande och har resulterat i ett positivt stöd för 
åtgärden hos en majoritet av de rådfrågade.  

• Samebyn ska få så mycket information om åtgärden att de kan fatta ett informerat 
beslut om projektet och om de så önskar lämna sitt ”fritt och informerade samtycke”.  

• Samebyn ska ges möjlighet till ett effektivt deltagande och ett faktiskt inflytande. För 
att nå ett effektivt deltagande avses; tidsaspekten, ekonomiska resurser och att inga 
andra faktorer redan låst förutsättningarna.  

• Den samiska kulturen och de samiska rättigheterna/folkrättsliga principer ska 
respekteras.  

 
Samisk markanvändning och MKB 
En exploatering av marken innebär att landskapet runt omkring påverkas med förändrad 
natur och förutsättningar. Detta ger konsekvenser för samerna och den samiska kulturen, då 
den samiska markanvändningen som regel försämras. Det är viktigt att berörda samebyar 
kommer in i ett tidigt skede i arbetet med att ta fram en MKB för att kunna förmedla sina 
kunskaper och syn på den planerade verksamheten. En grundprincip är att traditionell 
kunskap ska värderas lika som annan kunskap. Sametinget har tagit fram en vägledning för 
hur samisk markanvändning ska integreras i MKB-processen: 
https://www.sametinget.se/26843 
 
I en MKB ska bland annat följande beskrivas:  

• Hur, när och var renskötsel bedrivs i det aktuella området 
• Vilken funktion området har för renskötseln 
• Samlad bedömning av vilka konsekvenser som kan uppstå för renskötseln inom 

berörd samebyn samt påverkan på samebyns funktionella samband 
• Kumulativa, permanenta, tillfälliga, sociala och kulturella effekter 
• Redogöra för berörda riksintressen 
• Redovisa förebyggande och skadelindrande åtgärder som vidtas för att minimera 

störningar på rennäringen  
• Redovisa aktuell samt förutsägbar intrångsbild för berörd sameby 
• Eventuell påverkan på angränsande samebyar 
• Redovisa vad som framkommit i samrådet med berörda samebyar 

 
Renbruksplaner (RBP)  
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Renbruksplaner är samebyarnas egna planeringsunderlag där de beskriver sitt betesland 
under ett normalt renskötselår och systematiskt kartlägger värdefulla områden. Planerna 
består av fyra kompletterande delar: beteslandsindelning, fältkontroll, omvärldsfaktorer och 
GPS på ren. En RBP blir aldrig färdig utan uppdateras kontinuerligt. Kompletterande 
arbeten, ökad kunskap, nya metoder och förändringar på grund av annan markanvändning 
eller klimat gör att en RBP förblir ett levande och dynamiskt dokument som ägs av samebyn. 
Idag används RBP med RenGIS både som planeringsverktyg i renskötseln och som underlag 
för samrådsdiskussioner med andra markanvändare. 
 
 
Miljökvalitetsmål 
Miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö berörs. Den samiska traditionella kunskapen och 
renskötseln är avgörande för att nå Storslagen fjällmiljö. Renen levererar ekosystemtjänster 
genom att de betar och underhåller växtlighet, alltifrån örter och gräs till lavar. Renen är det 
viktigaste betesdjuret i fjällen. Sametinget ser att om samerna ska kunna upprätthålla 
renbetet i fjällen krävs livskraftiga renhjordar. För att kunna bevara fjällområdets värden för 
renskötseln och bibehålla områdets karaktär av betespräglat, storslaget landskap med 
vidsträckta sammanhängande områden behöver renen kunna följa sin årscykel och vandra 
mellan betesmarkerna från fjäll till kust.  
 
Den biologiska mångfalden är en förutsättning för allt liv på jorden och utgör basen för de 
ekosystemtjänster som är nödvändiga för mänsklighetens existens och välbefinnande. 
Naturen har ett skyddsvärde och människans rätt att förändra och bruka naturresurserna är 
förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Samerna är Europas enda erkända urfolk. 
Det samiska kulturarvet är det samiska folkets kultur och historia i en geografisk kontext. 
Kulturarvet består inte bara av fysiska lämningar. Minst lika viktigt är det så kallade 
immateriella kulturarvet, allt det som inte lämnar några synliga spår efter sig. Ur ett samiskt 
perspektiv är alla frågor miljöfrågor och natur går inte att skilja från kultur. Grön 
infrastruktur är en väg till hållbar utveckling som ger positiva effekter ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt. Sammanhållen grön infrastruktur är förutsättningen för att 
renskötsel, natur och samisk kultur ska tillåtas fortleva. Grön infrastruktur har i alla år 
bundit samman människans och djurens färdvägar och är nödvändiga för en fungerande 
renskötsel. Renskötseln ger ett viktigt bidrag till svenskt miljö- och naturvårdsarbete bland 
annat genom att vara en indikator för det sammanhållna landskapets tillstånd. 
 
Konsekvenser  
Kraftledningar och vägar är barriärer i landskapet och studier visar att renar undviker sådan 
infrastruktur samt mänsklig aktivitet på ett avstånd av 1-12 km. De ljud som alstras från 
kraftledningar kan uppfattas som störande för renarna. Det ultravioletta ljuset i 
kraftledningar ser renarna som små ljusgnistor och kan därför undvika att vistas nära dem. 
Sametinget anser att man i vissa fall ska dra markförlagda kraftledningar för att så lite som 
möjligt av den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna förstörs. Samebyarna är 
redan hårt påverkade och undanträngda av olika verksamheter. Vilket har lett till merarbete 
i det dagliga renskötselarbetet. Alla kvarvarande marker är viktiga och blir allt viktigare 
särskilt när klimatet är ostabilt. Renskötseln bedrivs utifrån renarnas förutsättningar och på 
renarnas villkor. Renen vandrar efter födan och olika betesområden används under olika 
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årstider och förutsättningar. Renskötselns bedrivande påverkas av en mängd yttre faktorer 
som väderleks- och snöförhållanden, rovdjurstryck, renarnas kondition, betestillgång, 
personal, störningar från andra verksamheter m.m. Renskötseln är till sin natur en 
verksamhet som bygger på hög flexibilitet i förhållande till miljö- och vädermässiga 
variationer. Anpassningsförmågan har därför av tradition ansetts vara hög. Renskötsel 
bygger på ekologiskt hållbara principer och är därför beroende av ett sammanhållet 
naturlandskap. Olika områden och möjligheten att förflytta sig däremellan brukar benämnas 
funktionella samband. De funktionella sambanden skapar grundläggande förutsättningar att 
bedriva renskötsel i en sammanhållen årscykel. Ett krav för skydd av funktionella samband 
är att renskötseln inom ett område inte ska tillåtas bli störd av exploateringar i sådan 
omfattning att den sammanlagda effekten av exploateringarna leder till att den 
sammanhållna årscykeln hotas. 
 
Slutliga synpunkter 
Åtgärder som tillåts, ska göra så lite skada som möjligt på renbetet samt för renars betesro. 
Det är viktigt att i miljökonsekvensbeskrivningen beskriva och bedöma den kumulativa 
påverkan för berörda samebyar. Sametinget menar att det ska göras en samlad bedömning 
av vilka konsekvenser som kan uppstå för renskötseln inom hela samebyn samt påverkan på 
samebyarnas funktionella samband ska vägas in. I det aktuella fallet är det viktigt att 
bedöma konsekvenserna tillsammans med vindkraftsparken Storrotliden som ligger i 
närheten. Alla marker är viktiga och blir viktigare i takt med att exploateringarna ökar och 
klimatet mer ostabilt. Aktörer som tar mark i anspråk där renskötselrätten utövas måste ta 
hänsyn till vilka ingrepp som kan accepteras och vilka skadeförebyggande åtgärder som 
krävs för att denna rätt inte ska kränkas. Det är exploatören som ska åläggas villkor till 
skydd för rennäringen och ett sådant åläggande får inte direkt eller indirekt ställa krav på att 
samebyn ska bedriva sin enskilda renskötsel på visst sätt. Markexploateringar kan bara 
genomföras om renskötselns och övriga samiska behov beaktas och respekteras. För att 
renskötseln ska kunna fortsätta existera är markerna av största betydelse.  
 
I sametingets yttrande har avdelningschef  beslutat efter föredragning av 
samhällsplanerare , rennäringsavdelningen.  
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
Statens geotekniska institut   
Huvudkontor  Regionkontor Göteborg   
Besöksadress: Olaus Magnus väg 35 Besöksadress: Hugo Grauers gata 5B Bankgiro 5211-0053 
581 93 LINKÖPING  Postadress: 412 96  GÖTEBORG Org nr 20 21 00-0712 
Tel     013-20 18 00  Tel     031-778 65 60  E-post sgi@swedgeo.se 
Fax    013-20 19 14  Fax    031-778 59 40   

Datum Beteckning 
2020-07-01 5.3.2-2005-0412  

 
 
 
 

 
 
 

 

Avgränsningssamråd ny 150 kV 
ledning mellan Vargträsk och 
Fäbodberget 

Vattenfall Vindnät har gett Statens geotekniska institut (SGI) möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat 
ärende. Ärendet avser en ny 150 kV ledning i markkabelutförande mellan en ny station i vindkraftpark 
Vargträsk och station i vindkraftpark Fäbodberget, Åsele och Lycksele kommuner. Fyra alternativa 
utredningsstråk har valts. 

SGI:s ansvarsområde omfattar geotekniska säkerhetsfrågor, som skred, ras och erosion samt 
miljögeotekniska frågor rörande förorenade sediment och markområden. 

Underlag 

SGI har granskat följande underlag. 
• Samrådsunderlag, Vattenfall, 2020-05-20 

SGI:s ställningstagande 

Enligt vår översiktliga bedömning passerar de norra stråken eventuellt intill bergsbranter (30 graders 
lutning eller mer). SGI förutsätter att risk för bergras beaktas. 

SGI anser generellt att projektering av stolpar/fundament, anläggningsarbeten, tillfartsvägar för kraftled-
ningsgatan och övriga anläggningar i mark bör göras i samråd med geotekniker. Vi vill upplysa om att 
borttagning av vegetation i ledningsgata, i eller ovanför brant sluttande terräng, kan påverka områdets 
stabilitet (vilket kan leda till ras eller skred) och dessa moment bör därför riskbedömas av en geotekni-
ker. Det kan även förekomma risk för erosion i blottlagda ytor, exempelvis i hjulspår från anläggnings-
maskiner. I de fall arbeten ska utföras i anslutning till vattendrag bör både stabiliteten och förutsätt-
ningar för erosion, bedömas och eventuella skyddsåtgärder för detta utredas. Vi vill påminna att arbeten 
intill vattendrag kan vara tillståndspliktiga. 

Ärendets handläggning 

Beslut i detta ärende har tagits av enhetschef , efter föredragning av geotekniker 
, som handlagt ärendet tillsammans med miljöingenjör . 

 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 
Planenheten, enligt uppdrag 
 
 
 

     

Vattenfall Vindnät Sverige AB  
c/o Sweco 

 
@sweco.se 

 
 
 

Ert datum Er beteckning 
2020-05-21  

Vår referens  
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 YTTRANDE Sid 1(2) 

Vårt datum: 2020-06-24 Ert datum: 2020-05-21 

Vårt diarienummer: 33-1217/2020 Er beteckning:       

   
Handläggare   

Sweco Environment AB  
Box 864 
891 18 Örnsköldsvik 

@sweco.se 
 

  

  

  

 

   
Sveriges geologiska undersökning 
Box 670 
751 28 Uppsala 
Besök: Villavägen 18 

Tel: 018-17 90 00 
Webb: sgu.se 
E-post: sgu@sgu.se 

Organisationsnr 202100-2528 
 

 

Avgränsningssamråd enligt miljöbalken för planerad ny 150 kV 
ledning i markkabelutförande mellan station i vindkraftpark 
Vargträsk och station i vindkraftpark Fäbodberget. 
 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 2020-05-21 tagit emot ovanstående ärende för 
yttrande. Med anledning av detta vill SGU framföra följande. 

SGU har kartlagt jordarter och grundvattenförhållanden i områdena, dock innan Lantmäteriets 
nationella höjddatamodell baserad på Lidarmätningar fanns som underlag. Enligt jordartskartan består 
området mestadels av morän, tunna jordlager på berg, berg i dagen, isälvsmaterial och torv. Moränen är 
emellanåt storblockig och utgör ett backlandskap. Isälvsrännor förekommer i området. Jorddjupet 
varierar mellan 0 och upp till 50 meter. För hjälp till handledning och tillgång till översiktlig, relevant 
information om jordarter, berggrund, grundvatten, geologiska naturvärden samt georisker, som skred 
och sura sulfatjordar, med syftet att planera sträckning samt begränsa påverkan av grundvatten för 
projektet och geografiskt område, hänvisar vi till vår checklista: 
https://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/infrastrukturprojekt/samt vår 
hemsida: https://www.sgu.se/.  

Vi vill även påpeka att vid markkabels förläggning har typ av jordart, jorddjup och bergart samt 
grundvattennivå betydelse ur en hållbar miljö- och kostnads-synpunkt. Dessa parametrar bör, till 
exempel, användas för att få en optimal sträckning från en teknisk- och miljö-synpunkt, men även för 
att minska behovet av bergmaterial och transport.  SGU anser att krossat berg eller morän ska användas 
som kabelsand istället för naturgrus.  

SGU har tagit fram en checklista för vilken information vi anser bör redovisas i en MKB, gällande 
påverkan på grundvattenförekomst: https://www.sgu.se/grundvatten/vattenforvaltning/checklista-
paverkan-grundvattenforekomst/. 
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Beslut i detta ärende har fattats av Enhetschef Samhällsplanering jord,  

I handläggningen av ärendet har statsgeologerna  och  deltagit där den 
senare även varit föredragande. 

Digital attestering i SGUs remisshanteringssystem ersätter för närvarande signering/underskrifter. 

 

 

    



  

 

 
Strålsäkerhetsmyndigheten  
Swedish Radiation Safety Authority  

SE-171 16 Stockholm Tel:+46 8 799 40 00 E-post: registrator@ssm.se 
Solna strandväg 96 Fax:+46 8 799 40 10 Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se 

 

Sweco Environment AB, Umeå 
Box 110 
901 03 Umeå 

@sweco.se  
 

Yttrande 
Datum: 2020-06-05 
Er referens:  
Diarienr: SSM2020-3981 
Dokumentnr: SSM2020-3981-2 
Handläggare:    
Telefon:   
 

 

Svar på avgränsningssamråd - vindkraftpark 
Vargträsk-Fäbodberget 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har tagit del av ovan rubricerade remiss och önskar 
lämna följande synpunkter och information. 
 
Synpunkter: SSM anser att magnetfältsnivåer bör redovisas för bostäder och andra 
platser där barn vistas varaktigt och förhöjda fält kan förväntas på grund av exempelvis 
kraftledningar. Det är sedan miljöbalken som ska beaktas när det görs en bedömning av 
olika alternativ och eventuella behov av exponeringsbegränsande åtgärder. Skälet till att 
miljöbalken blir tillämplig är för att det rör sig om icke-joniserande strålning som enligt 
balken benämns som miljöfarlig verksamhet och som inte är tillståndspliktig enligt 
strålskyddslagen. Det är Folkhälsomyndigheten som är tillsynsvägledande när det gäller 
miljöbalken. 
 
Endast direkt över markförlagda ledningar blir magnetfältet vanligtvis tydligt förhöjt och 
avtar snabbt med avståndet till ledningen. 
 
Information: Den elektromagnetiska strålmiljön kan påverkas kring kraftledningar och 
transformatorstationer. Elektriska fält avskärmas bra av vegetation och byggnadsmaterial 
och därför orsakar inte yttre källor några betydande sådana fält inomhus. Magnetfält 
avskärmas däremot inte på samma sätt och därför kan yttre källor signifikant höja 
magnetfältsnivån inomhus.  
 
SSMFS 2008:18 anger referensvärden för elektromagnetiska fält avseende allmänhetens 
exponering. Referensvärdet för magnetfält för den systemfrekvens som används i Sverige, 
50 Hz, är 100 mikrotesla (µT). Referensvärdena är satta för att med marginal skydda mot 
alla säkerställda hälsorisker, i det här fallet nerv- och muskelpåverkan.  
 
Det finns en vetenskapligt grundad misstanke om förhöjd risk för barnleukemi för barn 
som exponeras varaktigt för lågfrekventa magnetfält. Bakgrunden är att epidemiologiska 
studier observerat en genomsnittlig fördubblad incidens för barnleukemi för grupper som 
exponerats för 0,4 μT eller högre i medelvärde jämfört med de som exponerats för 0,1 μT 
eller lägre. Det observerade sambandet gäller för barn som har varit exponerade för 
magnetfält med frekvenserna 50 eller 60 Hz. Sambandet är dock för svagt för att med 
säkerhet påvisa ett orsakssamband. Det har inte heller gått att finna något robust stöd från 
djur- eller cellstudier för ett samband. Världshälsoorganisationen WHO:s 
cancerforskningsgrupp IARC (International Agency for Research on Cancer) har därför 
klassat lågfrekventa magnetfält som möjligen cancerframkallande.  
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SSM bedömer utifrån egna mätningar att ungefär hälften av landets bostäder förväntas ha 
magnetfält som i årsmedelvärde understiger 0,05 μT och ungefär 95 % av landets bostäder 
förväntas ha magnetfält som i årsmedelvärde understiger 0,2 μT. Den dominerande 
frekvensen för ovan given exponering är 50 Hz. 
 
Vid kommunikation med SSM i rubricerat ärende ska referens anges, dvs. SSM:s 
diarienummer och namn på ansvarig handläggare. 

___________________ 

I detta ärende har avdelningschef  beslutat. Utredare  har 
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschef  och 
utredare  deltagit. 
 
Detta yttrande expedieras utan underskrift. 
 
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN 
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Till 

Vattenfall och Sweco 

@vattenfall.com 
@sweco.se 

 

Datum 2020-06-22 

 

Samrådsyttrande angående markkabel mellan överklagade 
vindkraftsparker Vargträsk och Fäbodberget 
Vi påminner om att tillstånden för vindkraft i Vargträsk och på Fäbodberget är överklagade av två 
samebyar, flera markägare i parkerna och hundratals markägare som är berörda och är medlemmar i 
Stöttingfjällets miljöskyddsförening. Markägarna  och  har av Vattenfall 
under tidigare prövning av tillståndet utsatts för olaga hot och otillbörlig påverkan i rättssak, vilket inte 
påverkar överklagan i sak när hot är olagligt. Överklagan består. 

Tillstånden utgör inte någon rättighet att användas i konflikt med egendomsskyddade rättigheter, det 
framgår av information i tillstånden och i miljöbalken 24 kap 1§. 

Både Vattenfall och Nordisk vindkraft har i mark och miljödomstol erkänt att vindkraft är sämre än 
miljöbalkens krav på bästa teknik, bilagan beräkning för bra miljöval utgör bevis som styrker 
besparingsteknikens överlägsenhet när det gäller planeringsram för vindkraftproducerad el. 
Avslöjande förpassar vindkraft till ett smalt särintresse som inte kan lämnas några företräden där 
markägare säger nej.  
Bilagan ansökan om rättsvårdande medel bevisar att lönsamhet saknas för vindkraft vilket stoppar 
ledningsrätt till park enligt ledningsrättslagen och ellagen. 

Vattenfall ska således inte bilda bolaget Vattenfall Vindnät Sverige AB. Samtliga parker längs 
Stöttingfjället är överklagade, länsstyrelsen säger nej till verk i Norrbäck. När länsstyrelsen säger nej 
säger Lycksele kommun nej enligt beslut redovisat i fullmäktige. 

Delvis sekretessbelagda kontrollprogram för vindkraftexperimentet på Stor-Rotliden visar skador 
inom 9 km, lågfrekvent buller stör på 10 km avstånd. Rättighet att skada och störa saknas, när frågorna 
inte är prövade i dom eller beslut. Arbetsmiljöverket redovisar att V90 som står på berget inte får 
säljas i Sverige och att aggregaten ska sändas tillbaka till tillverkaren när verken utgör dödsfällor. 

Vattenfall ska rätta tidigare fel, inte förvärra dem. 

Säkerhetsbestämmelser, dålig nyttjandegrad, fusk med produktion- och bullerberäkningar, 
kunskapsbrist, skador, störning och grundlagen regeringsformen förändrar från grunden 
förutsättningarna för tillståndsprövning av vindkraftsparker.  
Buller måste redovisas i dB(Z) för att domstolar och kommuner ska förstå vilka som blir berörda, men 
det har inte gjorts. Tillverkaren ställer krav på inhägnad av verkens ras och utkastområden, vilket 
tillsammans med skador och störningar enligt PBL framkallar krav på detaljplan. Detaljplan saknas. 
Platsvalet Stöttingfjällets höga naturvärden är fel plats enligt EU domstolens generaladvokat  

 bedömning. Vill Vattenfall och Sweco köra över egendomsskyddad äganderätt, villkor i 
tillstånden, lagar och bestämmelser och makten inom EU får bolagen pröva möjligheterna i för saken 
behörig allmän domstol. 
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Bilaga överklagan av förvaltningsrättens beslut avslöjar att myndighetsprövningen för vindkraft utgör 
brott mot grundlagen när stadgad ordning i åsidosätts, föreskriften som följs vid prövningen bryter mot 
lag och får därmed inte tillämpas. Systemfel föreligger i tillståndsprocessen när civilrättsliga hinder 
och brott förbises. 

Nordisk vindkrafts juridiska ombud  och  Advokatbyrå har i 
mark och miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt erkänt att överklagade vindkraftstillstånd inte får 
användas när civilrättsliga frågor som utgör hinder för tillstånden faller utanför prövningens ram i 
mark och miljödomstolarna. 

Bolaget godkände villkoret som redovisas i bilagan ansökan om rättsvårdande medel, punkt 26.  
Och det gjorde även mark och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.  
Detta villkor gäller naturligtvis även för Vattenfall.  
Mmd har redovisat sig obehörig att döma brott och laglighetspröva teknikvalet vindkraft enligt 
miljöbalken. Målet med prövningen missas. 

När tillstånden används i konflikt med villkoret, grundlagen regeringsformen, miljöbalken, ellagen, 
ledningsrättslagen, egendomsskyddade rättigheter, maskindirektiv, PBL, ellagen, ledningsrättslagen, 
jaktlagen, lagen om viltvårdsområden, brottsbalken, rennäringslagen, art och habitatdirektiv, 
artskyddsförordningen och information i tillstånden emotser klagande kallelse till prövning i allmän 
domstol före något annat görs. 

Bristande respekt inför de överklagade tillståndens bräckliga rättskraft har skadat och det har gjorts 
med uppsåt. Vi har i tid förbjudit Vattenfall att använda överklagade tillstånd. 

Länsstyrelsen och klagande har polisanmält Vattenfall.  

Vi kräver att Vattenfall tilldelas juridiskt sakkunnigt biträde när bolaget inte svarar på allmänhetens 
frågor under samrådet inte heller bemöter överklagan i mark och miljödomstolarna.  
Vattenfall och regeringen tiger. Det duger inte. 

Som ni ser i bilagor föreligger brott inom möd i tillståndsbeslut för Fäbodberget, vilket i sin tur medför 
att legitimt tillstånd saknas för tillståndspliktig verksamhet. Delegationsbesluten för vilken metod som 
ska användas för ljudredovisning och vem som ska betala sanering är två överklagade frågor som är av 
stor betydelse och dessa får inte delegeras enligt miljöbalken 22 kap 25§ tredje stycket. 

Möd friskriver sig från ansvaret genom olagligt delegationsbeslut, så får inte domstol göra.  
Personerna ska nu lagföras för tjänstefel. 

När flera brott föreligger begär vi sammanträde med regeringschefen inom ramen för samrådet. 

, professor i beräkningsvetenskap vid Uppsala Universitet, redovisar att det saknas 
kunskaper för att utveckla ljudberäknings metod som kan användas högt upp i lufthavet i kallt klimat. 
Miljöbalken kunskapskrav som redovisas i 2 kap 2 § stoppar överklagade parker. 

Synnerligen grovt miljöbrott föreligger på Stor-Rotliden.  
ÅFs uppföljning visar att källstyrkan är ca 15 dB(A) högre vid nedisning än det som redovisades vid 
tillståndsprövningen. Akustiker bedömer att parken är ca 15 ggr för stor, det är ännu värre med parken 
på närliggande Fäbodberget. Närboende klagar på näsblod och sömnstörningar. Parken på Stor-
Rotliden får inte vara i drift, CE märkning saknas. Ansvariga för skadegörelse och brott ska lagföras. 

När kunskaper saknas friskriver sig Nordisk vindkraft från ansvaret för ljudberäkningar. Bolaget 
uttrycker att part som tror på beräkningarna tar själv på sig hela ansvaret för konsekvenserna.  
När det görs ska ansökan läggas i papperskorgen.  
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När konsekvenser av maskinen och driften faller utanför prövningens ram i möd där maskin prövas 
som om den vore en byggnad prövas fel sak och felaktig miljöprövning framkallar en situation där 
miljöprövningsdelegationen belastar klagande med hela ansvaret att stoppa tillståndet och bolaget.  
Vi finner det vara olagligt och kränkande att ofreda oskyldiga markägare med sådant arbete. 

Bifogade bilagor avslöjar synnerligen grov kriminalitet. Vi begär yttrande av Swecos ägare och 
försäkringsbolag när Sweco är indragen i brottsamverkan och kriminalitet.  

Markägarna i parken Fäbodberget och i Vargträsk stäms till skyldighet att säga upp olagligt tecknade 
arrendeavtal och till skyldighet att inkomma med fullmakter från markägare inom 9km som ger dem 
rätt att skada och använda överklagade vindkraftstillstånd. När fullmakter inte är möjliga att erhålla 
ska tillstånden och arrendeavtalen undanröjas. 

När fastighetsvärden och naturkapitalet förstörs i skadedrabbat område kräver några markägare i vår 
miljöskyddsförening 5 miljarder kr i skadestånd av markägare i parken om verk byggs på 
Fäbodberget.  

En reflektion: Tänk om det är som Vattenfall säger.  

När mpd utfärdar tillstånd för vattenfalls verksamhet gäller inte längre FNs konvention om de 
mänskliga fri- och rättigheterna, naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller, äganderätten, 
renskötselrätten, miljöbalken, jordabalken, avtalslagen, ellagen, ledningsrättslagen, arrendelagen, 
lagen om viltvårdsområden, brottsbalken, maskindirektiv, krav på CE märkning, art- och 
habitatdirektiv, grundlagen regeringsformen och EU domstolens generaladvokats bedömning.  
Arrendeavtal som binder markägare till brott mot ersättning är legitima avtal. 

Mpds tillstånd ger Vattenfall rätt att göra som dom själva vill, bolaget får genom sin storlek injaga 
fruktan i befolkningen genom att påbörja byggande av överklagad park. Lagen om terroristbrott 
gäller inte för tillstånden. 

Tänk om det skulle vara så…då har vårt rättssystem raserats.  

Den som vill stödja Vattenfalls agerande får på egen risk sända in sitt namn till Stöttingfjällets 
miljöskyddsförening. 

Tradern  har berättat att Vattenfall ska bygga ett artificiellt kungsörns bo på 
Fäbodberget, där artificiella kungsörnar får häcka, hon påstår att vindkraft är ett samhällsintresse utan 
att bevisa något stöd för det.  ser inget problem i att dränera staten på pengar för egen personlig 
vinning. Placeras verk i elöverskotts område SE2 och framkallar prisfall med 10 öre/kWh förlorar 
producenterna ca 3,8 miljarder kr årligen, vattenfall står för merparten av förlusterna. El produktion på 
fel plats förvärrar flaskhalsproblematiken när elnätet är för trångt, det kan framkalla onödiga 
samhällskostnader i kraftledningar. Det finns ingenting som är hållbart med att bygga 15ggr för stora 
vindkraftsparker som inte får vara i drift. När tradern inte vill bo nära en 15ggr för stor vindkraftspark 
som gör henne sjuk kan det förväntas att hon förstår att ingen annan heller vill göra det.  
Jag anser att tradern behöver utbildning och vård. 

Människor som regelbundet har möjlighet att vistas i naturen återhämtar sig snabbare och bättre.  
Och det ger ett skydd mot psykisk och fysisk ohälsa.  
Att tappa kontakten med naturen medför enorma hälsorisker.  
Bland dessa risker ser forskare en ökning av ångest- och depressionsrelaterade störningar och exakt de 
två tillstånden har blivit vanligare hos folk som bor i storstäder. 
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Australiens urfolk uttrycker att ”Le-on” är som det tredje ögat, magkänslan, intuitionen.  
Det är som en skyddsbarriär. I västvärlden lär vi oss att ignorera det, men det var tidigare det första 
sinnet. Om fiskaren hotas av fara och känner på sig att han ska gå upp ur vattnet ska han omedelbart 
göra det, inte göra ett försök till. Om man följer den instinkten råkar man aldrig ut för några faror. 

Vad säger er magkänsla när ni ser bilder på Fäbodbergsparken- Vargträskparken- Stor-Rotliden? 

Betänk att svepytan som sänder ut lågfrekvent buller är ca 10 000 m2/verk och ljudnivån/verk stiger 
till ca 120 dB(A) under vinterperioden. Bifogat facit visar att parkerna inte kan vara i drift.  
(ref. Svartvallsberget) 

Ska vi lyssna till ”Le-on”? 

Det är ingen grön energilösning att bygga vindkraft. Svenska kraftnät redovisar att 6% av installerad 
vindkraftseffekt är tillgänglig under 90% av tiden. Vindkraft är meningslös klimat- och 
miljöförstörelse, med syfte att framkalla bonus till tradern. Fusket med ljud- och 
produktionsberäkningarna som avslöjas i bilagan ansökan om rättsvårdande medel utgör insiderbrott 
och framkallar penningtvätt och konsultfel. Vattenfall har inte själva identifierat denna problematik. 

Bolaget liknar ett herrelöst krigsfartyg som skjuter blint. 

Riksdagens ledamöter måste informeras om beskrivna brott och tillkortakommanden. Vi begär att det 
görs inom ramen för samrådet. 

Handelshinder 

Skador som redovisas i delvis sekretessbelagda kontrollprogram för Stor-Rotliden medför att 
Sveaskog bryter mot lag. Både FSC och PEFC skogsbruksstandarder binder certifierade brukare till 
lagefterlevnad. 

När certifierade brukare inte får samarbeta med Sveaskog har parken framkallat handelshinder med 
Sveriges köpstarkaste skogsägare. Våra certifierade medlemmar har stått still i 10 år med sitt 
skogsbruk emot medlemmarnas vilja. Detta kan inte fortsätta. 

Frågor: 

När vattenfall inte har besvarat allmänhetens frågor angående maskinrelaterade hälso- och 
säkerhetsrisker under samrådet för parken på Fäbodberget och inte heller bemött överklagan av 
tillståndet begär vi nu svar och bemötande. Tiger bolaget finns inget samråd och tillstånd ska 
återkallas. Varför har bolaget börjat bygga på Fäbodberget när Möds delegationsbeslut har återförvisat 
hela ärendet till länsstyrelsen? Ska ljudnivåhöjande effekter som är naturliga medräknas är parken ca 
15 ggr för stor och varför skulle inte naturliga effekter medräknas? 

Vem ska betala omgivningens kostnader för vindkraft? Elpriset blir oöverstigligt högt när drabbade 
ska hållas skadeslösa. Skogsfastigheter som inte kan användas för skogsbruk måste lösas in, problemet 
är att fastigheterna som våra medlemmar äger inte är till salu till följd av olagligt särintresse som 
vindkraft. 

Får vindkraftproducerad el som produceras utan markrådighet säljas när teknikvalet dessutom är fel 
enligt miljöbalkens 2 kap 3§ och när skador har framkommit inom 9km? 

Hur hanteras arbetsmiljöverkets krav på bortforsling av verk på Stor-Rotliden? Är tullen informerad 
om importförbud? Vi kräver att tullen kallas till samråd. 

Vem har utvecklat metod för ljudredovisning inom tillsynsmyndigheten och hur ser metoden ut? 
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-Vad innebär EUs produktdirektiv för tillverkaren som inte redovisar ljuddata vid kyla och isbildning? 

-Konsekvenser av PBL, detaljplan, EUs maskindirektiv, CE märkning, utestängning och inhägnad. 

-Konsekvenser av fusk med buller- och produktionsberäkningar. Brister i mätetalet dB(A). 

-Systemfel i miljöbalksprövningen och brott mot grundlagen. 

-Det är av största vikt att markägare informeras om att civilrättsliga hinder för vindelnätskoncessioner 
och vindkraftstillstånd inte prövas i dom eller beslut.  

Ellagen redovisar att kraftledningen måste ligga i det allmännas intresse och ledningsrättslagen visar 
att ledningen måste gagna näringsverksamhet. Vindkraft är inget allmänt intresse och tekniken saknar 
lönsamhet. Det medför att markägaren inte får upplåta marken för kraftledning till överklagad 
vindkraftspark även om koncessionen har vunnit så kallad laga kraft. I vårt fall är båda parkerna 
överklagade och grund för att ansöka om nätkoncession saknas. 

Teknikvalet vindkraft laglighetsprövas inte enligt miljöbalken i den typ av prövning som görs i mmd 
och i möd. Mark och miljödomstolar prövar verk som en byggnad, fel sak är prövad. 

Markägaren måste vara på sin vakt och lagföra elbolaget om bolaget försöker bygga olaglig 
kraftledning. Vi anser att prövningen måste göras om så att alla frågor som utgör hinder prövas.  
Görs inte det blir prövningen otillräcklig och samhället skadas. 

Miljöbalkens stoppregel ska tillämpas. 

Yrkande:  

Vi yrkar att ansökan om nätkoncession stoppas. Att alla arbeten på Fäbodberget och i Vargträsk 
avbryts och att markerna återställs. Att polis och åklagare tar över ärendet och lagför gärningsmän och 
spärrar av brottsplatser. 

Entreprenörer som utnyttjats måste informeras. 

Angående stämningar som ska föras upp i straffrättsligt behörig domstol begär vi att mpd som är 
vållande part kallar alla berörda parter eller deras ombud till Tingsrättens allmänna domstol. 

Mot bakgrund av redovisat stämmer  vattenfalls ägare till skyldighet att avbryta alla 
arbeten på Fäbodberget och i Vargträsk.  begär skadeståndsersättning som är inlämnat till JK. 

Åsele och Lycksele kommuner stäms för beslut under jäv angående tillstyrkan, olagliga avtal med 
Vattenfall och med Nordisk vindkraft samt otillåten utförsäljning av privatägt servitut och 
skogsfastigheter till förmån för kommunerna. När legitim tillstyrkan saknas faller tillstånden. 

Medborgarna måste informeras om det som har avslöjats. 

Bilagor:  

Överklagan av förvaltningsrättens beslut med bilagor. 

Ansökan om rättsvårdande medel med bilagor. 
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Till 
RES 

 
@res-group.com 

 

Datum 2019-09-29 

 

Angående överklagade tillstånd för vindkraft 
Jag skriver till RES med anledning av samtal förda vid mötet i Vägsele Lycksele kommun den 26 september 
2019. 

Jag tror att det är få bolag som har läst vad som står under information i tillstånden. Där står att läsa: 

Miljöprövningsdelegationens tillstånd befriar er inte från att följa annan lagstiftning och andra bestämmelser 
som också berör verksamheten. 

Texten betyder att alla lagar och bestämmelser som utgör hinder för att använda överklagat tillstånd gäller för 
tillstånd. 
Texten visar att tillståndsmyndigheten friskriver sig från alla konsekvenser om något bolag använder överklagat 
tillstånd utan att kontrollera om tillståndet över huvud taget får användas i civilrättslig mening.   

Delvis sekretessbelagda kontrollprogram för Stor-Rotliden visar skador inom 9km. Domstolsbeslut visar att 
rennäring och storskalig vindkraft inte kan samverka inom 5km. Det är fakta som visar att markrådighet för att 
skada måste föreligga före byggstart. Markrådighet och rättighet att skada kan prövas i allmän domstol. 

MÖD prövar inte civilrättsliga frågor som utgör hinder för tillstånden.  
Avgörande frågor faller utanför prövningens ram och läggs på bolagets ansvar att pröva.  
Därför har vi föreslagit nedanstående villkor. Nordisk vindkraft har genom  
Advokatbyrå lämnat samtycke till villkoret. 

Naturvårdsverket redovisar att ett tillstånd enligt 9 kap miljöbalken inte utgör en rättighet att bedriva 
verksamhet i konflikt med andra enligt 2 kap 15 § regeringsformen egendomsskyddade rättigheter.  
Miljöbalken 24 kap 1§ redovisar i princip samma sak.  
Tillståndet får inte användas när civilrättsliga frågor inte ingår i prövningen av vindkraftverk i Sverige. Berörda 
sakägare har sagt nej till projektet genom att överklaga tillståndet.  
Avser bolaget att använda överklagat tillstånd krävs det att bolaget först kallar alla berörda sakägare till 
prövning i behörig allmän domstol för att kontrollera om tillståndet över huvud taget får användas. 

Om er koncern har sålt överklagat tillstånd i Vargträsk utan att uppfylla villkoret anser jag att koncernledningen 
ska säkerställa att köpet hävs. Görs inte det kan ni komma att bli stämda från flera håll. 

Jag företräder genom fullmakt berörda markägare i Vargträskparken och Fjällbergsparken.  
Jag företräder flera brukanderättshavare i Fäbodbergsparken och har avtal med markägare om att vi tillsammans 
ska stoppa etablering, jag är själv rågranne med markägare i Fäbodbergsparken. Markägarna som jag företräder 
har överklagat tillstånden. En ägare innehar servitut i fastigheter som inte får användas för vindkraft på grund av 
servitutets ändamål. 

Genom att ta ett överklagat tillstånd i anspråk utan att uppfylla villkoret bryter bolaget mot tillståndet vilket 
enligt miljöbalken medför att tillståndet ska återkallas. 

Betänk att lagakraftvunna tillstånd av denna typ skyddar från alla såvitt avser fråga prövad i dom eller beslut. 
MÖD prövar verk som en byggnad enligt miljöbalken. Men verk är en maskin som ska prövas enligt 
maskindirektiv, lagar och bestämmelser som kan utgöra hinder för maskinen och driften.  
När prövningen för lagakraftvunna tillstånd har prövat fel sak saknas legitima tillstånd för tillståndspliktig 
verksamhet. Systemfel i prövningen utreds nu av regeringen. 
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Nedan redovisas några brister och fel gjorda angående Fäbodberget 
vindkraftspark mellan Lycksele och Åsele kommuner 

 
Lycksele 2019-09-02 

 

Brevet berör i huvudsak Fäbodberget. 

Jag vill inleda med en tankeställare. 

Miljöprövningsdelegationen 

MDP redovisar att delegationen inte tar ställning till om det finns några fel i beslutsunderlagen för tillståndet. 

Tillståndsmyndigheten 

När vi frågar personen som har skrivit tillståndet om han vet vad bullervillkoret betyder blir svaret NEJ, det är 
inte upp till mig att bedöma vad det betyder. (Vargträsk) 

Kommunen 

Kommunalrådet redovisar i fullmäktige att hon inte vet vad dB(A) är för något, men hon säger sig vara säker på 
att kommunen ska tillstyrka Fäbodberget.  

Vi anser att Kommunen har fått en alldeles för svår fråga av Länsstyrelsen. 

Mark och miljödomstolen 

Domstolen lämnar verkställighetsförordnande men skriver i dom att domstolen inte tar ställning till om 
tillståndet över huvud taget får användas. (Blakliden) 

Mark och miljööverdomstolen 

Tar inget beslut om parkens existens när helt avgörande frågor delegeras till tillsynsmyndigheten.  
MÖD delegerar beslutsrätten för vilken metod som ska användas vid ljudredovisning och vem som ska betala 
saneringskostnad av kablar och fundament m.m. till tillsynsmyndigheten, omgivningens kostnader för skador 
behandlas inte i dom. 

Metod för ljudredovisning är helt avgörande för att parken inte kan byggas. Saneringskostnaden omfattar 320 
miljoner kr och ekonomisk säkerhet för sanering och skador saknas. Frågorna är av stor betydelse och får inte 
delegeras till en tillsynsmyndighet. När det görs sker ett brott mot miljöbalken 22 kap 25§ 3e stycket. 

När brott mot miljöbalken har skett i dom är dom ogiltig. Tillståndsdom saknas för tillståndspliktig verksamhet. 

Besluten är ofattbart hänsynslösa och oförsvarbara. Ansökta parker i vår miljö är extremt mycket för stora och 
parkerna kan komma att skada marker värderade till 4 miljarder kr längs Stöttingfjället. 
Skador, störningar och jordfast egendom som inte går att flytta medför att vindkraft har blivit en markägarfråga 
som måste behandlas i sin helhet. 

Varför tror ni att MÖD kryper undan sitt ansvar?  

 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av fel som nu måste överlämnas till allmän domstol för att stoppa 
felaktiga tillstånd. 

1 Bilagan beräkning för bra miljöval bevisar att vindkraft är sämre än miljöbalkens krav på bästa teknik. 
Besparingsteknik frigör planeringsramen för vindkraft till ca 1/3 av vindkraftens kostnad.  
Det görs genom att vattenkraftproducerad el inte slösas bort i onödan. 
När så är fallet saknas fog för att med stöd av 9 kap 6 och 8 §§ miljöbalken utfärda tillstånd.  
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Beräkningen bevisar att vindkraft utgör ett smalt särintresse, både Vattenfall och Nordisk vindkraft har i mmd 
erkänt att besparing är överlägsen vindkraft. 
Skatt får inte betalas till bolag som bryter mot lag. 
Erkännanden tvingar fram en grön omställning av elcertifikatskattebidraget till prioritering av besparing vilket 
skulle framkalla många gröna hållbara jobb. 
Mmd säger sig vara obehörig att laglighetspröva teknikvalet enligt miljöbalken, det politiska målet med 
prövningen missas i denna typ av domstol.  

När målet med prövningen missas riskerar människor fatta beslut på oriktig grund och det sker i en omfattning 
som liknar en löpeld. Särintresset vindkraft kan rimligtvis inte lämnas företräde framför alla andras intressen. 
Det utgör ingen infrastruktursatsning att använda fel teknik enligt miljöbalken. 

 teknikvalsanalys visar att vindkraft i både bra och dåliga vindlägen skadar klimatet.  
Varför är det ingen som bryr sig om klimatet? 

Varför är teknikvalet viktigt?  
När tekniken inte uppfyller lagkrav kan inte skadestånd för fortsatt drift begäras. Gör vi det försätts vi i 
brottsamverkan vilket är olagligt. Rivning är enda metod när skador och störningsgrader blir för höga. 
Domstol måste fastställa vem som ska betala omgivningens kostnader för särintresset vindkraft.  
När det görs blir den föreslagna utbyggnaden omöjlig att genomföra. 

Betänk att Sverige exporterar mer el än vad svensk vindkraft producerar. 

2 När ingen visste hur det skulle bli villkorades krav på två kontrollprogram för experimentet på Stor-Rotliden. 
Delvis sekretessbelagda kontrollprogram redovisar skador inom 9km! 
Forskaren Skarin redovisar undvikelseeffekter för ren 5 km från verk. Domstol har fastställt att rennäring och 
vindkraft inte kan samverka inom 5km. När det gäller störningskänsliga arter som skogshöns anser Skarin att 
forskningen inte är tillräcklig för att bevilja utbyggnad i skogsmark. 

När skador framkom och akustiska beräkningsmodeller inte stämmer borde all vindkraftsprövning i landet ha 
avbrutits för att följa miljöbalkens stoppregel och för att avvakta dom eller beslut som visar om skador på andras 
marker skyddade av äganderätt, jordabalken och flera andra lagar över huvud taget får förekomma till följd av ett 
smalt särintresse som saknar lönsamhet.  

Prövningen måste äga rum i domstol som är behörig att döma i civilrättsliga frågor. Men det har inte gjorts, 
vilket är ansvarslöst när tillståndet enbart skyddar fråga prövad i dom eller beslut.  
(mer om det redovisas längre ner). 

Jordabalken 3 kap1§ medger inte skada på jordfast egendom genom att tillgripa ett särintresse som är 
tillståndspliktigt när legitimt tillstånd saknas. Parken är överklagad och systemfel föreligger i tillståndsprocessen. 

Systemfel består av följande huvuddelar: 

• Verk prövas som byggnad enligt miljöbalken men är en maskin som ska prövas enligt maskindirektiv. 
När fel sak är prövad saknas tillstånd för maskinen. 

• Helt avgörande civilrättsliga frågor, krav på inhägnad och markrådighet utelämnas från prövningen. 
• Problem till följd av driftsfasen och säkerhetsbestämmelser utelämnas från prövningen. 
• Parkens storlek prövas inte av MÖD när avgörande frågor delegeras i strid med miljöbalken. 
• När kunskap saknas för att utveckla trovärdiga ljudberäkningsprogram som kan användas 700m över 

havsnivån i kuperad terräng belägen i kallt klimat kan inte tillståndets bullervillkor verifieras. Parken 
kan inte projekteras. 

• Teknikvalets laglighet enligt miljöbalken nekas rättslig prövning.  

 Advokatbyrå som företräder Nordisk vindkraft friskriver sig från allt ansvar när det 
gäller konsekvenser av inlämnade ljudberäkningar. Vattenfall lider av samma dilemma när kunskap saknas. 
Friskrivningen sker på främmande språk i ljudberäkningar. 

Parken på Stor-Rotliden bildar lågfrekvent amplitudmodulerande buller som förorenar ljudmiljön 10 ggr längre 
bort än parken skulle kunna göra enligt exploatören   
Spridningen av denna typ av ljudförorening är inte heller prövad i dom eller beslut vilket gör den olaglig. 
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Tillstånden saknar dessutom begränsningsvärde för spridning av lågfrekvent buller som skadar människornas 
hälsa och miljö. 

Skador och människornas reaktion öppnar upp för skärpta regler i miljöprövningen. 

Varför beviljades alla verk på en gång när ingen bevisligen visste hur det skulle bli?  
Hade ett verk byggts och kontrollmätts hade det bevisat att parken inte skulle kunna ha byggts. 

ÅF:s uppföljning visar att källstyrkan vid nedisning stiger upp till en ljudnivå som är 15dB(A) i medeltal 
10,6dB(A) högre ljudnivå än vad tillverkaren redovisat 104 dB(A). Begränsningsvärdet är 10dB(A) högre än det 
som Naturvårdsverkets riktlinjer medger och effekten av inversionsförstärkning som på avstånd kan höja 
ljudnivån med upp till 20dB(A) hade inte medräknats. 

Vad innebär det om källstyrkan stiger med 15dB(A)? Då bullrar 40 verk på berget som om det vore 1280.  
Det medger inte tillståndet. Vi har krävt bortforsling, omprövning pågår. 

Vad innebär det för parkens storlek om begränsningsvärdet ska följa naturvårdsverkets riktlinjer som redovisar 
att 30dB(A) inte får överstigas vid fasad i aktuell miljö. 

Normalt gäller 40dB(A) vid fasad. Kravnivån skärps med -5dB(A) där bebyggelse befinner sig i vind skyddat 
läge i störningskänslig miljö samt med ytterligare -5dB(A) om sändaren bildar så kallade udda ljud. Pulserande 
ljud, entoniga ljud, slagljud utgör udda ljud. Parken på Stor-Rotliden bildar lågfrekvent pulserande ljud, entoniga 
ljud och så kallad pålning vilket är ett dunkande slagljud. 

Tänk er en park med 40 verk med beräknad ljudnivå 40dB(A) vid fasad i bebyggelsen, så är fallet för 
Fäbodberget. Varje gång som antalet verk på berget halveras sjunker ljudnivån i bebyggelsen med -3dB(A), detta 
förutsatt att medelavstånden mellan verk och bebyggelsen är oförändrad. 

40 verk förvandlas snabbt till enstaka verk på berget om riktlinjerna följs. Till beräkningen ska dessutom 
ljudnivåhöjande effekt av isbildning, inversionsförstärkning och refraktion på något sätt tillföras. 

Om riktlinjerna följs kan inte ansökta parker längs Stöttingfjället byggas, även det förklarar att begreppet 
vindkraftspark är fel enligt miljöbalken.  

Betänk att värsta driftsfallet gäller. När riktlinjerna följs är Fäbodberget fel plats enligt miljöbalken.  
Projektet skulle ha avslutats före det påbörjades. Bebyggelsen ligger för nära.  

Samhällets kravnivå redovisar att max 15-20% får känna sig störda eller starkt störda av buller. Facit byggt på 
Stor-Rotliden, Mörttjärnsberget och Svartvallsberget visar att verken på Fäbodberget inte får vara i drift som 
tänkt om de skulle byggas. 

Angående Mörttjärnsberget i Bräcke kommun där beräknad ljudnivå påstås vara 30-32dB(A) i Albacken vädjar 
Albackens befolkning om hjälp av kommunen för att stoppa etapp 2, störningen från etapp 1 är för stor. 
Albacken ligger ca 5km från verken. Byarna runt Fäbodberget ligger ca 1 km från verken!  
Projekt Fäbodberget är fullständigt vansinnigt. 

Angående Svartvallsberget har länsstyrelsen tvingats stänga ner verken till minimal elproduktion. Beräknad 
ljudnivå i bebyggelsen är 40dB(A) som på Fäbodberget. Beslutet om minproduktion är överklagat när det inte 
räcker, störningen är fortfarande för stor. Befolkningen kräver rivning när driftsfasen beaktas. 

(A) filtret i mätetalet dB(A) dämpar lågfrekventa band mest. Vindkraftens problemfrekvens band 63Hz, vilket är 
fullt hörbart dämpas med -26dB.  
Redovisas buller utbredningen i dB(Z) då förstår alla att verk på Fäbodberget inte kan byggas.  
Band 63Hz dämpas dåligt i luft, dämpningen är bara -1dB/10km. Mätetalet dB(A) framkallar väldigt stora 
parker. När parkernas utbredningsområde blir väldigt stort räcker inte utspädningen till för att dölja störningen 
av lågfrekvent buller. Lågfrekvent interferens kan avsevärt höja ljudnivån. 

Varför skulle man inte ta hänsyn till lågfrekventbuller som känns i hela kroppen när det får helt avgörande 
betydelse? 

Nu försöker Vattenfall upprepa samma fel på Fäbodberget och i Vargträsk som ligger nära Stor-Rotliden. 
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Jag har vid ett flertal tillfällen frågat mmd och möds ledamöter om dom har besökt läsidan om verken på Stor-
Rotliden vintertid vid märkeffekt där beräknad ljudnivå påstås vara 30 dB(A) för att höra hur parken låter.  
Svaret har varit NEJ.  
Vi har drabbats av människor som inte förstår konsekvenserna av vad dom beslutar om. Möds beslut är i många 
avseenden ansvarslösa och uppenbart oriktiga beslut som kan vara skadeståndsgrundande från flera olika håll. 

När ljud och ljusmiljön skadas på skogsfastigheten blir fastigheten värdelös för markägaren som har köpt 
fastigheten på grund av dess exklusiva ljus och ljudmiljö. Verk saboterar vildmarkskänslan. 

Det blir uppenbart felaktigt att pröva parker i dB(A) när de plågar omgivningen i dB(Z).  
Långsträckta utbredningsområden för parker medför att störningen framträder som en linjekälla av buller det 
förvärrar problematiken, särskilt när parker bildar lågfrekvent amplitudmodulerande buller som är störande även 
vid låga ljudnivåer. Nedanstående bild förklarar (A) filtrets dämpning 

 

Efter klagomål på lågfrekvent buller vid bostäder som ligger 5000m från Mörttjärnsbergets vindkraftspark i 
Bräcke kommun så har ÅF utfört ljudmätningar i band 63 och 80 Hz. 
Resultatet är en chock för myndigheter. Mätningen förklarar varför verk inte kan placeras i högt belägen kuperad 
terräng som ligger i kallt klimat. 

Resultatet ser ni nedan: 
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Analysen redovisar pulserande ljud, vilket verkligen är störande. Variationen pendlar från 38-58dB på 5000m 
avstånd! Möds avstegsbeslut 40dB(A) vid fasad i aktuell miljö ser inte ut att kunna försvaras i allmän domstol. 
Agerandet liknar grov allmänfarlig skadegörelse och tjänstefel. 

Nedan redovisas Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent buller. Riktvärden ska inte överstigas för att 
undvika för höga störningsgrader och bullerrelaterad ohälsa.  

 

Etablering på Fäbodberget och Vargträsk måste stoppas när skadorna kommer att förvärras av den ansökta 
verksamheten. Från en punktkälla sjunker ljudnivån med 6dB vid avståndsfördubbling. Verk i Vargträsk, på 
Fäbodberget och Stor-Rotliden skulle hamna nära varandra och framstå som en linjekälla av buller då sjunker 
ljudnivån med 3dB vid avståndsfördubbling. Det skulle få katastrofala följder för fastigheternas värden och 
närboende. 

3 EU kommissionens riktlinjer för grön infrastruktur redovisar att landområden sammansatta av höga 
naturvärden ska bevaras. Området Vargträsk, Fäbodberget och Stor-Rotliden ligger i Länsstyrelsens 
områdesindelning för höga naturvärden och berör 4 kungsörnsrevir.  
Här har samhället och enskilda gjort stora investeringar i naturskydd. 

Området skulle ha tagits bort i den kommunala planeringen. Vattenfall har inför planeringen lockat politiker i 
Åsele kommun med 15 miljoner kr för att komma fram i skyddat område för nära bebyggelse, det har byggt upp 
beroende och jäv inför kommunal tillstyrkan vilket i sak ogiltigförklarar beslut om tillstyrkan enligt miljöbalken 
16 kap 4§.  
Bara löften om pengar för att komma fram med fel teknik enligt miljöbalken och med en park som är ca 15 ggr 
för stor i ett akustiskt perspektiv fullbordar brott. 

Lycksele kommun har lockats med 4,2 miljoner till Lycksele kommuns ägda flygplats för verk i närliggande 
Vargträsk. Tillträdet till vår medlems mark säljs till förmån för kommunen, markägaren får inte vara med i 
budgivningen. 

Legitim tillstyrkan saknas av både Åsele och Lycksele kommuner. När så är fallet får inte tillstånden utfärdas 
enligt miljöbalken. Kommunerna har otillbörligt påverkats i rättssak, vilket är ett brott. 

4 Arrendeavtalen binder markägare till skadegörelse på marker och bostäder som dom inte äger. När lag gäller 
före avtal står Vattenfall utan legitima arrendeavtal. Avtalen tecknades före skador var kända. 
Arrendeavtalen skuldskriver markägare med saneringskostnad för fundament, det kostar ca 8 miljoner kr att 
sanera och bortforsla ett 2000 tons fundament. Intäkten som utlovas per år kan vara 70-100 000kr. Avtal jag läst 
ger arrendatorn kort uppsägningstid 1-2 år för avtalad ersättning, markägaren kan tidigast säga upp avtalet efter 
30 år (varierar). När verksamheten blöder kan normalt inte utlovad ersättning betalas. Skulle det ändå göras och 
livslängden för verket är 15 år blir skulden 6,5 miljoner kr.  
Vem skriver på sådana avtal om bolaget berättar hur det är före avtal tecknas? 
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Skuldskrivningen medför att markägaren inte kan säga upp arrendatorn efter sänkt ersättning om det görs frigörs 
saneringskostnaden. Metoden liknar baggböleri. 

5 Vattenfall har vägrat att svara på frågor angående maskinrelaterade hälso- och säkerhetsrisker under samrådet, 
när samråd saknas får inte tillstånd utfärdas enligt miljöbalken. Även fladdermusinventering saknas, fladdermöss 
finns i området. 

6 Markrådighet över berörda marker kan inte erhållas, två samebyar har överklagat liksom 3 markägare i parken. 
Hundratals markägare som är medlemmar i vår förening har överklagat många är rågrannar. 

En medlem äger servitut för byns vattenförsörjning, servitutet går upp på Fäbodberget. Vattenkällan skyddas i 
lag. Ser vi till oljespridningen för vindkrafthaveriet vid Gotlandring kan inte verk placeras inom 2 km från den 
källbärande marken. 

Två markägare i parken som har överklagat kontaktades av Vattenfall under pågående rättegång.  
Vattenfall utsatte markägarna för otillbörlig påverkan i rättssak och olaga hot. Vattenfall berättade att om ni inte 
återkallar överklagan bygger vi ändå och ni blir utan ersättning. Vattenfalls berättelse är ett olaga hot som 
innebär otillbörlig påverkan i rättssak. Agerandet kan medföra 8 års fängelse. Förbrytarna går fira i mmd, 
domstolen avslöjade dessutom markägarnas identitet för Vattenfall trots att markägarna befann sig i särskilt 
utsatt läge när de har lurats in i olagligt arrendeavtal med Vattenfall.  
Markägarna hotades till att återkalla överklagan.  
Brott har vilselett domstolens beslut vilket ogiltigförklarar dom. Markägarnas överklagan ligger fast när olaga 
hot inte förändrar markägarnas beslut att överklaga. Markägarna har avtalat med mig att vi tillsammans ska 
överklaga för att rädda människor och hela området från skador. Vårt avtal har bättre rätt än Vattenfalls avtal. 

Medlem äger jakträtt i Fäbodbergsparken, enligt lagen om viltvårdsområden får inte enskild medlem utestängas 
från jakt. Jakt får inte bedrivas i industriområden. Toppjakt och trädskällarjakt kan inte bedrivas inom kulans 
räckvidd som är ca 4,5km mot park, få vill jaga i biologiskt utarmad miljö. Jakträtt är egendomsskyddad. 
Inhägnaden som krävs förstör viltvårdsområdet.  

Projektet kan inte genomföras. 

7 Bolaget har inte informerat om inhägnaden vilket utgör brott mot direktivet för miljöbedömningar. 
Kommunens översiktsplan visar ingen inhägnad. Stor negativ miljöpåverkan, markomvandling, skador, 
inhägnad, jaktförbud och regeringsbeslutet som visar att verk är maskiner medför krav på detaljplan enligt plan 
och bygglagen. Detaljplan saknas. (Undantaget för vindkraftsverk skrevs in när man trodde att verk var en 
byggnad och skador inte var kända.)  
Konsekvenser av visuell störning, roterande rörelser som förstör stillheten i naturen och högintensivt vita 
ljusblixtar som förstör ljusmiljön är ett rättsövergrepp. 
Maskindirektivets skyddsklausul artikel 11 kräver att säkerheten för människa och för tamdjur ska säkerställas. 
Vestas skyddsmanual kräver inhägnad där allemansrätt råder. Platsvalet har blivit fel när inhägnad inte får 
monteras i renbeteslandet. 

8 Villkor som kräver avisningssystem kan inte uppfyllas, Arbetsmiljöverkets marknadskontroll avseende 
avisningssystem visar att ingen tillverkar fungerande avisningssystem. Myndigheter får inte föreskriva villkor 
som är omöjliga att uppfylla. 

9 Under information i tillståndet (se sid 58 i bifogat tillstånd) redovisas följande text: Tillståndsmyndigheten 
erinrar om att tillståndet i sig inte befriar från skyldighet att följa författningar som berör verksamheten.  

Miljöbalken 24 kap 1§ redovisar att om tillståndet vinner laga kraft skyddar det från alla såvitt avser fråga 
prövad i dom eller beslut. 

Miljöbalken 22 kap 25§ 3e stycket redovisar att mark och miljödomstol enbart får delegera fråga av mindre 
betydelse till tillsynsmyndighet 

Text förklarar att överklagade tillstånd inte utgör rättighet att användas i konflikt med helt avgörande 
civilrättsliga frågor och egendomsskyddade rättigheter som faller utanför det som prövas i dom eller beslut.  

Dom och beslut har dessutom prövat fel sak, när verk är en maskin måste prövningen göras enligt maskindirektiv 
och prövningen måste inrymma alla frågor som utgör civilrättsliga hinder för det överklagade tillståndet, men det 
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har inte gjorts. 
När både tillståndet,  Advokatbyrå och Naturvårdsverket redovisar att överklagade 
vindkraftstillstånd inte utgör rättighet att användas i konflikt med egendomsskyddade rättigheter är det uppenbart 
att Vattenfall har tagit lagen i egna händer på Fäbodberget. Alla arbeten ska avbrytas. 

Delegationsbeslut medför att även MÖD friskriver sig från allt ansvar till följd av ljudberäkningar, 
delegationsbesluten utgör i sig brott mot miljöbalken 22 kap 25§ 3e stycket.  

När fel sak är prövad och avgörande frågor utelämnas i dom saknas legitimt tillstånd. 
Det finns en okunnighet om denna typ av brottslighet. Vem får köpa el producerad i ett svartbygge? 

10 Vi har begärt omprövning av samtliga tillstånd när systemfel föreligger i prövningen. Regeringen har tillsatt 
två särskilda utredare, när utredning pågår ska all prövning rimligtvis stoppas upp. 
När omprövning pågår kan rimligtvis inte byggstart ske på Fäbodberget. 

11 När vi använder Vattenfalls egna siffror ser vi att lönsamhet saknas, koncernledningen har i media nyligen 
redovisat att bolaget totalsågar alla investeringar i svensk vindkraft, skäl som anges är att lönsamhet saknas. 

Problemen för Fäbodberget växer när nätkoncession och ledningsrätt inte får beviljas.  
Ellagen stoppar ledningen när den inte ligger i det allmännas intresse att bygga. 
Ledningsrättslagen stoppar ledningsrätt när ledningen inte är till gagn för näringsverksamhet, lönsamhet saknas. 
Anslutningsplikt saknas för svartbygget som Vattenfall bedriver på Fäbodberget. 

Kanske tror Vattenfall att byggstarten ska skrämma bort alla? Entreprenörer har lutats in i olagliga arbeten. 

Staten har valt att inleda konflikt med befolkningen, det har aldrig visat sig vara en hållbar väg.  
Det kan vara så att traders på Vattenfall har lovat inkomster till staten om vindkraft byggs.  
När jag studerar produktionsberäkningarna ser jag att de är överdrivna med nära 100% när de jämförs med 
Vattenfalls produktionssiffror för Stor-Rotliden som är en park som körs olagligt när den skadar och bullrar för 
mycket. Bedrägeri genomsyrar hela vindkraftsbranschen. 

12 Världshälsoorganisationen WHO varnar för vindkraftens negativa hälsoeffekter.  
http://www.klimatupplysningen.se/2018/10/21/nya-rapporter-om-vindkraftens-negativa-effekter/ 

Boken ”The Windturbine Syndrome” (Pierpont, 2009) citeras ibland som ett argument för att vindkraftsbuller 
kan orsaka en rad allvarliga symptom. Detta är en intervjustudie med 38 personer från 10 familjer boende i 
närheten av stora vindkraftsverk (1,5–3,0 MW). I stort sett samtliga personer rapporterar mer eller mindre 
allvarliga symtom, bland annat sömnstörningar, huvudvärk, tinnitus, yrsel, illamående, panikattacker och 
hjärtklappning. Personerna berättade att de utvecklat dessa symtom efter att vindkraftverken uppförts nära deras 
hem.  Kommunens öp redovisar att verk inte får placeras inom 2km från bebyggelse, Vattenfall avser placera 
verk inom 1km från verk i byarna runt Fäbodberget. Vattenfall har plågat närboende med rättegångar under 8 år 
utan att kunna bygga ett enda verk i Lycksele kommun. Vattenfall visar ingen förståelse för att det är livsfarligt 
att under lång tid oroa människor. 

13 När Sveaskog bryter mot flera lagar på Stor-Rotliden (verk står i Åsele kommun) får vi som bedriver 
certifierat skogsbruk inte samarbeta med bolaget inom skogsbruket. Både PEFC och FSC skogsbruksstandard 
binder den certifierade brukaren till skyldighet att följa lag. Före etableringen betalade Sveaskog ca 30% mer för 
skoglig råvara än andra aktörer.  
Få vill sälja till part som betalar mindre. Etableringen har framkallat handelshinder för certifierade brukare i 
konflikt med miljöbalken 3 kap 4§ och i konflikt med rättigheten att fritt sälja råvara. 

14 När prövningen inte uppfyller grundläggande krav på rättssäkerhet har vi begärt att nedanstående villkor ska 
skrivas in i tillstånden. 

Naturvårdsverket redovisar att ett tillstånd enligt 9 kap miljöbalken inte utgör en rättighet att bedriva 
verksamhet i konflikt med andra enligt 2 kap 15 § regeringsformen egendomsskyddade rättigheter.  
Miljöbalken 24 kap 1§ redovisar i princip samma sak.  
Tillståndet får inte användas när civilrättsliga frågor inte ingår i prövningen av vindkraftverk i Sverige.  
Berörda sakägare har sagt nej till projektet genom att överklaga tillståndet.  
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Avser bolaget att använda tillståndet krävs det att bolaget först kallar alla berörda sakägare till prövning i 
behörig allmän domstol för att kontrollera om tillståndet över huvud taget får användas. 

Nordisk vindkrafts juridiska ombud Advokatfirman  har i rättegång angående 
Hornmyran redovisat att överklagade tillstånd inte kan användas när avgörande civilrättsliga frågor inte omfattas 
av tillståndsprocessen. Under rättegången godkände Nordisk vindkraft att nedanstående villkor ska tillföras 
överklagade tillstånd för att förbättra rättssäkerheten och för att undvika missförstånd angående tillståndens 
rättskraft. Vattenfall har inte heller emotsatt sig villkoret i rättsprocess för Fäbodberget. 

Men vi som äger berörda marker har inte kallats till rättegång för att kontrollera om byggstart får ske. 

Vi finner det inte rättssäkert när det är Vattenfalls ägare som bestämmer: 

• Vilka personer som ska skriva tillstånden. 
• Vilka personer som ska döma i mmd och i möd. 
• Vilka personer som ska utföra tillsyn enligt miljöbalken. 

Personerna befinner sig i beroendeställning till staten som är Vattenfalls ägare, beroende och jäv ogiltigförklarar 
vanligtvis beslut. 

Jag föreslår följande: 

• Allmän domstol ges uppdraget att pröva kvarvarande frågor som faller utanför mark och 
miljödomstolarnas ram för prövning. Detta för att klarlägga om överträdelser får ske och om 
överklagade tillstånd får användas i konflikt med egendomsskyddade civilrättsliga rättigheter. 
Vi bör samråda för att ta reda på vilket sätt uppdraget ska överlämnas till allmän domstol. Särskilda 
rättsmedel kanske kan användas när staten är inblandad i brott mot befolkningen, det ligger i hela 
samhällets intresse att stoppa överträdelser. Systemfel har framkallat domvilla.  
Civilsamhället måste få känna sig tryggt. 
Får vindkraftsbolagets advokat, domstol och bolag friskriva sig från alla konsekvenser till följd av 
ljudberäkningar? Jag skulle inte tro det när investeringar för tredjeman 9km bort skadas. 
 
Allmänna domstolar gör ofta skälighetsbedömningar inför beslut.  
Kan överträdelser bedömas skäliga när: 

• Vi som skadas av verk på Stor-Rotliden ska skadas ännu mer. 
• Legitim kommunal tillstyrkan saknas. 
• Teknikvalsanalys bevisar att etablering skadar klimatet.  
• Överträdelser vållar stor skada.  
• Avtal är olagliga och skuldskriver markägare med saneringskostnad för fundament.  
• Friskrivning från ansvar sker i flera led.  
• Verksamheten saknar begränsningsvärde för lågfrekvent buller.  
• Inhägnad som krävs är inte redovisad.  
• Föreskrivna villkor inte kan uppfyllas på grund av att avisningssystem inte fungerar.  
• Kunskapsbrist föreligger. 
• Teknikvalet är fel enligt miljöbalkens krav och elproduktionen kan enkelt ersättas av 

miljövänlig teknik. 
• Verksamheten saknar lönsamhet. 
• Inhägnaden som krävs får inte monteras i viltvårdsområdet inte heller i renbeteslandet.  
• Enda folkomröstningen sa nej till vindkraft.  
• Produktion planeras på fel plats i skyddad natur, i kungsörnsrevir beläget i 

elöverskottsområde och Sverige har elproduktionsöverskott som skadar Vattenfalls 
lönsamhet. 

• Ellagen och ledningsrättslagen medger inte att kraftledning byggs. 
 
Vattenfall är ett bolag som nyligen har förlorat 163 miljarder kr i värde? 
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Har markägare där verk ska stå och samebyar som har överklagat tillståndet bättre rätt när de vill följa 
lag än bolaget som vill bryta mot flera lagar? 
 
Får enskild näringsidkare teckna arrendeavtal med bolaget utan att kontrollera om det är lagligt och 
genom det vältra över ansvaret för att avslöja konsultfel och överträdelser på sin rågranne som är rädd 
om alla värden som skogsfastigheten har? 
 
Får myndighetsprövningen äga rum i MMD och MÖD när rättsskipning faller utanför prövningens ram. 
När gärningsmän går fria ut ur sammanträden anser vi att MPD har lämnat ut besvärshänvisning till fel 
typ av domstol.  

Efter det kan vi överväga om något mer behöver göras? 

• Stämning av kommunen för att ogiltigförklara tillstyrkan då stoppas allt. Bolagen som har lockat 
politiker med pengar för att komma runt lagar och bestämmelser ska dömas till näringsförbud i både 
Åsele och Lycksele kommuner. Vi vet inte vad bolagen kan göra i morgon. 
Jag har ett brev där kommunalrådet som deltog i alla beslut skriver att det i Lycksele kommun är praxis 
att kräva ersättning till kommunpolitikernas privatekonomiska intressen för tillstyrkan enligt 
miljöbalken 16 kap 4§. Vilket är det mest förbjudna en kommun kan göra.  
Otillbörlig påverkan i rättssak, beroende och jäv förelåg vid beslut vilket ogiltigförklarar besluten 
angående tillstyrkan. 
 

• Stämning av markägare i parken som själv har överklagat tillståndet. Detta för att undanröja 
arrendeavtal. 
Avtal bryter mot avtalslagen, jordabalken, maskindirektiv, jaktlagen, lagen om viltvårdsområden, 
miljöbalken, rennäringslagen, skogsvårdslagen, lag som skyddar servitut och källbärande mark för byns  
vattenförsörjning (gäller Fäbodberget), ellagen och mot ledningsrättslagen. 
 

• Stämning av mpd (staten) när det saknas fog för tillståndet, avstegsbesluten som mpd har gjort går inte 
att försvara i allmän domstol, där alla lagar gäller. Tjänstefel är uppenbart när mpd inte har utfört 
arbetsuppgiften på ett sätt som ankommer på arbetsuppgiften. Hon har för mig berättat att hon inte 
bedömer om det är några fel i beslutsunderlagen. När båda bolagen friskriver sig från allt ansvar till 
följd av ljudberäkningar ska ansökan direkt läggas i papperskorgen. Ingen får friskriva sig från ansvar 
när det riskerar skada miljön och närboende. Friskrivningen sker på främmande språk och kan därför 
vara svår att upptäcka och svår att förstå. Vi som äger berörda marker har inte tillsänts någon mkb för 
yttrade. Det bevisar handläggningsfel som bryter mot direktivet för miljöbedömningar. 
 

• Konsultfel i handlingarna är skadeståndsgrundande från flera håll. Konsulten kan stämmas för 
synnerligen grov allmänfarlig vårdslöshet som genom uppsåt avser skada befolkningen och staten med 
oriktig MKB. Jag har i tid informerat konsulten om fel i mkb, någon ny mkb är inte inlämnad. 
Likgiltighet förmildrar vanligtvis inte straffrättslig påföljd.  
 

• Mmd och möd framställer sig som hjälplösa när deras arbetsuppgift är att pröva verk som en byggnad 
enligt miljöbalken och inget annat. Får det vara så? 
Allmän domstol bör bedöma om mpds besvärshänvisning in till mmd och möd borde ha avvisats redan 
på första kontrollpunkten när fel sak prövas och helt avgörande frågor utelämnas i konflikt med 
information i tillståndet. 
Besluten blir uppenbart oriktiga och de saknar rättssäkerhet och rättstrygghet för alla inblandade parter.  
Rättssäkerhet och rättstrygghet är grundbulten i domstolarnas arbetsuppdrag.  
Samhället har drabbats av onödiga kostnader när besluten är felaktiga och otillräckliga. Vem ska betala 
kostnader för att avslöja fel? 
 

•  på Vattenfall som vill komma över personlig bonus för genomförande av riskfyllda affärer 
använder fusk med ljud- och produktionsberäkningar för att vilseleda Vattenfalls investeringsbeslut.  
Intäktssidan är överdriven med nära 100%, denna typ av kriminalitet är inte känd för allmänheten och 
utgör insiderbrott. Pengarna som tjänas blir illegalt förtjänade och utgör en form av penningtvätt. 
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Hur kan det bli så allvarliga fel i ljudberäkningarna? 

Standarden IEC 61 400-11 är inte utvecklad för stora verk inte heller för att användas i kallt klimat vilket betyder 
att standarden inte får användas i vår miljö. Skulle det göras, som nu gjort, bestäms källstyrkan för dagens stora 
verk när verken går på 1/3 av märkeffekt, vid varmt väder +15 grader, när ljudnivån nära nog är som lägst. 

Regelverket har inte hängt med verkens storleksutveckling och placering. 

Naturvårdsverkets beräkningsmetod är utvecklad för marknära bullerspridning i platt landskap där effekten av 
inversionsförstärkning är så ovanligt förekommande att det bedöms vara orimligt att medräkna ljudökning av 
denna effekt. Men här är det tvärt om, här är effekten så vanligt förekommande att det får katastrofala följder om 
effekten utelämnas. Vattenfalls driftledare redovisar att det alltid under vinterperioden är varmare vid turbinerna 
än nere i dalarna. Det betyder att effekten måste medräknas. Dessa brister medför väsentliga fel som är helt 
avgörande för att parken på Fäbodberget och i Vargträsk inte kan byggas. 

Som ni har sett skyddar dom fråga prövad i dom eller beslut, det blir därför fel att pröva parkens storlek i 
mätetalet dB(A) när den hörs och plågar omgivningen i dB(Z) (utan dämpande filter). 

Vår medlem  äger marken 20m! från verk i Vargträsk och har jakträtt i Fäbodbergsparken han säger NEJ till 
ansökta verk och skador på befolkningen. Vad jag kan förstå räcker det.  

har genom hela processen nekats rättslig prövning när avgörande frågor faller utanför prövningens ram som 
sker i mmd och i möd. 

 tvingas inhägna marker som han inte äger. Kommunens avtal med Nordisk vindkraft tvingar in i stöld 
av marker som han inte äger när han är skyldig att inhägna hela ras och utkastområdet för att säkerställa 
säkerheten på sin egen mark. 

Vi har medlemmar som äger marker i omedelbar närhet av verk och brukanderätt av marken ”där verk ska stå”. 
Parken är överklagad! 

Vi som äger berörda marker saknar juridiska möjligheter att låta värdet av våra förmögenheter tas i anspråk av 
bedragare.  

Bilagor 

Beräkning för bra miljöval 
Tillstånd Fäbodberget 

 

Med vänlig hälsning 
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Lycksele kommun 

 

Datum 2015-04-27  

 

Medborgarförslag angående hantering av miljöfarlig vindkraft  
 

Lycksele kommun avgör var miljöfarlig vindkraft inte ska byggas genom det kommunala vetot. 
Kommunen har en absolut skyldighet att följa regelverket för externt industribuller och riktlinjer för 
vindkraftsbuller för att undvika bullerrelaterad ohälsa. 
Regelverket redovisar att 35dB(A) inte ska överstigas i särskilt störningskänsliga miljöer i områden 
med lågt eller obefintligt bakgrundsbuller. Kravnivån skärps med ytterligare -5dB(A) om 
industribullret innehåller toner, pulserande ljud eller slagljud. 

Mätningar visar att stora vindkraftsverk som placeras i grupp i högt belägen kuperad terräng i kallt 
klimat bildar lågfrekvent raspande pulserande ljud, ångbåtsliknade signalljud, puffande ljud som 
påminner om betongpålning. Det medför att kravnivån ska sänkas till 30dB(A) vid fasad. 

Det saknas sociologiska studier för vindkraftsbuller som kopplar störningsgrad till beräknad nivå vid 
fasad i särskilt störningskänslig, högt belägen, kuperad terräng som ligger i kallt klimat.  
När beslutsunderlag saknas ska inte Myndigheten och kommunen hantera vindkraft. När verkens 
buller skadar fastighetsvärden, jaktliga och sociala värden så kan stark störning upplevas av personer 
som bor flera mil från verken. Detta problem har inte studerats. 

Tidigare beslut i MÖD klassade miljön i Fanbyviken som tyst miljö, där villkorades 
begränsningsvärde 35dB(A). Fanbyviken ligger i havsnivå bara 2100m från tät trafikerad Europaväg 
E4 och bara 3300m från Husumfabrikens industribuller vilket medför att trafikbuller och industribuller 
som maskerar vindkraftsbuller hörs hela tiden i Fanbyviken. 

Är det någon som kan tro att bakgrundsbullret är högre i byarna längs Stöttingfjället?  
Bullrande industrier och högt trafikerande Europavägar är inte belägna intill byarna.   

Stöttingfjällets byar ligger i en speciell miljö 

Stöttingfjällets miljö innehåller flera faktorer som medför att speciell hänsyn måste tas. 

Kuperat landskap 

Det kuperade landskapet medför stora lufthastighetsskillnader i vertikalled. Det blåser uppe på höjden 
men är vindstilla nere i dalarna. Det medför att industribuller från högt placerad vindkraft blir mer 
framträdande i dalarna där byarna ligger i vindskyddade lägen. 
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Det kuperade landskapet medför stora temperaturskillnader i vertikalled, det är varmt uppe på höjden 
men kallare nere i dalarna. Det medför att ljudvågorna böjer av ner i dalgångarna och ljudet förstärks. 
Refraktion kallas det fenomen där vågfronten av ljudvågor böjer av eller ändrar riktning på grund av 
förändringar i ljudhastighet. Ljudet böjer av mot områden med lägre ljudhastighet. En positiv 
temperaturgradient d.v.s. när det är inversion, har samma effekt, båda fenomenen påverkar 
ljudutbredningen framförallt över stora avstånd men de gör också tillsammans med fenomenet 
turbulens att ljud tar sig till platser som annars inte skulle ha så höga ljudnivåer. Det kan t.ex. vara 
platser som ligger skyddade bakom berg men vid inversion böjer ljudet av över berget och ljudnivån 
höjs märkbart på andra sidan. Krökningen av ljudstrålarna gör dessutom att ljudet träffar marken på ett 
annat sätt än normalt och det får effekt på markdämpningen. Istället för att stryka utmed marken så 
kommer ljudet mer eller mindre uppifrån och reflekteras vidare utan att dämpas lika mycket som vid 
homogena förhållanden i platt landskap. Det här påverkar ljudnivån främst när marken är mjuk som 
skogsmark. 

Inversions förstärkning 

Placeras verk i högt belägen kuperad terräng så medför det cylindrisk buller utbredning i stället för 
halvsfärisk utbredning när det är varmare ovanför verken än nere i dalarna. Den varma luften ovanför 
verket medför att ljudvågorna vänder och böjer av ner i dalgångarna. Effekten av inversion kan på 
avstånd höja ljudnivån med upp till 20dB(A) över det värde som vindkraftexploatörer kallar för 
beräknad nivå vid fasad. 

Isbildning 

Vattenfall redovisar att ljudnivån i medeltal stiger med 10,6dB(A) för ett verk på Stor-Rotliden vid 
isbildning. Isbildning medför att nivån stiger från 107dB(A) till ca 117dB(A) för verk som nu ansöks, 
arean på svepytan som bullrar är ca10 000 m2. Arbetsmiljöverket redovisar att det inte finns 
avisningssystem för vindkraftsverk som fungerar tillfredsställande. 
Vattenfalls driftledare  redovisar att det alltid under vinterperioden är varmare uppe 
vid turbinerna på Stor-Rotliden än nere i dalarna där bostäderna ligger. Det innebär att varierande grad 
av inversionsförstärkning föreligger under vinterperioden. 

Förutom de 3 nämnda ljudnivåhöjande effekterna refraktion, inversionsförstärkning och isbildning så 
förstärks bullret av sidovindar, moln, regn, hagel, snöfall, rimfrost, slitage och interferens.  

Vilka ljud är det som bildas? 

I vår miljö bildar verken lågfrekvent pulserande raspande ljud, dunkande ljud och entoniga 
ångbåtsliknande signalljud, verken bildar vid snöfall fast ton som påminner om stark tinnitus 4000m 
från verken på Stor-Rotliden. Landsbygdens bostäder är inte konstruerade för att utestänga 
lågfrekventa ljudvågor.  
När ljudvågor kommer in i bostäder så förstärks ljudnivån genom resonansförstärkning inne i 
bostaden. 

Kunskap saknas för att utveckla ljudberäkningsprogram som kan medräkna samtliga ljudnivåhöjande 
effekter som är naturliga längs Stöttingfjället. Ljudredovisningsstandarden som åberopas i tillstånd 
IEC 61 400-11 medför att amplitudmodulation, lågfrekventa ljudnivåer och ljudnivåhöjande effekter 
inte redovisas vilket inte är tillfredsställande när det strider mot direktivet för miljöbedömningar. 
Bristerna medför bullerrelaterad ohälsa. 
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Vad medför en ljudnivåökning med 30,6 dB(A)? (isbildning + inversionsförstärkning) 

Jag tror att få personer förstår konsekvenserna. För att förklara så har jag relaterat felen i 
ljudredovisningsstandarden IEC 61 400-11 till antal verk, jag tycker att det då är enklare att förstå vad 
felen innebär och varför stora parker inte kan byggas i vår miljö. Se tabell här nedanför.  

40 verk                                    ”beräknad nivå” 
80 verk                                     +3 dB(A) 
160 verk                                   +6 dB(A) 
320 verk                                   +9 dB(A) 
640 verk                                 +12 dB(A) 
1280 verk                               +15 dB(A) 
2560 verk                               +18 dB(A) 
5120 verk                               +21 dB(A) 
10240 verk                             +24 dB(A) 
20480 verk                             +27 dB(A) 
40960 verk                             +30 dB(A) 
 
När ljudnivåhöjande effekter av isbildning och inversionsförstärkning (som inte får och inte kan 
medräknas i standarden) samverkar så ökar grundnivån från verken på Stor-Rotliden till en nivå som 
motsvarar bullret av ca 40 960 verk på berget. Tillståndet medger inte drift av 40 960 verk. Observera 
att övriga ljudnivåhöjande effekter inte är medräknade. 

För människa med normal hörsel så förorenar verkens buller ljudmiljön 9 km bort. För djuren är det 
ännu värre när djur ofta hör bättre än människan. Samrådet redovisade att verken inte kunde höras 
bortom 1km. 

Det är obehagligt att vistas på läsidan 6000 m från verken när ljudnivåhöjande effekter påverkar, hela 
lufthavet skakar av amplitudmodulerande lågfrekvent buller. Upplevelsen är att ljudet ligger på 
uppifrån. 

Fler exempel på felens innebörd: 

Om exploatör har ansökt om etablering av 40 verk med beräknad nivå 40dB(A) vid fasad och den 
beräknade nivån ska sänkas med -10dB(A) till 30dB(A) då måste 36 av 40 verk utgå (förutsatt att 
medelavståndet mellan verk och bostad inte ändras). Örats nervsystem uppfattar reduceringen som mer 
än halverad ljudnivå. 

Tillståndet i Vargträsk medger 40 dB(A) ekvivalent dygnsmedelvärde vid fasad, det medför att 
ljudnivån kraftigt får överstiga 40 dB(A) under halva dygnet om verken justeras ner resterande del av 
dygnet. Tillståndet beaktar inte konsekvenser av ljudnivåhöjande effekter som tillkommer utöver det 
”beräknade värdet” med +30dB(A), vansinnigare än så kan det knappast bli. 

Ljudmätningar avslöjar 
Efter klagomål på lågfrekvent buller vid bostäder som ligger 5000m från Mörttjärnsbergets 
vindkraftspark Bräcke kommun så har ÅF utfört ljudmätningar i band 63 och 80 Hz. 
Resultatet är en chock för myndigheter och vindkraftindustri. Mätningen förklarar varför verk inte kan 
placeras i högt belägen kuperad terräng som ligger i kallt klimat. 

Resultatet ser ni nedan 



4 
 

 

Smalbandsanalysen redovisar pulserande ljud vilket verkligen är störande. Variationen pendlar från 
38-58dB på 5000m avstånd! 

Mätningen förklarar att den standard som villkoras för ljudredovisning i tillstånden inte är 
utvecklad för att användas i vår miljö när lågfrekvent utbredning döljs. 

Standarden IEC 61 400-11 är utvecklad för att användas i platt landskap i varmt klimat där 
ljudnivåhöjande effekter är så ovanliga att de bedöms vara oväsentliga. Men i vår miljö är 
förutsättningarna helt annorlunda. Effekterna är så vanliga att det får katastrofala följder om effekterna 
inte kan medräknas. Det saknas kunskap för att utveckla ljudberäkningsprogram som kan medräkna 
ljudnivåhöjande effekter som bildas i högt belägen kuperad terräng som ligger i kallt klimat. 

Standarden medför att verkets källstyrka mäts i dB(A) i närheten av verket, verkets höjd är styrande 
för avståndet till mätpunkt. Standarden medger att källstyrkan mäts under ideala sommarförhållanden 
när ljudnivån är som lägst. Ljudberäkningsprogram som inte kan medräkna ljudnivåhöjande effekter 
räknar med hjälp av källstyrkan ut ljudnivån vid fasad på bostad. Visar beräkning att villkorad ljudnivå 
vid fasad innehålls så behöver inte beräkning göras om förrän parkens utformning väsentligen 
förändras. 

Källstyrkan för verket kan ändras genom att bladvinkelvärdet (verkets produktionsförmåga) ändras till 
en nivå som passar in i beräkningen. Lokalbefolkningen kan inte övervaka om bladvinkelvärdet ändras 
efter mätning för att öka produktionen och ljudnivån. 

Det är viktigt att kommunens politiker förstår att villoren för tillståndsprövade verk har så kallad 
rättskraft. Det går inte att förändra metoden i villkoren i efterhand. 

Standarden medför även andra problem. 

Den standard för ljudredovisning som villkoras i tillstånd IEC 61 400-11 medför att det lågfrekventa 
ljudet som bildas i högt belägen kuperad terräng som ligger i kallt klimat inte redovisas. 
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De lågfrekventa pulserande ljuden som bildas av ljudnivåhöjande effekter främst under vinterhalvåret 
döljs med hjälp av vägd ljudnivå dB(A). 

När ljudnivå redovisas i vägd ljudnivå dB(A) så räknas det lågfrekventa ljudeffektsnivåerna ner enligt 
nedanstående bild. Kurvorna redovisar korrektion för A och C vägda nivåer. 

 

I band 63Hz dras -26dB bort från verklig ljudnivå. Jag anser att den standard som villkoras i tillstånd 
inte kan användas i vår miljö eftersom det lågfrekventa buller som bildas döljs av standarden.  
Det lågfrekventa ljudet har avgörande betydelse för var verk inte kan vara placerade.  
Det lågfrekventa ljudet som bildas i högt belägen terräng i kallt klimat dämpas marginellt av luft, för 
band 63Hz är dämpningen bara -1dB/10km. 

När man har med lågfrekvent ljud att göra så är ekvivalent ljudnivå uttryckt som dB(A) ett mätetal 
som saknar samband med upplevda störningar. Ett sakförhållande som styrks av forskaren  

, Göteborgs Universitet. 

Lågfrekvent buller skadar människa och fauna.    

Forskning visar att djur kan uppleva lågfrekvent buller som vibration istället för ton. Upplever djuren 
verkens lågfrekventa pulserande buller som vibration så utlöser det flyktbeteende. Möss är mycket 
känsliga för lågfrekventa ljud. Lågfrekvent ljud utlöser oro och flyktbeteende för möss. I Japan 
används möss i burar för att förutse jordbävningar. 

När mössen försvinner från markerna så försvinner den biologiska mångfalden. Det visas på och runt 
Stor-Rotliden där spårbildning av störningskänsligt vilt har minskat dramatiskt. 

Inte i något fall i vår kommun har exploatör redovisat spektralanalys för lågfrekvent bullerutbredning 
över stora avstånd som baseras på ljudeffektsnivåer för nerisade verk som ligger i moln. 
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Vi som bor längs Stöttingfjället ska inte bli lidande för att det inte finns någon verifierad standard som 
är utvecklad för att användas i högt belägen kuperad terräng som ligger i kallt klimat. 

 

 
Ljud mäts vid 8m/s på 10 m höjd. Vid 8m/s går maskinen på 1/3 av max effekt, när maskinen ligger på 
maxeffekt bildas andra ljud, ljudspridningen blir helt förändrad, störningen av verkens buller upplevs 
betydligt längre bort. Lagerljud, kugghjulsljud elektromekaniska ljud, entoniga signalljud, 
amplitudmodulation blir betydligt mer framträdande vid märkeffekt. Verklig störning undanhålls 
genom att regler inte har hängt med verkens höjd och effekt utveckling. Det medför allvarliga fel. 

Smhi`s långtidsmätningar visar att det blåser sämst i landet i Västerbotens inland. Energimyndigheten 
redovisar att verk i Sverige sällan når över 20 % nyttjandegrad. Nordisk Vindkraft saluför  
36 % - 43 % nyttjandegrad i Vinliden, Fjällberg, Hornmyr, Vargträsk. Är avsikten att lura köpare av 
verken och dränera Brittiska pensionsfonder på kapital?  
Ska Lycksele kommun stödja bedrägerier?  

Störningsgrad, samhällets kravnivå 

Samhällets kravnivå redovisar att max 20 % av befolkningen får känna sig störda eller starkt störda av 
buller. När det gäller marknära industribuller i industriella stadsmiljöer med relativt högt 
bakgrundsbuller som maskerar störsändarens ljudnivå så visar sociologiska studier att kravnivån nås 
vid 40dB(A) vid fasad.  

När det värde som kallas för beräknad nivå vid fasad för vindkraftsverk inte stämmer med verklig 
ljudnivå i vår miljö så kan inte värdet användas för att prognosticera andelen som kommer att känna 
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Är det lagligt att tillstyrka omfattande exploatering när exploatören inte tar ansvar för 
ljudberäkningarna och dessutom vill att innehållet ska hållas hemligt, ”konfidentiellt”? Detta bryter 
mot den svenska offentlighetsprincipen som ställer höga krav på öppenhet. Sökande redovisar följande 
text i ljudberäkning.  

 

Texten betyder: 

Detta dokument (”Rapport”) har upprättats av Renewable Energy Systems Ltd (”RES”). RES ska inte 
anses påstå något när det gäller riktigheten, fullständigheten, metodiken, tillförlitligheten eller den 
aktuella statusen för något material som denna (”Rapport”) innehåller, och RES tar inte heller på sig 
något ansvar när det gäller innehåll eller information, som hänvisas till eller ingår i Rapporten. Den 
som förlitar sig på Rapporten (”Mottagaren”) gör detta på egen risk, och varken Mottagaren eller 
någon part, som Mottagaren förser med Rapporten eller innehåll eller information som kan härledas 
från den, ska ha någon rätt eller anspråk i detta avseende gentemot RES eller något av dess 
dotterbolag. Mottagaren skall behandla all information i Rapporten som konfidentiell. 

Kan kommunen styrka att bullerberäkningarna är korrekta när sökande inte kan göra det? 
Är det någon som tror att Vattenfall kan göra beräkningar när landets ledande forskare på Uppsala 
universitet redovisar att kunskap saknas för att göra trovärdiga beräkningar? 

Säkerhet 

 

Havsnäs vindkraftspark den 8 februari 2015. Verket är 4,5 år. Parken drivs utan att det finns sensorer som 
klarar av klimatet, vilket gör att verkens styrsystem inte fungerar som det är tänkt. Nospartiet är knäckt, 
miljöfarliga kemikalier, oljor, delar har kastats ut i naturen. Säkerheten är inte säkerställd av Nordisk 
vindkraft som har byggt den farliga anläggningen. Vingarna är ca 50m långa. Bladvikt ca 7 ton. 
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Verket är inte konstruerat för att klara av belastningar som framkallas i kallt klimat. 
Är det någon som kan tro att betalningsförmågan till markägaren är god när verket som kostar 40 miljoner 
är skrot efter 4,5 år i drift? 
 
 

 

Staket runt livsfarlig anläggning saknas i MKB i strid med direktivet för miljöbedömningar och i strid 
med direktiv (MD) 2006/42/EG, artikel 11. 
 
Det kan vara få markägare som känner till att tillstånd meddelas enligt Miljöbalken 9 kap 6 och 8§§. 
I tillstånden redovisas det att tillståndet inte undantar annan författning som berör verksamheten. 
Tillståndsmyndigheten prövar inte om det finns möjligheter att montera staket runt hela 
verksamhetsområdet, det ansvaret läggs på verksamhetutövaren.  

När staket har stor miljöpåverkan så får det inte utelämnas i miljökonsekvensbeskrivningen enligt 
direktivet för miljöbedömningar. Det kan vara räddningen för många markägare som vill häva avtal. 

Arbetsmiljöverket redovisar att de är förhindrade att utföra marknadskontroll på vindkraftsparker. 
Varför de är förhindrade är en regeringsfråga. Nationens trovärdighet skadas av regeringens passivitet 
i denna mycket viktiga fråga. Det har medfört att riskanalyser med CE märkning av de sammansatta 
produktionsenheterna inte är utförd. Staket saknas. 

Vattenfalls arrendeavtal redovisar att Vattenfall har självbestämmanderätt för markanvändningen inom 
650m radie från verket. Området som undantas skogsbruk är ca 136Ha/verk, vid bonitet 3,4 m3sk/Ha 
så överstiger den årliga tillväxten värdet av utlovad arrendeintäckt. Metoden kallas för Baggböleri. 

Enligt uppgift från servicepersonal för verken i Bliekevare i Dorotea så är det sprickbildning i 
infästningar vilket medför att turbinerna när som helst kan falla ner på marken.  
Nyligen kastades en vinge flera hundra meter från ett verk i Hörnefors.  

Prejudicerande dom i EU domstolen visar att tillståndsgivaren blir skadeståndsskyldig om tillstånd ges 
till miljöfarlig verksamhet utan att miljökonsekvenser är redovisad i miljökonsekvensbeskrivning.  
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rotliden. Skador redovisas i delvis sekretessbelagda kontrollprogram för Stor-rotliden.  
Vattenfall avbröt kontrollprogram 2 år för tidigt i strid med villkoren i tillståndet.  
Bolaget försöker att tysta ner skadorna genom falsk vittnesbörd i mark och miljödomstolen, där visas 
bilder som påstås vara tagna på Stor-rotliden men bilderna är från andra platser.  
Bild 23 i kontrollprogram fågel är ett bedrägeri som syftar till att vilseleda kommuner, markägare och 
domstol. 

Kommunens hantering betraktas av många som hänsynslös när kommunen har villkorat krav på 
ersättning till kommunen för tillstyrkan på marker som kommunen inte äger. 

Elcertifikatskatt till miljöfarlig vindkraft betalas i strid med lag 
 har medverkat till att elcertifikatskatt idag betalas av små elkonsumenter till 

miljöfarlig vindkraft i strid med miljöbalkens krav på bästa teknik. och hennes familj var en av 
de första i landet att bygga miljöfarlig vindkraft som konsumerar bidrag i strid med vår lagstiftning. 

Begäran om laglighetsprövning av bidragsanvändningen kommer att lämnas in till Konsumentverket 
och Marknadsdomstolen under våren 2015.  

Skadliga konsekvenser 
När länsstyrelsen inte visste hur det skulle bli så villkorades 2 kontrollprogram för 
vindkraftsetableringen på Stor-Rotliden. Kontrollprogram visar så allvarliga skador att parken inte kan 
vara kvar. Enetjärn natur redovisar att renen visar oro och flyktbeteende 9 km från verken under 
vinterperioden. Ekom AB redovisar att högvärdigt vilt som tjäder och orre har lämnat Stor-Rotliden. 
Lokalbefolkningen har upptäckt att 3 orrspelplatser som tidigare låg inom 3000m från verken har 
upphört. Spårbildningen av störningskänsligt vilt har minskat dramatiskt på och runt Stor-Rotliden. 

Lågfrekvent buller skadar fauna, människa, boendemiljö och värdet på skogsfastigheter. 

Markägare saknar juridiska möjligheter att utestänga samebyn och försämra betesron för renar enligt 
prejudicerande dom i Nordmalingsmålet. 

Etableringen bryter mot FSC policy och mot Jordabalken 3 kap 1§ som redovisar att markägare ska 
visa skälig hänsyn mot grannen. Att skrämma bort vilt och försämra ljudmiljön 9 km från sin egendom 
kan inte betraktas som skälig hänsyn. 

Sveaskogs hänsynslösa agerande medför handelshinder inom skogsbruket med omfattande förluster 
för markägare och för Sveaskog. Jag känner en markägare som har förlorat 1,2 miljoner kr på grund av 
handelshinder. Förlusterna utökas för varje år som går. Ingen vill sälja skog till lägre ersättning. Vem 
ska betala markägarnas kostnader?  

Vissa markägare är förblindade av löften om pengar. Avtalen visar att verksamhetsutövaren har ett års 
uppsägningstid för avtalad ersättning och att markägare tidigast kan säga upp arrendatorn efter 34 år 
och 6 månader om markägaren blir missnöjd med buller och sänkt ersättning. Den skuldskrivning som 
sker genom att markägaren tillskrivs saneringskostnaden för fundament medför att markägaren inte 
kan ta strid. 

Markägarna som upplåter mark för verksamhet som skadar andras marker och utestänger rennäringen 
är inte informerade om att de kommer att stämmas på skadestånd. Jag anser att förtroendevalda 
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politiker har en skyldighet att hjälpa vilseledda markägare för att undvika onödiga konflikter genom 
att avvisa ansökan om tillstånd. 

Platsvalet är fel enligt miljöbalken. Skogsmark skyddas av miljöbalken 3kap 4§, renbeteslandet 
skyddas av prejudikat. 

Buller medför ohälsa 
Enligt professor  vid Karolinska institutet så trycks halten av anticancerogent 
melatonin ner när sömnen störs. Vilket medför ökning av mutationer i gener och annat som ökar 
risken för cancer. Den förstörda miljön skapar vanmakt, ilska och tillstånd av oro. 

Enligt , professor och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, 
orsakar buller symtom såsom: sömnstörningar, huvudvärk, tinnitus, yrsel, hjärtpåverkan etc. Samma 
symtombild finns beskriven i vindkraftsstudier från ett flertal länder bl.a. Tyskland, Skottland, 
Australien, Kanada m.fl.  Och att vid långvarig stress och en känsla av maktlöshet (som är likartade 
den stress som kan upplevas av störningar från vindkraftverk) ses en ökad aktivitet i HPA-axeln med 
framför allt ökad insöndring av kortisol. I de longitudinella populationsstudierna vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset noterades att långvarig stress leder till försämrad glukosomsättning med 
stegrade insulinnivåer, blodtrycksstegring, förhöjda blodfetter och immunologiska rubbningar (det s.k. 
metabola syndromet). Dessa förändringar innebär på sikt en ökad risk för utveckling av diabetes och 
för tidig död i hjärtkärlsjukdom.  

Titta på denna film: http://ontario-wind-resistance.org/2015/02/18/down-wind-full-
documentary-now-available-to-watch-free/ 

Högintensivt vitt roterande varselljus 
Verken som nu ansöks har högintensivt vitt blinkande varselljus. När ljuset reflekteras i moln så bildas 
ljuspelare som slår i lufthavet. På stora avstånd bländar det högintensiva, blinkande vita ljuset djur 
som är beroenda av sitt mörkerseende för att överleva. 



14 
 

 

I dagsljus bildar verkens slagskuggor ständig ljusväxling på marken. Under vinterperioden på snötäckt 
mark är slagskuggorna mycket störande. Slagskuggor bedöms vara så skadliga att faktisk skuggtid på 
fasad inte får överstiga 8 timmar/år. Naturens innevånare saknar skydd. Spårbildning visar att 
störningskänsligt vilt lämnar området. 

Markrådighet 
Förtroendevalda i Lycksele kommun har tillstyrkt miljöfarlig vindkraft i Vargträsk, Vinliden, 
Fäbodberget och Hornmyr utan att kontrollera om exploatör har rådighet över den mark som berörs av 
etableringarna. 

Gemensamt för dessa projekt är att exploatören inte har möjlighet att skapa rådighet över 
berörda marker. På grund av buller så redovisar nu Svevind att de kräver avtal med markägare 
som förbinder markägaren att inte använda marken för boende om marken ligger inom 2 km 
från verk i kallt klimat. Det saknas sådana avtal i berörda byar. Markägarna är inte informerade 
om skadliga konsekvenser. 

Är det ansvarsfullt av förtroendevalda politiker att ogenomtänkta beslut belastar oskyldiga 
kommunbor med civilrättsliga kostnader på grund av att kommunens politiker inte använder sig av den 
kunskap som finns?  

Har kommunen tänkt på att civilrättsliga kostnader som kommunen vältrar över på privata personer för 
att undanröja tillstånd, kan komma att belasta kommunens ekonomi när kommunen gör fel? 

Teknikvalet 
För att tillstånd ska vara möjligt att bevilja så ska verksamhetsutövaren enligt miljöbalken bevisa att 
vindkraftsetableringen är bättre än att inte bygga. 
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Besparingsteknik som termoteknik där värmepump ersätter elpanna i fastighet frigör ny förnyelsebar 
el i den omfattning som efterfrågas via vindkraft till ca 1/3 av vindkraftens kostnad/kWh genom att 
vattenkraftproducerad el inte slösas bort i onödan. Vattenfall redovisar att vattenkraft är 67 % bättre än 
vindkraft i det för miljön så viktiga livscykelkostnadsperspektivet för CO2/kWh. 

Vindkraft är ett särintresse, tekniken kan inte ges företräde framför andras intressen när bättre teknik 
istället kan och ska användas enligt miljöbalken.  

Av installerad vindkraftseffekt är bara 6 % tillgänglig under 90 % av årets timmar. 

Nordisk vindkraft och Vattenfall vindkraft 
Båda bolagen använder hänsynslösa affärsmetoder genom att skadliga konsekvenser inte redovisas. 
Konsekvenser får markägarna själva upptäcka i efterhand. Bolagen skuldskriver skogsfastigheten 
genom att tillskriva markägaren saneringskostnader för fundament.  
Energimyndigheten varnar för NVs energiproduktionsberäkningar de är överdrivna med  
mer än 100 %. Bristande kunskap kan ligga bakom felen, men syftet kan även vara att investerare ska 
luras att köpa verk av NV för att NV ska tjäna snabba pengar på andras olycka. 

Nordisk vindkraft har hotat markägare med expropriation om markägare är emot etablering, utan 
laglig grund. Bolaget är anmält för sina affärsmetoder, begäran om näringsförbud är inlämnad till 
domstol. 

Vattenfalls projektledare för Fäbodberget är anmäld för trolöshet mot huvudman när ansökan om 
tillstånd är inlämnad utan att skadliga konsekvenser som bolaget känner till är redovisade i MKB, 
ljudberäkningarna är så dåliga att de inte går att följa, staket saknas i MKB. Samråd enligt miljöbalken 
saknas, slutgiltig MKB är inte utsänd för yttrande till berörda som skadas av lågfrekvent buller som 
bolaget känner till. I strid med direktivet för miljöbedömningar. Vattenfall driver verken på Stor-
Rotliden utanför tillståndets villkor, ljudmätningar saknas, säkerheten är inte säkerställd. Vattenfall 
redovisar att anläggningen drivs utan kontroll på grund av att isdetektorer inte klarar av klimatet. 

Det medför att nya tillstånd inte får beviljas.  

Vår ursprungsbefolkning 
Vår ursprungsbefolkning har meddelat kommunen att de är emot all etablering av miljöfarlig vindkraft 
eftersom renarnas betes ro störs på stora avstånd och utestängning av renskötsel sker i 
vindkraftområde. 

FSC policy, FN konvention, Grundlagen regeringsformen och prejudicerande dom i 
Nordmalingsmålet skyddar rennäringen. 

Platsvalet Stöttingfjället är fel enligt miljöbalken eftersom ljudutbredningen inte kan beräknas i den 
miljön och det staket som krävs inte får monteras. MÖDs beslut i Nordmalingsmålet angående 
Samebyns rättighet till renbetesmarker förklarar varför platsvalet Stöttingfjället är fel.  
Eftersom översiktsplanen anvisar verk längs hela Stöttingfjället så har samebyn nolltolerans. 
Kommunen är ansvarig för var vindkraft inte ska byggas. Om exploatörer intresserar sig för områden 
som ligger för nära bostäder, höga naturvärden och på platser där exploatör inte kan skapa rådighet 
över berörda marker så uppfyller inte exploatör kunskapskravet enligt miljöbalken.  
Ansökan på sådan plats ska avvisas av kommunen. 
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För att undvika onödiga kostnader så har jag i tidigt skede informerat Vattenfall och Nordisk vindkraft 
om varför platsvalet Stöttingfjället är fel enligt miljöbalken. 

Regeringsformen 
Grundlagen regeringsformen redovisar: 

1 kap. Statsskickets grunder 

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. 
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 
människans frihet och värdighet. Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god 
miljö för nuvarande och kommande generationer. 

Enligt grundlagen ska folket tillfrågas om de vill att vindkraft ska byggas. Folket ska informeras om 
bristerna i IEC 61 400-11, vindkraftens verkliga kostnader, skadliga konsekvenser, om att bättre teknik 
istället kan användas till ca 1/3 av kostnaden/kWh och efter det tillfrågas om de vill att vindkraft ska 
byggas.  

Det arbetet är inte gjort i våra kommuner eller i riket, vilket medför att utbyggnad av miljöfarlig 
vindkraft strider mot regeringsformen. 
30TWh vindel motsvarar ca 163 st anläggningar av Stor-Rotlidens storlek som skadar värden på ca 
5 000 000 ha. Fastigheterna har ett värde av ca 150 miljarder kr. Placeras parkerna i ett rutnät med 4 
mil mellan parkerna så täcker rutnätet en landyta av 51x51 mil. Det medför en så kraftfull omdaning 
av ljus och ljudmiljön för det svenska naturlandskapet att folket ska tillfrågas om de vill att den 
onödiga satsningen ska genomföras. 

Eftersom avsikten är att placera merparten av parkerna i norra Sverige så är det uppenbart att folket 
som bor där ska informeras och tillfrågas eftersom makten vilar hos folket och kommuner har vetorätt. 

Enligt domstolsverket så ska domstolarnas verksamhet utgå ifrån medborgarnas intressen. 
Domstolarna saknar medborgarnas beslut. Medborgarna är inte informerade, inte heller tillfrågade. 
Kan någon med kunskap om vindkraft uppfatta 30TWh vindel som en ansvarsfull grön satsning? 

Regeringens företrädare erkänner att beslutsunderlagen är för 
dåliga 
Regeringens företrädare,  (biträdande enhetschef på Miljö- och 
energidepartementets rättssekretariat) och  (kansliråd på Miljö- och 
energidepartementets rättssekretariat) har erkänt att beslutsunderlagen för vindkraftsutbyggnad i 
Strängnäs utförda av Kraftö, var för dåliga, tillståndet skulle aldrig ha medgivits. Erkännandet delgavs 
i FN Tribunal i Geneve ärende nr. (ACCC/C/2013/81). 
Nacka tingsrätt undanröjde tillståndet i Strängnäs, mål P635-12, P1924-12. 
 
Samma principiella fel föreligger i beslutsunderlagen för Stor-Rotliden, Blakliden, Vargträsk, 
Fäbodberget, Vinliden och Hornmyr. Kraftö har samma juridiska ombud som Nordisk vindkraft, 
ombudet försöker nu upprepa samma fel i vårt område. Vattenfall gör samma fel som Nordisk 
vindkraft. 
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Frågor till Lycksele kommunfullmäktiges ledamöter 
1 Varför har Lycksele kommun tillstyrkt vindkraft när det saknas en verifierad standard som kan 
användas för att redovisa lågfrekvent bullerutbredning som har avgörande betydelse för var verk inte 
kan byggas? 

2 Varför har Lycksele kommun tillstyrkt vindkraft när det saknas sociologiska studier som kopplar det 
som idag kallas för en ”beräknad nivå vid fasad” till andelen som känner sig störda eller starkt störda 
av amplitudmodulerande vindkraftsbuller i särskilt störningskänsliga miljöer i kallt klimat? 
Miljöbalken kräver att man ska veta vad man gör före man gör det. Gissa duger inte. 

3 Varför har Lycksele kommun tillstyrkt vindkraft när staket saknas i miljökonsekvensbeskrivning, 
och det staket som krävs inte får monteras i de aktuella områdena när det medför utestängning av 
samebyn och andra nyttjanderättshavare? 

4 Varför har Lycksele kommun tillstyrkt vindkraft när kontrollprogram för Stor-Rotliden visar att 
skadliga konsekvenser är för stora? 

5 Varför har kommunen tillstyrkt vindkraft när kommunen är medveten om att arrendatorerna 
skuldskriver markägarnas egendom? Saneringskostnaden är ca 5 miljoner/ fundament kommunen är 
informerad om att den del av kostnaden som markägaren inte klarar av vältras över på kommunens 
skattebetalare. Har kommunen tagit fram finansieringsplan för kostnaderna? 

6 Varför har Lycksele kommun tillstyrkt vindkraft när markrådighet för exploatör kan inte uppnås i 
ansökta projekt och civilrättsliga kostnader för att undanröja tillstånden ska betalas av vållande part? 

7 Varför tillstyrks verk med högintensivt vitt varselljus när skäl saknas för det? 

8 Varför har Lycksele kommun tillstyrkt vindkraft när teknikvalet vindkraft är sämre än att inte 
bygga? Vilket medför att tillstyrkan strider mot miljöbalken 2 kap 3§. 

9 Varför har Lycksele kommun tillstyrkt vindkraft när vår ursprungsbefolkning säger nej till 
etableringar längs Stöttingfjället? Prejudicerande dom i Nordmalingsmålet skyddar rennäringens 
intressen. 

10 Är det klokt att Lycksele kommun går emot forskning och profession som visar att vindkraft är 
onödig miljöförstöring?  En teknik som inte behövs. 

11 Varför behandlar Lycksele kommun vindkraftsärenden när befolkningen inte är informerade om 
skadliga konsekvenser och inte är tillfrågade om de vill att vindkraft ska byggas? 

12 Varför behandlas vindkraftsärenden till stora kommunala kostnader när exploatörerna visar att de 
inte uppfyller kunskapskravet enligt miljöbalken? Det tar bara några få minuter att konstatera 
kunskapsbristen i beslutsunderlagen. 

13 Varför har Lycksele kommun tillstyrkt etableringar som strider mot riktlinjer för externt 
industribuller och vägledande dom av MÖD i Fanbyviken. 

14 Varför har Lycksele kommun villkorat krav på ersättning till kommunen för tillstyrkan på marker 
som kommunen inte äger? Att göra tillstyrkan i sig beroende av att ersättning betalas strider mot 
regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. Grundlagsbrott är förbjudet. 



18 
 

Bystander effect?  
 
Jag undrar om några av Lycksele kommuns förtroendevalda har drabbats av bystander effect?  
Åskådar apati, är ett socialpsykologiskt fenomen som avser fall där individer inte erbjuder hjälp till 
offret när andra människor är närvarande. Sannolikheten för hjälp är omvänt relaterad till antalet 
åskådare.  
Med andra ord, ju större antal åskådare, desto mindre sannolikt är det att någon av dem kommer att 
hjälpa.  
Flera variabler bidrar till att förklara varför åskådare effekten uppstår. Dessa variabler är: tvetydighet, 
sammanhållning och spridning av ansvar. Människor har lämnats att dö på grund av detta fenomen. 

Jag hoppas att jag inte bor i en kommun som tillåter ovanstående fenomen.  

Kommunfullmäktiges ansvar och medborgarförslag 
Kommunen får inte vältra över ansvaret på enskilda att driva civilrättsliga processer mot Vattenfall 
och Nordisk vindkraft. 

Medborgarförslag 

Jag begär att Lycksele kommunfullmäktige den 23 februari 2015 återkallar beslut om tillstyrkan av 
vindkraftsprojekt i Vinliden, Vargträsk, Fäbodberget och Hornmyr när beslutsunderlagen är felaktiga 
och bristfälliga. 

Jag begär att kommunen kallar allmänheten till informationsmöte där kommunen redovisar skadliga 
konsekvenser som redovisas i kontrollprogram för ren och fågel för vindkraftetableringen på Stor-
Rotliden. Mötet ligger i Nationens intresse. 

Jag begär att kommunen redovisar att tillstånd enligt miljöbalken inte kan beviljas när sociologiska 
studier för störningsgrad och verifierad standard för redovisning av verklig bullerutbredning i vår 
miljö inte finns. Exploatörernas inlämnade beslutsunderlag är bristfälliga, felaktiga och vilseledande. 
Exploatörer saknar markrådighet för berörda områden. 

Vi befinner oss i en farlig situation när miljöprövningsdelegationens ordförande redovisar att hon inte 
tar något ansvar för fel i beslutsunderlag. När fa tighetsvärden, ljus- och ljud-miljön, jaktliga värden 
och vildmarkskänslan skadas så kan ansökta parker medföra att vi når störningsgrader på 80-90 %.  
Det manar till besinning. 

Kommunen har ansvaret för rennäringens överlevnad, medborgarnas hälsa och miljö. 

Ingen kan överklaga kommunens beslut att återkalla tillstyrkan. Det är inte kommunens fel att 
beslutsunderlagen är bristfälliga och vilseledande. 

Jag anser att Kommunen behöver tid för att se över översiktsplanen, för att nå målet 15TWh vindel 
2015 så återstår det att bygga ca 2 verk/kommun i Sverige. Vansinniga etableringsmetoder som 
medför massiv ödeläggelse är inte politiskt efterfrågat. 
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Med vänlig hälsning 
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Till 
Naturvårdsverket 
registrator@naturvårdsverket.se 

 

 

2019-09-23 

Remissvar rörande reviderad vägledning om buller från vindkraftverk 

Ärendenr: NV-01688-19 

Inledning 

I högt belägen kuperad terräng i kallt klimat föreligger flera ljudnivåhöjande effekter som är naturliga.  
Isbildning. 
Inversionsförstärkning. 
Refraktion. 
NAM och OAM 
Snöfall, regn, hagel, rotorblad i moln. 
Stora parker framträder som en linjekälla av buller som bildar lågfrekvent interferens vilket höjer ljudnivån. 

Vi anser att det måste finnas kunskap och bestämmelser som visar hur dessa effekter ska medräknas när 
effekterna får avgörande betydelse för andelen störda eller starkt störda av buller. 

Vi anser det vara skillnaden mellan störsändarens ljudnivå och bakgrundsljudnivå på den plats man befinner sig 
som till stor del avgör hur störd man blir av buller. 

När sändarens buller överstiger bakgrundsbullernivån med 5dB(A) i stadsmiljö med relativt högt maskerande 
bakgrundsbuller 35dB(A) uppnås samhällets kravnivå 15–20% störda eller starkt störda av sändarens buller. 

I störningskänsliga miljöer där bebyggelsen ligger i vindskyddade lägen och bakgrundsljudnivån är låg eller 
obefintlig, 16 dB(A), framkallar i dagsläget begränsningsvärdet 40dB(A) en skillnad som uppgår till 24 dB(A) + 
ljudnivåhöjande effekter som är naturliga. Det är inte tillfredsställande. 

Det kan vara vindstilla i dalen där bebyggelsen ligger och samtidigt blåsa kraftigt 220m ovanför marken på 
bergets topp. 

Nu visar erfarenheter att människan inte klarar av en så stark förändring av ljudmiljön, det strömmar in klagomål 
till kommuner och myndigheter där begränsningsvärdet 40dB(A)+ ljudnivåhöjande effekter har tillämpats för 
vindkraftsbuller i störningskänsliga miljöer. Detta kan inte fortsätta. 

Emissionsmätning och ljudnivåhöjande effekter 

Beräkningsmetod, referensförhållandet 8 m/s på 10 meters höjd och standarden SS-EN 61 400–11 är inte 
utvecklade för att användas i kallt klimat där effekten av ljudnivåhöjande effekter är vanligt förekommande. 
Standarden är inte heller anpassad för dagens stora verk. Bristerna medför väsentliga fel. 

Standarden medger mätning vid +15 grader och referensförhållandet medger mätning när dagens stora verk går 
på ca 1/3 av märkeffekt. 

Nu visar ÅF:s uppföljning på Stor-Rotliden att källstyrkan vid nedisning stiger med upp till 15dB(A) högre 
ljudnivå än det som tillverkaren redovisat.  
I medeltal stiger källstyrkan med 10,6dB(A) under nedisningsperioden. 

SMHI redovisar att inversionsförstärkning på avstånd från parken höjer ljudnivån med upp till 20dB(A). 
Bolaget har inte heller medräknat ljudnivåhöjande effekt av väder, refraktion och lågfrekvent interferens. 

När källstyrkan stiger med 15dB(A) bullrar 40 verk på Stor-Rotliden som om det vore 1280 verk på berget! 
På läsidan under vinterperioden 6km från verken är upplevelsen att hela lufthavet skakar av lågfrekvent buller. 
Begäran om rivning och bortforsling är inlämnad. 
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Utelämnas ljuddata vid märkeffekt vid max mode och ljudnivåhöjande effekter som är naturliga får det 
katastrofala följder för bolag, fauna och närboende. 

Under vinterperioden på läsidan ca 4000m från verken på Stor-Rotliden där beräknad ljudnivå påstås vara 
30dB(A) redovisar alla tillfrågade att de känner sig störda eller starkt störda av parkens buller. 

Det är alarmerande när samhällets kravnivå för andelen störda eller starkt störda av buller överstigs. 

”Verken låter som en flygplats”, ” Här skulle jag aldrig kunna bo” är några kommentarer som vi mött.  

Mätetalet dB(A) 

Det blir uppenbart felaktigt att pröva parker i dB(A) när de plågar omgivningen i dB(Z).  

Redovisas verklig bullerutbredning, dB(Z), blir det enklare att förstå vilka som är berörda. 
Mätetalet dB(A) framkallar stora långsträckta utbredningsområden för parker vilket medför att störningen 
framträder som en linjekälla av buller det förvärrar problematiken, särskilt när parker bildar lågfrekvent 
amplitudmodulerande buller som i störningskänsliga miljöer är störande vid låga ljudnivåer.  
Nedanstående bild förklarar (A) filtrets dämpning 

 

Efter klagomål på buller vid bostäder som ligger 5000m från Mörttjärnsbergets vindkraftspark i Bräcke kommun 
så har ÅF utfört ljudmätningar i band 63 och 80 Hz. 
Resultatet ser ni nedan: 
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Analysen redovisar lågfrekvent pulserande ljud, vilket verkligen är störande.  
Variationen pendlar från 38-58dB på 5000m avstånd!  

Nedan redovisas Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent buller. 

 

ÅF:s mätning visar att Folkhälsomyndighetens riktvärden överstigs och det görs 5000m från etableringen! 
Övertramp har skett med 16dB för lågfrekventa band. Det är ca 5 ggr högre nivå än det som tillåts.  
Det framgår inte av mätningen om den är gjord när förhållanden är som värst. 
Är det konstigt att människorna klagar när ljudmiljön förorenas och bullret känns i hela kroppen? 

Vindkraftens problemfrekvens band 63Hz dämpas dåligt i luft, dämpningen är bara ca 1dB/10km.  
Utspädningen räcker inte till för att maskera störningen, parkernas enorma utbredningsområde framkallar 
lågfrekvent interferens som avsevärt höjer ljudnivån.  

Begränsningsvärden 

Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller redovisar att 40dB(A) inte ska överstigas vid fasad i industriella 
stadsmiljöer som har relativt högt maskerande bakgrundsbuller. Kravnivån skärps med -5dB(A) om bebyggelsen 
befinner sig i störningskänslig miljö och vindskyddat läge. Kravnivån skärps med ytterligare -5dB(A) om 
störsändare bildar så kallade udda ljud. Entoniga ljud, slagljud och pulserande ljud utgör udda ljud. 

Parken på Stor-Rotliden bildar raspande ljud, entoniga signalljud, pulserande lågfrekvent buller och så kallad 
pålning som är ett slagljud. Tillståndet medger 40dB(A) plus ljudnivåhöjande effekter som är naturliga.  
Tillståndet är felaktigt liksom det beräknade värdet vid fasad. 

Vad innebär det för parkens storlek när kravnivå skärps med 10dB(A)? Vi vill redovisa ett tänkvärt exempel: 
Tänk er ett berg med 40 verk där beräknad ljudnivå i bebyggelsen runt berget påstås vara 40dB(A).  
Varje gång som antalet verk på berget halveras sjunker ljudnivån i bebyggelsen med -3dB(A), detta förutsatt att 
medelavstånd mellan bostad och verk är oförändrad. 40 verk förvandlas till enstaka verk när riktlinjerna följs. 
Till skärpningen ska ljudnivåhöjande effekter som är naturliga på något sätt kunna medräknas. 

Landets ledande forskare redovisar att det dagsläget saknas kunskaper för att utveckla trovärdiga 
ljudberäkningsprogram som kan användas i kallt klimat högt upp i lufthavet där terräng är kuperad. 

Slutsats 

Remissen redovisar att Energimyndighetens forskningsprogram för hur människor och fauna påverkas pågår 
fram till 2021 och att IEC s standardarbetet förväntas vara klart 2020. WHO slår också fast att det saknas 
forskning inom området buller. 

Vi anser att varningssignalerna är tydliga när det strömmar in klagomål där parker har byggts med för höga 
begränsningsvärden som 40dB(A)+ ljudnivåhöjande effekter som är naturliga.  
På flera platser kräver människorna driftförbud och rivning. 
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Vi känner ingen trygghet när miljöprövningsdelegationen och MÖD inte följer Naturvårdsverkets riktlinjer. 
Avstegsbesluten är oförsvarbara när de har framkallat tillstånd för ca 15 ggr för stora vindkraftsparker.  
Besluten måste snabbt rivas upp. 

 Vi begär att riktlinjerna förtydligas så det framgår:  

• Att det är samhällets kravnivå max 15–20 % störda eller starkt störda av buller som är kravnivå.  
(Vi har upplevt exploatörer som säger att ett felaktigt beräknat värde uttryckt i mätetalet dB(A) utgör 
kravnivå. Det gör oss oroliga.) 

• Att begränsningsvärdet vid fasad i störningskänsliga miljöer är 30dB(A) inklusive ljudnivåhöjande 
effekter som är naturliga. Samt att det måste finnas kunskaper och metod som gör det möjligt att 
medräkna ljudnivåhöjande effekter som är naturliga före tillståndsansökan får lämnas in.  
Saknas kunskap måste det utföras sociologiska studier som fastställer vilket beräknat värde vid fasad 
uttryckt i mätetalet dB(A) som motsvarar samhällets kravnivå max 15–20 % störda eller starkt störda av 
vindkraftsbuller i störningskänslig miljö belägen i kuperad terräng och kallt klimat där ljudnivåhöjande 
effekter som är naturliga avsevärt höjer ljudnivån. 

• Att riktlinjerna tydligt redovisar begränsningsvärden för lågfrekventa ljudnivåer och för infraljud.  
• Att bullerutbredning ska redovisas i dB(Z) för att förstå vilka som blir berörda av lågfrekvent buller. 
• Att Folkhälsomyndighetens riktlinjer för lågfrekvent buller i bostad är skrivna för att följas. 
• Att indata i beräkning ska vara ett garantivärde fastställt av tillverkare vid nedisning, vid max mode och 

vid märkeffekt. (Arbetsmiljöverkets marknadskontroll visar att det på marknaden inte går att köpa verk 
som har fungerande avisningssystem.) 

• Att säkerhetsmarginal för verkens källstyrka redovisas i beräkning. +3,8 dB(A). 

Bristande förståelse inför våra regelverk har framkallat tillstånd för gigantiska parker som liknar våldtäkt på 
värdet av andras investeringar. 

Stora värden riskerar skada. Saknas sociologiska studier och kunskaper blir utbyggnaden en gissning och det 
duger inte enligt miljöbalken. Facit visar att störningsgraderna blir för höga där Naturvårdsverkets riktlinjer inte 
har följts. 

Vår slutsats blir att felaktigt framtagna och beräknade ljudnivåer utgör ett samhällsfarligt problem som hotar 
befolkningen och hela vindkraftsbranschen.  

Delvis sekretessbelagda kontrollprogram för experimentanläggningen på Stor-Rotliden redovisar skador inom 
9km från verksamheten.  
Vi anser att skador i praktiken omöjliggör storskalig vindkraftsutbyggnad på land där markrådighet inte går att 
erhålla. 

Lyckligtvis frigör besparingsteknik planeringsramen för vindkraft producerad el till ca 1/3 av vindkraftens 
kostnad, det görs genom att inte slösa bort vattenkraftproducerad el. Vi hänvisar till tidigare inlämnad bilaga 
beräkning för bra miljöval. Det är en verklighet som bevisar att vindkraft inte uppfyller miljöbalkens krav på 
bästa teknik vilket medför att vindkraft är ett smalt särintresse som inte kan lämnas företräde framför alla andras 
intressen. Beräkningen framkallar krav på grön omställning av elcertifikatskatten till prioritering av besparing.  
En grön omställning av elcertifikatskatten minskar skattekostnader och frigör gröna hållbara jobb.  
Skatt får inte betalas till bolag som bryter mot lag. 

Kunskapsbristen medför att  Advokatbyrå som företräder Nordisk Vindkraft 
friskriver sig från allt ansvar till följd av inlämnade ljudberäkningar. 
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Friskrivningen ser ut som följer: 

Detta dokument (”Rapport”) har upprättats av Renewable Energy Systems Ltd (”RES”). RES ska inte anses påstå något när 
det gäller riktigheten, fullständigheten, metodiken, tillförlitligheten eller den aktuella statusen för något material som denna 
(”Rapport”) innehåller, och RES tar inte heller på sig något ansvar när det gäller innehåll eller information, som hänvisas 
till eller ingår i Rapporten. Den som förlitar sig på Rapporten (”Mottagaren”) gör detta på egen risk, och varken 
Mottagaren eller någon part, som Mottagaren förser med Rapporten eller innehåll eller information som kan härledas från 
den, ska ha någon rätt eller anspråk i detta avseende gentemot RES eller något av dess dotterbolag.  
Mottagaren skall behandla all information i Rapporten som konfidentiell. 
 
Vattenfall agerar här utan biträde av advokat men lider av samma dilemma.  
Vi anser att agerandet är oacceptabelt.  
Bristande kunskaper medför att miljöbalkens stoppregel ska tillämpas fram till tidpunkt när tillräckliga 
kunskaper föreligger. 

Vi hänvisar till även till Miljöbalken 2 kap 2§ som visar att kunskap ska föregå handling. 
Vill man inte själv leva nära en ca 15 ggr för stor miljöfarlig vindkraftsanläggning ska man inte förvänta sig att 
andra vill göra det.  

Avslutningsvis vill vi tacka Naturvårdsverket för initiativet att bjuda in till remissyttrande. 

 

Med vänlig hälsning 

Stöttingfjällets miljöskyddsförening, del av Föreningen Svenskt Landskapsskydd 
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Överklagan av Förvaltningsrättens beslut 880-19 och dom 963-19 

1 

Beslut och dom som överklagas:  
Mål nr 880-19 och dom mål nr 963-19 daterade 19-09-19, Förvaltningsrätten i Umeå.  

2 Varför ska besluten ändras 

Undertecknade överklagar när föreslagna parker är för stora och skulle förstöra vår hälsa, livsmiljö och 
värdet av våra liv. Vi måste även se till parkernas kumulativa effekter i vårt livsområde.  
Störande rörelser, förfulning, ljusblixtar och lågfrekvent buller skulle förstöra upplevelsevärden i 
berörda viltvårdsområden, värdet av våra egendomar och möjlighet att bedriva renskötsel.  
Parkerna är i ett akustiskt perspektiv ca 15ggr för stora. 
Glädjen att leva här förstörs om parkerna skulle få tillstånd att byggas. 

Miljökonsekvensbeskrivningarna är för gamla när skador som har framkommit i kontrollprogram för 
Stor-Rotliden, verklig utbredning av lågfrekvent buller, vindturbinsjuka, handelshinder inom 
skogsbruket och inhägnad inte är redovisad. 

Stadgad ordning har i allt väsentligt åsidosatts vid tillkomsten av föreskrift som beskriver hur 
myndighetsprövningen av vindkraftverk ska utföras. Det är ett förhållande som medför att föreskriften 
inte får tillämpas enligt grundlagen. Mer om det redovisas senare i denna överklagan. 

Vi anser att beslut och dom ska ändras när förvaltningsrätten inte har löst konflikter mellan berörda 
Kommuner, Myndigheter, Vattenfall, Nordisk vindkraft och klagande befolkning.  

Vi begär att beslut och dom ändras så att miljöprövningsdelegationen döms till skyldighet att återkalla 
överklagade tillstånd längs Stöttingfjället. 
Det görs även med stöd av text under information i tillstånden som redovisar: 
Miljöprövningsdelegationens tillstånd befriar er inte från att följa annan lagstiftning och andra 
bestämmelser som också berör verksamheten.  

Texten betyder att alla lagar och bestämmelser som utgör hinder för överklagat tillstånd gäller för 
tillstånd. Bolagen kan inte erhålla markrådighet för att skada som krävs för att bygga.  
När Vattenfall på Fäbodberget nu bryter mot information i tillståndet, ska tillståndet enligt 
miljöbalkens bestämmelser återkallas. 



2 
 

Vi anser det vara fel av miljöprövningsdelegationen att lämna ut besvärshänvisning till MMD och 
MÖD, när domstolarna prövar verk som en byggnad och enbart enligt miljöbalken.  
Prövningen blir otillräcklig när verk är en maskin och civilrättsliga frågor, som är helt avgörande, har 
åsidosatts. 

Undertecknade begär prövningstillstånd, när staten har tagit lagen i egna händer på Fäbodberget 
mellan Lycksele och Åsele kommuner, staten riskerar felinvestering och byggstopp.  
Vattenfall har gått över sina befogenheter. Som ni ser i inlämnat material har MÖD delegerat två 
frågor av stor betydelse till tillsynsmyndigheten och det har gjorts i strid med miljöbalken 22kap 25§ 
tredje stycket. Delegationsbesluten berör metod för bullerredovisning och vem som ska betala 
sanering.  

Metod är helt avgörande för parkens storlek och helt avgörande för att parken inte kan byggas. 
Finansieringen av saneringskostnader som uppgår till 320 miljoner kr saknas.  
Vi har begärt överklagningsbara beslut i dessa frågor av tillsynsmyndigheten.  
Tillsynsmyndigheten saknar sannolikt pengar för sanering.  

Landets ledande forskare redovisar att det saknas kunskaper för att utveckla trovärdig metod som kan 
användas högt upp i lufthavet i kallt klimat. Vi begär att kammarrätten dömer tillsynsmyndigheten till 
skyldighet att redovisa metod och vem som ska betala sanering samt hur säkerheten för det är löst.  
Vem ska betala inlösen av skogsfastigheter och bebyggelse som skadas? 

När parken saknar lönsamhet saknas förutsättningar för att över tid bygga upp saneringskapital. 
Tidigare inlämnat material visar att intäktssidan i mkber är överdrivna med nära 100% och att 
lönsamhet saknas. Förvärras elöverskottet i prisområde SE2 så det framkallar prisfall med 10 öre/kWh 
på årsbasis förlorar producenterna i området ca 3,8 miljarder kr årligen, merparten av förlusten drabbar 
statligt ägda Vattenfall.  

För att undvika felinvesteringar anser vi att Kammarrätten ska stoppa fusket med 
produktionsberäkningar. Pensionsfonder riskeras att dräneras på kapital när förvaltarna inte känner till 
fusket. 

Myndigheternas bedömningar i vindkraftsmålen är uppenbart oriktiga när lagar och regler inte följs. 
Det medför att myndigheternas beslut utgör grund för skadestånd, vilket Simon begär enligt till JK 
inlämnade kostnadssammanställningar. 

Med beslut avses samtliga kommunala-, domstols- och myndighetsbeslut som underlättar vindkraft 
längs Stöttingfjället. 

Undertecknade anser att prövningstillstånd ska meddelas när det är viktigt att ge andra domstolar 
vägledning. 

MMD och MÖD prövar fel sak i sina beslut, där prövas verk som en byggnad enligt miljöbalken och 
det spelar ingen roll om den som klagar äger marken eller rättighet där tillstånd har lämnats.  
Prövningen utelämnar alla civilrättsligt helt avgörande frågor, vilket vältrar in drabbad befolkning i 
konflikt med kommuner, myndigheter, grannar och bolag. 

När den otillräckliga prövningen utelämnar civilrättsligt avgörande frågor, är besvärshänvisningen 
olämplig och direkt samhällsfarlig. Prövningen i MMD och i MÖD liknar ett parallellt rättssystem där 
fel sak prövas för att underlätta utbyggnad av miljöfarlig vindkraft.  
Parallella rättssystem som inte följer lagar och regler är förbjudna. 

Skador som har framkommit inom 9km från verk, tillverkarnas krav på inhägnad, lågfrekvent 
bullerutbredning, bolagens friskrivning från ansvaret för ljudberäkningar, m.m. medför att 
besvärshänvisningen och prövningen är föråldrad och olämplig. 
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Domstolarnas uppdrag är att i alla avseenden fatta rättssäkra och rättstrygga beslut, görs inte det 
framkallas tjänstefel. 

Myndigheter, bolag och allmänheten ska inte behöva skadas av systemfel i tillståndsprocessen. 
Grundläggande är att civilsamhället ska känna trygghet.  
Myndigheter ska sköta överklagade ärenden så att fel undviks. 

Genom hela tillståndsprocessen har vi nekats rätt till rättslig prövning av beskrivna överträdelser och 
avstegsbeslut. 

MÖDs avstegsbeslut att tillämpa 40dB(A)+ ljudnivåhöjande effekter, som är naturliga där det 
beräknade värdet dessutom är baserat på ca 15dB(A) för låg källstyrka i störningskänsliga miljöer, 
belägna i kuperad terräng och kallt klimat, har framkallat stora klagomål där parker har byggts.  
Så stora klagomål att parker inte får vara i drift som det var tänkt.  

När alla skadelidande anser att avstegsbeslutet är ett problem betyder det att man måste göra något åt 
problemet.  
När det är ett oöverstigligt problem att lösa störningen av parkernas lågfrekventa bullerspridning, 
medför det att miljöbalkens stoppregel ska tillämpas. Mer om det redovisas i bifogat remissyttrande. 

Även WHO anser att mätetalet dB(A) är olämpligt att använda angående vindkraft. 

Undertecknade anser att det föreligger synnerliga skäl för att bevilja prövningstillstånd. Det ligger i 
allas intresse att rätta till brister och fel i tillståndsprocessen för vindkraftverk. 

Om saken underlättas kan vi förminska ärendet till en enda fråga. I remissyttrandet till 
Naturvårdsverket redovisas bolagens friskrivning. Friskrivningen görs på grund av kunskapsbrist.  
Om ni själva inte anser er villiga att bära alla konsekvenser av friskrivningen är det orimligt att låta 
andra bära alla konsekvenser. Får kommunen, mot krav på ersättning till kommunen, försätta 
kommunens medborgare i sådan situation?  

Det är mänskliga fel som ligger bakom tillstyrkan och tillstånden. När friskrivning sker på grund av 
kunskapsbrist, ska tillståndsansökan enligt miljöbalkens regler läggas i papperskorgen.  

Som ni ser i brev till RES, friskriver sig miljöprövningsdelegationen från ansvaret om ett överklagat 
tillstånd skulle komma på glid och användas av ett bolag som inte har läst vad som står under 
information i tillstånd. 

För allas säkerhet är det vår uppfattning att överklagade tillstånd ska återkallas av 
miljöprövningsdelegationen. 

Vi undrar om Förvaltningsrätten har överlämnat överklagan till våra motparter för yttrande?  
Vi har inte tilldelats svar från motparter som vi kan bemöta. 

Vi som skulle skadas, kan inte bära ansvaret och konsekvenserna av avstegsbeslut, friskrivningar och 
överträdelser, därför stämmer  mpd för tjänstefel och till skyldighet att återkalla 
överklagade tillstånd längs Stöttingfjället. 

Angående tidigare inlämnat avtal Vargträsk och otillbörlig påverkan av Åsele kommuns politiker höjer 
markägare budet till kommunernas politiker. Berörda markägare och  erbjuder Åsele kommun 
300 000kr årligen och Lycksele kommun 4,3 miljoner kr för att kommunerna ska återkalla tillstyrkan 
av Vargträsk och Fäbodberget.  har genom fullmakt av markägare vars marker har sålts till 
förmån för kommunernas politiker avtalsrätt.  begär att polis och åklagare närvarar när avtalen 
undertecknas. Avtalen kan komma att likställas med utpressning. 

Avtal Vargträsk har påverkat utbyggnad av flygplatsen till en banlängd som inte behövs för den 
flygtrafik som bedrivs vilket i sin tur har framkallat oriktig servitutsbildning och olagliga 
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skogsavverkningar på stora avstånd runt flygplatsen. Kommunen har inte berättat sanningen för 
lantmäteriet. 

Markägare som  företräder äger mark 20m från ansökta verk vilket tvingar markägaren till 
skyldighet att inhägna marker som han själv inte äger. Och det till förmån för kommunen.  
Värre än så här kan det knappast bli. 

Är kammarrätten obehörig begär vi att målet flyttas in i behörig allmän domstol när vi har rätt till 
rättslig prövning av kommuners och myndigheters beslut. 

Tidigare inlämnat material och bilagor utgör bevisning som styrker att otillbörlig påverkan i rättssak 
och jäv, har förelegat vid kommunal tillstyrkan, vilket ogiltigförklarar tillstyrkan. Materialet bevisar 
att myndigheterna har gjort fel. Tillståndsbesluten och tillstånden ska således undanröjas. 

För att skydda medborgarna och Vattenfall begär vi att Regeringen och Vattenfall bjuds in i målet. 

Vi finner det vara oskäligt att Vattenfall ska skada vi som skadas av verken på Stor-Rotliden ännu 
mer. Parken är polisanmäld och omprövning av verksamheten pågår när bolaget bryter mot tillståndets 
villkor. Bullret stör ca tio ggr längre bort än det skulle kunna göra. Närboende störs i bostäder. 

Ska skadegörelsen fortsätta måste jordfast egendom flyttas vilket är en omöjlig uppgift.  
Det är ett förhållande som visar att det är orimligt att utelämna civilrättsliga frågor i 
myndighetsprövningen av ett smalt särintresse som saknar lönsamhet. 

Lycksele kommun har tagit fram en ny översiktsplan som visar att 35dB(A) inte får överstigas vid 
fasad och att verk inte får placeras inom 2km från bebyggelse. Ny kunskap inom kommunen visar att 
tidigare tillstyrkta parker inte längre får byggas. 

3 Bevisning 

Överklagan och bilagor utgör bevis som styrker att kommuner och myndigheterna tidigare har gjort 
fel.  
Både Vattenfall och Nordisk vindkraft har i MMD erkänt att besparingsteknik frigör planeringsramen 
för vindkraftsproducerad el till ca 1/3 av vindkraftens kostnad genom att vattenkraftproducerad el inte 
slösas bort. Det ligger således i det allmännas intresse att utbyggnaden stoppas.  
Miljöbalken 2 kap 3 § kräver bästa teknik. 

Överklagandeprocesserna har pågått och plågat klagande och lokalbefolkningen under 8 år, och MÖDs 
beslut angående Fäbodberget visar att domstolen inte tar något beslut om parken kan byggas. 
Domstolen har fått kalla fötter och Vattenfall har tagit lagen i egna händer.  

När det gäller domare i MÖD kan det vara så att jäv påverkar domslut.  
Rädslor och avsky inför miljöfarlig vindkraft kan medföra att domare och personal inte vill att den 
storskaliga vindkraftsutbyggnaden ska utföras i deras egen livsmiljö som kan vara Stockholms 
skärgård. 

''Domare är jävig att handlägga mål: 

1. Om han själv är part eller eljest har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller 
skada. 

Går det att finna en domare som själv vill bo nära en 15 ggr för stor vindkraftpark? 
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Vi ser att MÖD beviljar parker där EU kommissionens riktlinjer för grön infrastruktur, art- och 
habitatdirektiv, länsstyrelsens områdesindelning för höga naturvärden, markägare, samebyar, 
lokalbefolkningen, naturvårdsverkets riktlinjer för buller, maskindirektiv, jordabalken, jaktlagen, lagen 
om viltvårdsområden, ellagen, ledningsrättslagen och miljöbalken säger NEJ.  

Det är ”något” inom domstolen som framkallar fel beslut. Saken är anmäld till Arbetsmiljöverket.  
Vi anser att ingen får utsätta domstolspersonal för den press som Vattenfalls ägare har gjort.  
Vi ser att MÖD skriver som Vattenfalls ägare säger, domstolen agerar inte självständigt och följer inte 
bestämmelser. 

Som ni kan läsa i bilagan mbf totalsågar Vattenfalls koncernledning alla investeringar i svensk 
vindkraft när lönsamhet saknas. 

På Fäbodberget kan inte avtal tecknas som ger Vattenfall besittningsskydd, vi kräver att 
arrendenämnden ogiltigförklarar arrendeavtalen som binder markägare till skadegörelse av annans 
egendom. Renägare, servitutsägare och jakträttsinnehavaren som ingår i överklagan säger nej till verk 
på Fäbodberget. Det gör även markägaren  som har avtal med  om att vi ska 
överklaga och stoppa etableringen.  överklagan påverkas ej av att Vattenfall har hotat  
under rättegång i MMD när hotet är olagligt. Vattenfall har ingenting att göra med  och  
avtal. 

Slutsatsen visar att beslut om byggstart på Fäbodberget av tillståndspliktig verksamhet som saknar 
legitim tillstyrkan, giltiga arrendeavtal och legitimt tillstånd utgörs av ministerstyre som är förbjudet i 
svensk grundlag. 

 I bilagan I6, sid 3 redovisar annan minister följande angående prövning av vindkraftverk: 
”I denna prövning ingår inte att beakta maskindirektivet eller något annat produktdirektiv”.  
När direktiven undantas blir platsvalen fel enligt miljöbalken. Arbetsmiljöverket är inte behörig att 
utföra marknadskontroll med avseende på allmänhetens och tamdjurens säkerhet, en kontroll som 
medför inhägnad enligt tillverkarens anvisning. 

Beslutet att undanta maskindirektivet från prövningen av vindkraftsverk, är ministerstyre.  
När inhägnad till stor del är avgörande för var verk inte får placeras går det inte att i efterhand komma 
med mer ”precisa krav” vilket ministern påstår.  
Brott mot regeringsformen och vår demokrati föreligger. 

Vid tillkomsten av föreskrift som beskriver hur tillståndsprövningen av vindkraftverk ska utföras, 
åsidosattes stadgad ordning i väsentligt hänseende, när lagen om viltvårdsområden, arrendelagen, 
jaktlagen, äganderätten till marken, rennäringslagen, art och habitatdirektiv, artskyddsförordningen, 
direktivet för miljöbedömningar, plan och bygglagen, miljöbalkens bestämmelse om bästa teknik, 
ellagen, ledningsrättslagen, arrendelagen, avtalslagen, civilrättsliga hinder och maskindirektivet 
åsidosattes.  
Föreskriften står i strid med överordnad författning när vindkraftverk tillståndsprövas som en byggnad 
enligt miljöbalken. Verk är maskiner som ska prövas enligt maskindirektiv och alla lagar och 
civilrättsliga bestämmelser som utgör hinder för maskinen. 

När parker plågar i dB(Z) åsidosätts problem till följd av lågfrekvent buller som känns i hela kroppen 
om tillståndsprövning sker i dB(A). 

Markägarna åsidosätts vid prövningen, dessa kallas inte till rättegångarna och ägarna får ingen 
information. 

Åsidosättandet gjordes för att underlätta tillkomsten av vindkraftverk och utan tanke på konsekvenser 
av att göra det. När det från början var tänkt att staten skulle tjäna pengar på utbyggnaden kan fel lätt 
inträffa. Mänskliga fel har framkallat överträdelser. 
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Regeringsformen redovisar: 

11 kap Rättskipning 

Lagprövning 

11 Kap 14 §  Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller 
annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i 
något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst. 

2a stycket Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets 
främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408). 

När föreskrift (lag) som beskriver hur myndighetsprövningen av vindkraftverk ska utföras står i strid 
med överordnad författning och stadgad ordning i väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens 
tillkomst, får inte föreskriften tillämpas. Grundlag går före lag. 

Situationen betyder att lagakraftvunna tillstånd är olagliga och att överklagade tillstånd ska återkallas. 

Vi känner verkligen att Vattenfall, Lycksele, Åsele kommuner, miljöprövningsdelegationen, MMD 
och MÖD inte har gjort sitt jobb. 

Regeringen har startat prövning utan att fråga lagrådet om föreskriften får användas och utan att fråga 
befolkningen om vindkraft ska byggas.  

Kan det bedömas sannolikt att befolkningen vill:  

• Bygga 15 ggr för stora parker som inte får vara i drift när de skadar, gör människorna sjuka 
och förstör omgivningen?  

• Bygga när besparingsteknik frigör förnyelsebar el enligt planeringsramen för vindkraft till ca 
1/3 av vindkraftens kostnad för medborgarna och lönsamhet saknas för vindkraft?  

Vi anser att egenmäktighet mot landets befolkning och brott mot grundlagen föreligger.  
Ovanstående bevisar att det var fel av miljöprövningsdelegationen att lämna ut besvärshänvisning till 
domstol som prövar överklagan och tillstånd enligt föreskrift som inte får tillämpas.  

Vi finner det vara oförsvarbart att miljöprövningsdelegationen, myndigheter och domstolar inte har 
kontrollerat om föreskriften får användas. 

Åsidosättandet av helt avgörande frågor har lämnat MMD och MÖD i en situation där domstolarna 
inte har beretts möjlighet att hjälpa klagande befolkning. 

Vi som äger marker där vindkraft ansöks saknar juridiska möjligheter att teckna arrendeavtal som 
framkallar skada och egenmäktighet mot landets befolkning. Tecknade avtal är olagliga.  
Avtal kan inte avtala bort skyldighet att följa lag. 

Vi anser att Lycksele och Åsele kommuner, Myndigheter och Vattenfalls ägare samfällt har kränkt 
medborgarnas rättigheter. Regering kränker befolkningen när tillsynsmyndighet för allmänhetens 
säkerhet i vindkraftspark inte är utsedd. När tillsyn sker med avseende på allmänhetens och 
tamdjurens säkerhet kommer kravet på inhägnad. Snö- och isras, is- och utkast framkallar krav på 
inhägnad. Maskindirektivets skyddsklausul artikel 11 gäller i Sverige. 

När inhägnad har stor miljöpåverkan ska utbredningsområdet redovisas enligt direktivet för 
miljöbedömningar, görs inte det kan platsval bli fel enligt renskötselrätten, äganderätten, 
arrendelagstiftning, lag om viltvårdsområden och miljöbalken. 

Vattenfalls företrädare har visat upp fartblindhet och bristande förståelse inför tillståndens rättskraft, 
skador, hälsorisker och andras värderingar.  
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Vi begär att Kammarrätten säkerställer att alla arbeten på Fäbodberget avbryts.   
Markägare och entreprenörer måste informeras om överträdelser. 

När bättre teknik föreligger, föreslagna parker skadar och gör människorna sjuka har vi nolltolerans 
mot överträdelser. 
Vi anser att markägare och samebyar som följer lag har bättre rätt än markägare och bolag som bryter 
mot lag. Grundläggande borde vara att vi alla ska följa lagar och regler.  

Undertecknade yrkar att Kammarrätten ändrar Förvaltningsrättens beslut och dom så att 
miljöprövningsdelegationen döms till skyldighet att återkalla överklagade vindkraftstillstånd 
Fäbodberget, Vargträsk, Vinliden, Fjällberg, Hornmyran och Norrbäck. 

Vi måste komma ihåg att vi är i ett land som inte bryter mot mänskliga rättigheter.  
Lojalitet stärker samhället. 

För oss har det blivit uppenbart att Vattenfalls ägare inte har tänkt på hur det egentligen förhåller sig 
med tillståndens rättskraft. Det kan vara så att utländska investerare inte heller känner till hur det är. 
Vi begär att allmänheten informeras. 

Handen på hjärtat -Är det någon människa som arbetar på Förvaltningsrätten och Kammarrätten som 
anser att Lycksele, Åsele kommuner, Vattenfalls ägare och myndigheter har agerat korrekt? 

 

Bilagor: 

Remissvar rörande reviderad vägledning om buller från vindkraftverk. 

Brev till RES. 

Brister och fel gjorda angående Fäbodbergets vindkraftspark mellan Lycksele och Åsele kommuner. 

MBF, redovisar bland annat avstånd mellan ansökta parker och bebyggelse i Lycksele kommun. 

Namninsamling utförd längs Stöttingfjället som kräver stopp för utbyggnad. Människorna litar på att 
företrädare för Stöttingfjällets miljöskyddsförening ska säkerställa stopp. 

I6, redovisar att minister undantar maskindirektivet från prövningen. Skador som har framkommit och 
inhägnaden som tillverkare kräver ställer om markanvändningen och framkallar så stor negativ 
miljöpåverkan att PBL kräver detaljplan för industriområdet. Detaljplan saknas i samtliga fall längs 
Stöttingfjället. 
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Ansökan om rättsvårdande medel 
Vi har under myndighetsprövningen upptäckt att helt avgörande och civilrättsliga frågor inte omfattas 
av dom eller beslut i myndighetsprövningen som angår överklagade vindkraftstillstånd.  
Miljöprövningsdelegationens tillstånd befriar inte verksamhetsutövaren från skyldighet att följa annan 
lagstiftning och andra bestämmelser som också berör verksamheten. Det framgår av information i 
tillstånd. 

För att i allmän domstol klarlägga att överklagade tillstånd inte utgör rättighet att användas i konflikt 
med egendomsskyddade rättigheter ansöker vi om rättsvårdande medel.  
När åtalsplikt föreligger för beskrivna brott måste överträdelser lagföras. 
Vi har lämnats i en ohållbar situation när medlemmarnas marker har blivit indragna i omfattande 
överträdelser och bedrägerier som skadar alla inblandade parter.  
Vi som äger berörda marker saknar rättighet att försämra värden som andra äger. 

Under myndighetsprövningen har bl.a. följande framkommit: 

• Ansvarigt kommunalråd i Lycksele har på fullmäktigemöte berättat att hon inte vet vad dB(A) 
är för något och att Fäbodberget ska tillstyrkas. Uttalandet visar att länsstyrelsen har ställt en 
för svår fråga till kommunen. 

• Systematiskt har Åsele och Lycksele kommuner utsatts för otillbörlig påverkan i rättssak, 
pengar utlovas till kommunpolitikers privatekonomiska intressen för tillstyrkan, vilket skapar 
beroende och jäv. Förvaltningsrätten avvisar överklagan när rättens lagrum inte behandlar i 
överklagan beskrivna brott. Lagman på kammarrätten meddelade att vi bör polisanmäla 
kommunerna. När brott har föregått tillstyrkan saknas legitim tillstyrkan. Tillstånden får inte 
lämnas ut av Miljöprövningsdelegationen (mpd), det regleras i miljöbalken 16 kap 4§. 

• Mpd har redovisat att de inte tar ställning till om fel föreligger i beslutsunderlag. (alla parker) 
• Tillståndsmyndigheten har redovisat att det inte är upp till myndigheten att bedöma vad 

bullervillkor betyder. (Vargträsk) 
• Mark och miljödomstolen (mmd) avvisar överklagan och skriver att tillstånd beviljas utan att 

mmd tar ställning till om tillstånd får användas. (Blakliden) 
• Mpd föreskriver villkor som inte går att infria när det inte tillverkas verk som har fungerande 

avisningssystem. 10dB(A) för högt begränsningsvärde tillämpas. (alla parker) 
• Mark och miljööverdomstolen (möd) avvisar överklagan, prövar maskin som en byggnad och 

delegerar ansvaret för vilken metod som ska användas för bullerredovisning samt hur 
ekonomisk säkerhet för sanering ska lösas till tillsynsmyndighet. Båda frågorna är av stor 
betydelse och helt avgörande för att park inte kan byggas.  
Möds beslut bryter mot miljöbalken 22 kap 25§ 3:e stycket. (Fäbodberget) 

• Konsekvenser av driftfas, inhägnad, skador, maskindirektiv, egendomsskyddade rättigheter, 
värdeminskning, olaglig tillstyrkan och utbredning av lågfrekvent amplitudmodulerande buller 
undantas i prövningen.  
Mpds avstegsbeslut från naturvårdsverkets riktlinjer för buller vid fasad är så extrema att 



2 
 

länsstyrelsen i Gävleborg tvingas begränsa drift av tillståndsgivna verk där dessa avstegs 
beslut har tillämpats, störningen blir för stor. Det strömmar in klagomål till kommuner där 
avstegsbesluten har tillämpats, lågfrekvent amplitudmodulerande buller är ett tortyrredskap. 
Människor blir sjuka. 
Bristerna har framkallat tillstånd på fel plats enligt miljöbalken. (Gäller samtliga tillstånd 
längs Stöttingfjället) 

Lagrum som tillämpas i myndighetsprövning av vindkraft är inte anpassat för driftfas och maskin. 
Allmänhetens förtroende för rättsväsendet skadas när rättskipning inte sker i myndighetsprövningen.  
När samhället drabbas av onödiga kostnader anser vi att besvärshänvisning till för ändamålet 
opassande rättsprocess inte ska lämnas ut av mpd.  

Tjänstefel och utebliven prövning framkallar krav på att besluten rivs upp. Bolagen har för avsikt att 
skada människa och miljö, sådan verksamhet ska prövas i domstol, men det har bevisligen inte gjorts. 

Mmd och möd säger sig vara obehörig att laglighetspröva teknikvalet och civilrättsliga frågor. 
Bristerna framkallar väsentliga fel, överträdelser och plattform för omfattande bedrägerier när 
systemfel föreligger i prövningen.  

Företag och markägare måste få veta om vindkraftstillstånd utgör rättighet att användas i konflikt med 
egendomsskyddade rättigheter.  

Svar på frågor blir vägledande i regeringens översyn av myndighetsprövningen och bestämmelser för 
nätkoncessioner. Prövning ligger i det allmännas intresse när samhällets kostnader minskar och 
rättssäkerheten förbättras. 

Vi föreslår att allmän domstol får arbeta mot löpande räkning. 

Huvuddelar som vi avser pröva är följande: 

1 Traders och exploatörer inom Vattenfall 

Traders och exploatörer har genom bedrägeri vilselett mpd till avstegsbeslut som är oförsvarbara.  

Bedrägeri har gjorts för att komma åt personliga bonusar och för att råna statskassan på pengar. 
Personlighetstypen som sysslar med denna brottslighet fokuserar på egenintresset och betraktar staten 
som ett ”hönshus”, statskassan som rånas sinar inte.  

Traders inom Vattenfall använder felaktiga investeringskalkyler där omgivningens kostnader inte 
medräknas. Elproduktionsberäkningarna är överdrivna med nära 100% för att framställa investeringen 
som mer lönsam än den är, det görs för att komma åt personlig bonus.  
Agerandet dränerar markägare, staten, vattenfall och skattebetalare på pengar. 

Ljudberäkningar är felaktiga, för höga begränsningsvärden tillämpas, bristerna framkallar ca 15 ggr 
för stora parker på fel plats, vilket gör människor sjuka av vanmakt och bullerrelaterad ohälsa. 

Gruppdynamiken inom handelsverksamheten stärker den egna gruppens sammanhållning det bygger 
upp synnerligen grov ekonomisk brottslighet. Dålig attityd till medmänniskor, bristande förståelse för 
hur skogsmark i höga naturvärden värderas skadar staten och enskild. 

Fruktan injagas i befolkningen när driftfas och den enskildes rättigheter inte ingår i 
myndighetsprövningen som äger rum i mark och miljödomstol.  
Brister framkallar väsentliga fel och plattform för bedrägeri. 

Vi har facit, när störningsgraderna blir för höga kan inte parkerna vara i drift, men det struntar traders i 
när de redan har kommit över sina bonusar.  
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Vattenfalls koncernledning har själva totalsågat alla investeringar i svensk vindkraft när lönsamhet 
saknas vilket framkallar stopp för utbyggnaden enligt ellagen och ledningsrättslagen.  
Företagsledningen pressas till fel beslut av politiska ledare som styr staten som äger bolaget.  
Dessa politiska ledare får inte korrekt information, dom drivs av en politisk vanföreställning som är 
baserad på vilseledande propaganda presenterad av traders och exploatörer som vill ha sina bonusar. 

Kan situationen bli farligare än den är?  

Vattenfall har tagit överklagat tillstånd i anspråk i strid med egendomsskyddade rättigheter runt och på 
Fäbodberget, agerandet injagar fruktan i befolkningen. Ansvariga på vattenfall får betalt för att begå 
överträdelser. Bolaget agerar ensamt utan biträde av advokat. Inget annat bolag gör som Vattenfall. 

Allmän domstol måste pröva om Traders, , Vattenfalls vd, exploatören  
och projektledare  ska anhålls för grov samhällsfarlig vårdslöshet, trolöshet mot 
huvudman, bedrägeri, olaga intrång, kränkning, skuldskrivning och stämpling. 

Som ni ser i materialet har vi bevis som styrker att personerna har för avsikt att skada vattenfall, 
markägare, närboende och elkonsument för egen personlig vinning och att agerandet görs med uppsåt 
att skada. Personerna är informerade om att tillståndet är överklagat. 

Det föreligger synnerliga skäl att i allmän domstol pröva i detta dokument beskrivna överträdelser.  
Det gäller att minska vårt klimat avtryck. Vindkraft i både bra och dåliga vindlägen skadar klimatet. 
För stora parker får inte vara i drift när skador blir för stora. 

2 Översiktsplan 

Får kommunen anta översiktsplan för vindkraft som anvisar plats för vindkraft inom länsstyrelsens 
områdesindelningar för höga naturvärden. På platser som går emot EU kommissionens riktlinjer för 
grön infrastruktur, emot art och habitatdirektiv och som strider mot nationalparkernas föreskrifter, 
miljöbalken och miljötillsynsförordningen?  
På platser där samhället och enskilda har gjort stora investeringar i naturskydd till förmån för naturen 
och kommande generationer? 

Platserna har från början pekats ut av en dator i en vindkarteringsmodell. Det låg på kommunernas 
ansvar att sanera modellen och ta bort olämpliga områden, men det har inte gjorts av Åsele och 
Lycksele kommuner. Kommunerna har dessutom kvitterat ut statsbidrag för felaktigt arbete.  

Vargträsk och Fäbodberget ligger mitt i och berör 4 kungsörnsrevir, kungsörnsgruppen har påtalat att 
artens lokala bestånd slås ut om det byggs mer vindkraft i området nära Stor-Rotliden. 

Får Lycksele och Åsele kommuner anvisa plats där vindkraft inte får byggas enligt lag? 

Om en politiker deltar i kommunfullmäktigebeslut som pekar ut politikerns egna mark som lämplig för 
vindkraft är då kommunfullmäktige beslutet ogiltigt när jäv förelåg vid beslut? 

Får vindkraft planeras i en kommun där översiktsplan är antagen under jäv? 

Skador som har framkommit, tillverkarens krav på inhägnad, jaktförbud inom kulans räckvidd mot 
verk medför stor miljöpåverkan. Enligt plan och bygglagen ska detaljplan upprättas för miljöfarlig 
verksamhet som har stor miljöpåverkan och ställer om markanvändningen, men det har inte gjorts. 

Får byggstart ske där markrådighet inte kan erhållas och detaljplan saknas? 

När undantaget för vindkraftverk skrevs in i PBL var det inte känt att parker skadar inom 9km och att 
hela verksamhetsområdet ska hägnas in. 
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3 Samråd 

Får kommunen genomföra samråd med befolkningen utan att redovisa skador, inhägnad, jaktförbud, 
utbredningsområde för lågfrekvent amplitudmodulation och negativ klimatpåverkan? 

Får tillstånd utfärdas när bolag vägrar att svara på allmänhetens frågor under samråd? 
Samråd är ett krav i miljöbalken. 
Ska projekt stoppas där bolag vägrar samråd? 

4 Kommunal tillstyrkan enligt miljöbalken 16 kap 4§ 

Får länsstyrelsen fråga kommuner om tillstyrkan där länsstyrelsen är informerad om att bolag har lovat 
pengar till kommunpolitikers privatekonomiska intressen för att bolag ska komma runt lagar och 
bestämmelser? 

Löften om pengar inför beslut framkallar jäv och beroende, saken kan inte behandlas med saklighet 
och opartiskhet vilket är ett krav i grundlagen.  

Kan beslut om tillstyrkan som är beslutat när jäv föreligger vinna laga kraft? 

Får ett bolag som utnyttjar förtroendevalda politiker agera i kommun där dessa överträdelser sker? 

Får mpd utfärda tillståndet när förvaltningsrätten avvisar överklagan av beskrivna brott på grund av att 
lagrum som förvaltningsrätten använder inte omfattar beskrivna brott? Får kommunen lämna ut 
besvärshänvisning till för ändamålet opassande rättsprocess? 

Om markägare erbjuder kommunens politiker mer pengar än bolaget för att kommunen ska följa lag 
och säga nej till överklagad vindkraftpark är då kommunen skyldig att välja det högsta budet? 

Är budgivningen som inträffar olaglig när den liknar utpressning av markägare? 

Får en kommun tillstyrka 15 ggr för stora parker mot ersättning till kommunpolitikers 
privatekonomiska intressen för att traders och exploatörer ska tjäna pengar på att skada klimatet, 
elkonsument, Vattenfall och markägare? 

5 Jäv inom mark och miljödomstolen 

Samma person som har utfärdat tillstånd i Vargträsk och på Stor-Rotliden tjänstgör på mark och 
miljödomstolen och ska där medverka till att döma personer som har gjort sig skyldig till samma brott 
som han själv är skyldig till. Personen anmäler inte jäv när han deltar i vindkraftsbeslut. 

Ska Mark och miljödomstolens beslut angående vindkraft längs Stöttingfjället ogiltigförklaras när jäv 
kan ha påverkat alla beslut? 

6 Teknikvalet 

Miljöbalken 2 kap 3§ redovisar att yrkesverksam ska använda bästa teknik. Bilagan beräkning för bra 
miljöval bevisar att besparing gör jobbet till ca 1/3 av vindkraftens kostnad genom att förnyelsebar 
elproduktion framställd av vattenkraft inte slösas bort. Det ligger inte i det allmännas intresse att betala 
mer än nödvändigt för el. Beräkningen förpassar vindkraft till ett smalt särintresse som inte kan 
lämnas företräde framför alla andras intressen. Det primära för klimatet är att stoppa slöseriet. 

Nedan redovisas en beräkning som förklarar att vindkraft inte gagnar näringsverksamhet.  
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Elprisets uppbyggnad/kWh. 

0,23 kr moms 
0,3 kr skatt 
0,33 kr överföring 
0,3 elpris 

Totalt 1,16 kr/kWh, inkomsten är 0,63 kr/ kWh. 

Ca 0,53 kr/kWh är skatteinkomst till staten. I vårt fall äger staten ansökta verk. Grundläggande är att 
medborgare inte får betala skatt till bolag som bryter mot lag. Utlovad skatteinkomst uteblir. 

Mkbn för Fäbodberget redovisar att en kapacitetsfaktor på 46% har räknats fram och att ett verk på  
2 MW ska producera 8 059 000kWh/år. 

Nedan redovisas hur det är med lönsamheten. 

Vattenfalls intäkt/verk utlovas i mkbn till 8 059 000 kWh x 0,63 kr/kWh = 5 077 170 kr/år/verk, men 
svenska kraftnät redovisar att kapacitetsfaktorn för svensk vindkraft når 6 % under 90 % av tiden. 

I vårt fall Fäbodberget kan inte verken vara i drift under vinterperioden när isbildning sker. Störningen 
blir för stor, mer om det längre ner under rubriken, med facit i hand.  

Använder vi siffran 11% blir inkomsten 1 927 200 kWh x 0,63 kr/kWh = 1 214 136 kr/år, det är bara 
23 % av utlovad inkomst. Aktiebolagsskatten är 22 % vinsten blir 947 026 kr/år/verk.  
Verket kan inte ens betala egenkostnad under sin livslängd. Lönsamhet saknas. 

Vattenfalls miljörapport för Stor-Rotliden påstår att nyttjandegraden är ca 26%, men vi har iakttagit att 
Vindstat.nu redovisat elproduktion för verken när de har varit vindstilla, trovärdigheten ifrågasätts. 
Verksamheten har bedrivits med för höga ljudnivåer och med för hög produktion, långt utanför det 
som tillståndet medger. 

Vi känner ingen trygghet när Vattenfall kontrollerade bolag kontrollerar både debitering och 
produktionsmätare för Tuggen kraftstation och Stor-Rotliden. Dagens smarta elmätare är öppna för 
intrång och kan enkelt programmeras. När vi anmälde misstanke om brott stängdes vindstat.nu för 
allmänheten. Får bolag göra så?  

Använder vi 26% blir inkomsten 4 555 200 kWhx0,63 kr/kWh= 2 869 776 kr/år det är 56% av utlovad 
inkomst. Aktiebolagsskatten är 22 %, vinsten blir 2 238 425 kr/år/verk. 

Observera att arrendekostnad, omgivningens kostnader inte är medräknad inte heller nätkostnader. 
Dessa kostnader försämrar lönsamheten. Utredning genom KTH år 2014 visar att driftkostnad i 
Europa är ca 1 200 000 kr/verk och år. Kostar verket 38 miljoner kr med livslängd 20 år visar 
förenklad payoff beräkning följande: 

Vid 11% nyttjandegrad blir det 947 026 - 1 200 000= -252 974 kr i årlig förlust/verk. 
Vid 26% nyttjandegrad blir payoff 36 år. Lönsamhet saknas. 

Förvärras elöverskottet i prisområde SE2 och det framkallar prisfall med 10 öre/kWh förlorar 
producenterna årligen 3,8 miljarder kr. Vattenfall står för merparten av dessa förluster.  
Det är ett samhällsekonomiskt vansinne att producera el på fel plats. Sverige exporterar mer el än det 
vindkraft producerar. Ansökt utbyggnad är oförsvarbar. 

Dorotea kommuns vindkraftverk blöder pengar, reaförlusten för verket ser ut att hamna på 
7 500 000kr. Umeå Kommuns verk går med stora förluster. Skattebetalarna är lurade. Barn, skola och 
omsorg får lida på grund av giriga traders och exploatörer som vill ha sina bonusar. 



6 
 

Verksamheten gagnar inte näringsverksamhet och den är inte lämplig ur allmän synpunkt när 
medborgare och staten skadas. 
Enligt ledningsrättslagens 2§ omfattas inte ledning till överklagad park av ledningsrättslagen när 
ledning inte gagnar näring.  
Ellagen 2 kap 6§ redovisar att nätkoncession får meddelas endast om anläggningen är lämplig från 
allmän synpunkt. 

Det utgör inte ett allmänt intresse att ta lagen i egna händer, skada samhället och Vattenfalls ekonomi. 
Ovanstående bevisar att teknikvalet är ett särintresse och att ledningsrätt inte kan ansökas. 

Får tillstånd lämnas ut när teknikvalet vindkraft är sämre än nollalternativet besparing? 
Får konsument betala elcertifikatskatt till bolag som bryter mot lag? 
Får tillstånd, nätkoncession och ledningsrätt lämnas ut när vindkraft är ett särintresse som inte gagnar 
näring eller det allmänna och enda folkomröstningen säger nej till vindkraft? 
Vem informerar svenska kraftnät om hinder för stamnätsutbyggnad till följd av vindkraft?  
Vem informerar lantmäteriet om hinder för ledningsrätt? 
Vi har under lång tid varnat kommuner, mpd, länsstyrelsen och bolag för felaktiga 
produktionsberäkningar och fel i ljudberäkningar när syftet med bedrägerierna är att kortsiktigt gynna 
traders och exploatörer på andras bekostnad. Ekonomisk brottslighet ökar mest i landet. 
Vilket ansvar vilar på kommunen, mpd, länsstyrelsen och på bolag? 

Får tillstånd utfärdas när koldioxidkostnad och omgivningens kostnader inte är redovisade i ansökan 
inte heller i investeringskalkylen? 

Vattenfalls bonussystem bygger upp ett samhällsfarligt och aggressivt beteende inom bolagets traders 
och exploatörer. När pengar utlovas kan personalen radikaliseras.  
Personalen kan tro att dom får ta lagen i egna händer.  
Får vattenfalls bonussystem över huvud taget finnas när det konsumerar pengar på andras bekostnad? 

Medlemmarnas marker får inte användas till förmån för traders inom vattenfall och nordisk vindkraft. 
Det tvingar fram återkallelse av överklagade tillstånd. 

Ett antal markägare kräver 36 miljarder kr i skadestånd om parken byggs på Fäbodberget.  
Vattenfall måste ändra lagstiftningen så att skadestånd för brottsamverkan kan betalas.  
Det kan ta många år att ändra lag i sådan riktning, det kan visa sig vara omöjligt.  
Projekt Fäbodberget har spårat ur. 

När brottsamverkan är förbjuden anser vi att Mpd har lämnat markägare och hela samhället i en 
orimlig situation. 

Produktionen förbättras inte om bidrag ökas i strid med lag. Ska bidrag betalas tillbaka när 
skattefinansierade bidrag inte får betalas till bolag som bryter mot lag? 

Vindkraft skadar. Får vattenfall spilla vatten förbi turbiner i våra älvdalar istället för att stänga av 
miljöfarlig vindkraft? Valet görs för att tjäna pengar på elcertifikatskatt som tilldelas bolaget i strid 
med svensk skattelagstiftning. Lag bör skydda kund från dyr miljöfarlig el. Samhället har betalat stora 
pengar för att bygga samhällsnyttig basproduktion, det är vansinne att spilla bort basproduktion när 
enda syfte är att konsumera skatt och skada människa och natur. 

Markägare, företag och pensionsfonder som dräneras på tillgångar med bedräglig affärsteknik borde 
informeras.  
När agerandet hotar klimatet, förtroendet för rättsstatens företrädare och rikets säkerhet borde SÄPO 
hantera denna fråga.  
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7 Lovade pengar 

Är det legitimt att i avtal skuldskriva markägare med saneringskostnad, utlova arrendeersättning under 
verksamhetstiden samt i det finstilta redovisa att arrendatorn ensam äger rätt att säga upp avtal med ett 
till två års uppsägningstid när agerandet skadar markägare och skadar tredjeman som äger fastighet 
inom 9 km? 

När verksamhet går med förlust kan inte arrendator betala lovade pengar. Den skuldskrivna 
markägaren är sannolikt svagaste part, markägaren kan inte vräka arrendatorn om han blir missnöjd 
med skador och sänkt ersättning. Upphör verksamheten frigörs saneringskostnaden för fundament.  
Det kostar ca 8 miljoner kr att sanera ett 2000 tons gravitationsfundament. 

Vanlig arrendeersättning är 70 000/år, livslängden kan vara 20 år. Intäkten blir 1,4 miljoner, kostnaden 
8 miljoner och förlusten blir 5,6 miljoner kr/verk för markägare. 

Inom verkets ras och utkastområde (r=650m) får skogen brukas men bara om tillräcklig ersättning 
betalas till arrendatorn. Radien motsvarar 132Ha, vid en bonitet av 3,0 m3sk/Ha är årlig tillväxt värd 
ca 100 000 kr.  

Kan det bedömas sannolikt att markägare som får veta hur det är skulle teckna ett vindkraftsarrende i 
skogsmark när jakten dessutom blir förstörd för alla grannar? 

Det är vår uppfattning av vindkraftsexploatörer som agerar i vår miljö behöver vård och utbildning. 

8 Skador 

När ingen visste hur det skulle bli villkorades krav på två kontrollprogram för 
experimentanläggningen på Stor-Rotliden. Delvis sekretessbelagda kontrollprogram visar skador inom 
9 km. Vadare har minskat med 88%, renhjorden rör sig ca 10 ggr snabbare bort från området runt Stor-
Rotliden efter etablering. Forskaren  vittnar under ed i domstol om skador 5 km från studerad 
park.  vittnar om att forskning på hur människa och vilt påverkas borde utökas.  
När utbredningsområden för hörbart lågfrekvent buller och störningen av verkens ljusblixtar och 
rörelser redovisas underlättas förståelsen för skador. Redovisning saknas. 

När skador har framkommit och dessa inte redovisas i miljökonsekvensbeskrivningar eller på samråd 
visar prejudikat i EU domstolen att tillståndsgivande myndighet blir skadeståndsskyldig. 

Markerna som skadas i varierande grad är värderade till ca 1 miljard kr.  
Det faktiska värdet är betydligt större. När teknikvalet är fel enligt miljöbalken medför tagande av 
skadestånd brottsamverkan, demontering av experimentet ser ut att vara enda metod att reglera skada. 

Får nya tillstånd lämnas när skador har framkommit? 
Kan det bedömas skäligt att vi som skadas av verk på Stor-Rotliden ska skadas ännu mer? 

9 Kungörelse av tillstånd och besvärshänvisning 

Får besvärshänvisning lämnas ut till domstol som är obehörig att döma i frågor som är helt avgörande 
för om tillståndet får användas? Nu när skador har framkommit över stora arealer får då mark och 
miljödomstolen delta i för ändamålet opassande rättsprocess som undantar lagar?  

Ska civilrättsliga frågor, markrådigheten, tillåtligheten, skäligheten, driftfas och lagligheten prövas 
samlat i domstol som är behörig för dessa frågor? 

Får mpd försätta markägare som själva har överklagat tillståndet i en situation där de tvingas att 
stämma sig själva och grannar i allmän domstol för att undanröja olagliga arrendeavtal och tillstånd? 
Vi anser att mpd inte har tänkt igenom konsekvenserna av sitt handlande.  
Vi känner oss ofredade, förtryckta och kränkta.  
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10 Tillstånd 

Utgör tillstånd meddelat med stöd av Miljöbalken 9 kap 6 och 8§§ rättighet att bedriva verksamhet i 
konflikt med egendomsskyddad rättighet? 

Myndighetsprövningens dom och beslut omfattar miljöbalken och inget annat.  
Miljöbalken 24 kap 1§ redovisar att om tillstånd vinner laga kraft skyddar det från alla såvitt avser 
fråga prövad i dom eller beslut. 

Driftfas och civilrättsliga frågor som utgör hinder för tillståndet prövas inte i dom eller beslut inom 
mmd och möd.  
Vem bär ansvaret för att före tillstånd används verkställa civilrättslig prövning i allmän domstol för att 
klarlägga om överklagat tillstånd får användas? 
Vem bär ansvaret för att återkalla av sakägare överklagat tillstånd när bolag inte kallar till civilrättslig 
prövning för att ta reda på om tillstånd får användas? 

11 Byggstart 

Dom för Blakliden redovisar att mark och miljödomstolen inte tar ställning till om tillståndet får 
användas, men enligt miljöbalken ska tillstånd prövas av mark och miljödomstol.  
När beslutet överklagades till möd avvisades överklagan och tillståndet har inte prövats enligt 
miljöbalkens krav. 

Verk på Blakliden förstör värdet av ett av norra Europas högsta naturvärden Björnlandets 
nationalpark. Och det i strid med nationalparkens tillsynsmyndighet som säger nej till verk på 
Blakliden. 
Enligt miljöbalken ska regeringen tillfrågas om höga naturvärden ska förstöras, men det har inte gjorts.  

Får byggstart på Blakliden ske när tillståndet inte är prövat av mark och miljödomstol och regering 
inte har prövat om värdet av nationalparken får förstöras? 

Får byggstart på Fäbodberget ske när flera markägare i parken, servitutsägare och hundratals 
markägare runt parken har överklagat tillståndet? Bolaget har inte kallat klagande till allmän domstol 
för att pröva frågor som utgör hinder för tillståndet. Dessa frågor skyddas inte av tillståndets rättskraft 
när de inte är prövade i dom eller beslut. 

Får byggstart ske när ledningsrätt och civilrättsligt tillstånd inte kan erhållas för Fäbodberget? 

12 Maskin eller byggnad 

Är vindkraftverk en maskin eller en byggnad? 
Får parken på Stor-Rotliden vara i drift när riskanalys och CE märkning av den sammansatta 
produktionsenheten saknas i strid med lag? 

Får tillsynsmyndigheten för allmänhetens säkerhet i parken (Åsele kommun) vägra att utföra 
marknadskontroll enligt maskindirektivets skyddsklausul artikel 11 när allmänheten kräver det på 
grund av livsfara? 

Är vindkraftverk en maskin måste tillståndsprövningen göras om. När fel sak tidigare har prövats har 
platsvalen blivit fel enligt miljöbalken.  

När vi under pågående rättegång frågar möds personal om vindkraftverk är en byggnad eller en maskin 
sitter domstolens ledamöter tyst. Personalen vägrar att svara på frågan. Agerandet är oacceptabelt. 

Vem är tillsynsmyndighet för markägarens, allmänheten och tamdjurens säkerhet i vindkraftspark med 
avseende på maskindirektivet skyddsklausul i artikel 11? 
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13 Säkerhet 

Maskindirektivets skyddsklausul artikel 11 redovisar att säkerheten för människa och tamdjur ska vara 
säkerställd. Vestas skyddsmanual redovisar att ras och utkastområden ska hägnas in.  

 Advokatbyrå som företräder Nordisk vindkraft redovisar att enda metod är att inhägna hela 
verksamhetsområdet. 

Inhägnad har stor miljöpåverkan.  

Får tillstånd lämnas ut när detaljplan saknas och villkor i tillstånd undanhåller krav på inhägnad? 

14 Med Facit i hand 

Naturvårdsverkets riktlinjer för buller redovisar att 40 dB(A) inte får överstigas vid fasad. 
Störningskänslig miljö och bebyggelse i vindskyddade lägen skärper kravnivån med -5dB(A). 
Udda ljud i tonbilden som pulserande ljud, slagljud och entoniga ljud skärper kravnivån med 
ytterligare - 5 dB(A). 

Det är skillnaden mellan bakgrundsljudnivån och störsändarens ljudnivå på den plats man befinner sig 
som till stor del avgör hur störd man blir. I urban miljö passeras tröskelvärdet när skillnaden kan vara 
så liten som 5 dB(A). I vår miljö mäts bakgrundsljudnivån till 16 dB(A), det är tystare än tyst. 

Miljöprövningsdelegationen påstår att vi ska klara av en skillnad på 24 dB(A) och att ljudnivåhöjande 
effekter som är naturliga inte ska medräknas och det utan att vi ska bli störda eller starkt störda.  

SMHI redovisar att inversionsförstärkning höjer ljudnivån med upp till 20 dB(A).  
Isbildning höjer källstyrkan med upp till 15 dB(A).  
Fusk med bullerberäkningar och för höga begränsningsvärden framkallar så stora parker att de 
framträder som en linjekälla av buller. Ljudnivån sjunker med -6 dB(A) vid avståndsfördubbling från 
en punktkälla, för linjekällor med -3dB(A).  
Dessa effekter är naturliga, men de medräknas inte. 

Det finns inget fog för miljöprövningsdelegationens agerande. Staten utbildar inte handläggarna 
tillräckligt, människor blir sjuka om ansökta parker byggs. 

Vi har facit som bevisar att bullervillkoren inte följer samhällets kravnivå max 15–20 % störda eller 
starkt störda av buller. 

Vi vill lyfta fram två exempel:  
Efter klagomål har Länsstyrelsen tagit över tillsynen av Svartvallsbergets vindkraftspark, där 40 
dB(A) beräknad ljudnivå har tillämpats vid fasad. Länsstyrelsen kräver att parken ska köras på min 
ljudnivå med begränsad elproduktion och ökad förlust. Men befolkningen har överklagat beslutet när 
det inte räcker, närboende kräver att parken ska bortforslas, störningen är för stor. 

Bräcke kommun säger nej till etapp 2 när människorna i Albacken som ligger 5,4 km! från verken är 
störda av parken på Mörttjärnsberget. Beräknad ljudnivå i Albacken är 32–33 dB(A).  
Situationen är alarmerande. Verk i Vargträsk ansökts 20m från  mark och bara1000m 
från byar runt Fäbodberget. Ansökan är sinnessjuk. 

Jämför parklayout Svartvallsberget och Mörttjärnsberget med parklayout för Fäbodberget och 
Blakliden, då blir det uppenbart att tillståndsbeslut för verk på Fäbodberget, Vargträsk och Blakliden 
är fel. 

Vad händer med parkens storlek när ljudnivån vid bostäder ska sänkas med 10dB(A)?  
Tänk er ett berg med 40 verk och beräknad ljudnivå 40 dB(A) vid fasad. Varje gång som antalet verk 
på berget halveras sjunker ljudnivån med -3 dB(A) förutsatt att medelavstånden mellan verk och 
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bostad inte ändras. Men ljudnivån ska sänkas med 10 dB(A) och efter det ska hänsyn tas till 
ljudnivåhöjande effekter som är naturliga och spridning av lågfrekvent amplitudmodulation. 

Angående Hornmyr, Fjällberg, Vinliden, Fäbodberget, Vargträsk och Blakliden blir parkerna så små 
att de inte kan byggas. 

ÅF har på Stor-Rotliden konstaterat att tillverkarens ljuddata inte stämmer vid placering i kallt klimat, 
under nedisningsperioden stiger ljudnivån med 15dB(A) i medeltal 10,6dB(A). 

Vad händer när källstyrkan ökar med +15 dB(A)? 

+3 dB(A), då bullrar 40 verk som om de vore 80 verk på berget. 
+6 dB(A), som 160 verk 
+9 dB(A), som 320 verk 
+12 dB(A), som 640 verk 
+15 dB(A) som 1280 verk på berget. 

Är det konstigt att människorna blir sjuka och klagar? Vestas tillverkar inte verk för kallt klimat. 

Kommunernas tjänstemän och myndigheterna har varit naiva, vindkraftens problemfrekvens band 63 
Hz dämpas dåligt i luft, dämpningen är bara -1dB/10km. När mätetalet dB(A) tillämpas kan 
missförstånd inträffa.  
(A) filter dämpar lågfrekventa band mest. Band 63 Hz dämpas med -26dB. (A) filtrets dämpning 
medför inte att ljudet försvinner i verkligheten. Parkernas enorma storlek och stora utbredningsområde 
medför att utspädningen inte räcker för att dölja bullerstörning över stora avstånd. 

På läsidan, vintertid ca 2300m från verken på Stor-Rotliden visar ljudmätare klass 1 nio gånger högre 
lågfrekvent ljudnivå än gränsvärdet för skadlig lågfrekvent ljudnivå. 

Standarden som tillämpas IEC 61 400–11 medger inte mätning vintertid, standarden inte är utvecklad 
för att användas i vår miljö.  

Bolaget har inte redovisat vilken beräknad ljudnivå uttryckt i mätetalet dB(A) som motsvarar 
samhällets kravnivå max 15–20 % störda eller starkt störda av vindkraftbuller där verk placeras i 
störningskänslig miljö, där bebyggelsen ligger i vind skyddat läge och verk är placerade i högt belägen 
kuperad terräng i kallt klimat där inversionsförstärkning och isbildning är vanligt förekommande. 

Bristen medför att ansökan ska läggas i papperskorgen när kunskap ska föregå handling enligt 
miljöbalken. 

Regelverk föreskriver att 41,5dB för band 63 inte får överstigas i bostad, beslutsunderlagen redovisar 
inte lågfrekventa ljudnivåer i bostäder.  

Det redovisas inte heller var i bostäderna som interferens och resonansförstärkning avsevärt kommer 
att stegra de lågfrekventa ljudnivåerna. Ljudberäkningarna är så dåliga att de inte går att följa och är 
baserade på för låg källstyrka. 

När det saknas kunskaper för att utveckla trovärdiga ljudberäkningsprogram friskriver sig 
 Advokatbyrå från allt ansvar till följd av ljudberäkningar.  

Vattenfall lider av samma dilemma.  

Vi begär att miljöprövningsdelegationen redovisar vad som ligger till stöd för tillstånden och att 
delegationen redovisar lågfrekventa ljudnivåer i bostäderna som drabbas.  
Detta för att följa miljöbalkens kunskapskrav och undvika bullerrelaterad ohälsa. Redovisas inte 
hälsorisker ska inte tillstånd beviljas enligt miljöbalken och direktivet för miljöbedömningar. 

Får tillstånd utfärdas när det saknas kunskaper för att utveckla trovärdiga ljudberäkningsprogram? 
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Får tillstånd utfärdas när sökande friskriver sig från ansvaret när det gäller alla konsekvenser av 
ljudberäkningar? 

När blev det lagligt för advokater att friskriva sig från allt ansvar? 

Får mpd föreskriva 10dB(A) högre begränsningsvärde än naturvårdsverkets riktlinjer och tillåta att 
ljudnivåhöjande effekter som är naturliga utelämnas i beräkningsmodell?  
Det har gjorts utan kännedom om konsekvenser. 

15 WHO varnar 

Världshälsoorganisationen WHO varnar för vindkraftens negativa hälsoeffekter.  
http://www.klimatupplysningen.se/2018/10/21/nya-rapporter-om-vindkraftens-negativa-effekter/ 

Boken ”The Windturbine Syndrome” (Pierpont, 2009) citeras ibland som ett argument för att 
vindkraftsbuller kan orsaka en rad allvarliga symptom. Detta är en intervjustudie med 38 personer från 
10 familjer boende i närheten av stora vindkraftsverk (1,5–3,0 MW). I stort sett samtliga personer 
rapporterar mer eller mindre allvarliga symtom, bland annat sömnstörningar, huvudvärk, tinnitus, 
yrsel, illamående, panikattacker och hjärtklappning. Personerna berättade att de utvecklat dessa 
symtom efter att vindkraftverken uppförts nära deras hem.   

Varken kommunen eller närboende har informerats om att människorna blir sjuka av vindkraftbuller, 
tillstånd för nära bostäder medför skada genom uppsåt. 

16 Platsval enligt miljöbalken 

Är det lagligt att utfärda tillstånd på platser som ligger så nära bebyggelse att människornas miljö och 
hälsa skadas? 

17 Avtalslagen 

Är det tillåtet att teckna arrendeavtal som binder markägare till brott mot grannar och mot allmänheten 
och det mot ersättning? Är det tillåtet att teckna olagliga avtal öppnas Pandoras ask. Om det inte är 
tillåtet står Vattenfall utan avtal på Fäbodberget och projektet ska avbrytas. 

18 Jordabalken 

Jordabalken 3kap 1§ redovisar att grannen ska visas skälig hänsyn. 

Är det skälig hänsyn att teckna avtal som framkallar skador inom 9km och handelshinder inom 
skogsbruket? Skogsnäringen skyddas av miljöbalken.  

19 Jaktlagen 

Jaktlagen redovisar att vilt inte får skrämmas bort från grannarnas marker och att jakt inte får bedrivas 
när motordriven anordning kan påkalla viltets uppmärksamhet från den som jagar. 

Får enskild på grund av särintresse införa jaktförbud på andras marker utan att avtal kan upprättas? 

20 Lagen om viltvårdsområden 

Lagen visar att delägare inte får utestängas från jakt. Lögda- och Baksjöbergs viltvårdsområde har inte 
beslutat att det ska införas vindkraftpark i viltvårdsområdet. Samtycke saknas. 

Part som har arrenderat mark längst tid har företräde enligt arrendelagen. 
Gäller inte lag på Fäbodberget? 
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21 Otillbörlig påverkan i rättssak och olaga hot 

Markägarna  och  överklagade tillståndet för verk på Fäbodberget när arrendeavtalen binder 
dem till skyldighet att bryta mot flera lagar. Fastigheterna går inte att överlåta eller sälja när fastigheter 
är skuldskrivna i avtal och upplåter verksamhet som skadar andra inom 9km. Markägarna har avtal 
med  som säger att  betalar markägarnas kostnad för att stoppa avtalen och tillståndet.  

Mpd eller mmd röjde markägarnas identitet för vattenfall, personal inom vattenfall kontaktade 
markägarna under pågående rättegång och utövade olaga hot och otillbörlig påverkan i rättssak som 
skrämde markägarna till att återkalla överklagan. När olaga hot och otillbörlig påverkan i rättssak 
utgör brott förändrar inte vattenfalls agerande markägarnas överklagan. Överklagan står kvar. 
Vattenfall har dessutom lagt sig i avtalet mellan och markägarna utan rättighet att göra det.  

Vattenfall har framkallat domvilla i målet. Enligt ägardirektiv ska Vattenfall agera som förebild för 
andra bolag. 

Får mpd eller domstol röja namn när personer befinner sig i särskilt utsatt läge? 
Otillbörlig påverkan i rättssak är brott liksom olaga hot. Vem är skyldig att lagföra personal inom 
Vattenfall? Agerandet kan medföra 8 års fängelse. 

Markägaren  äger servitut som går upp på Fäbodberget. Servitutet omfattar källbärandemark för 
byns vattenförsörjning och omöjliggör uppförande av oljespridande verk inom 2km från den 
källbärande marken. Skyddsavståndet är relaterat till oljespridning från verk på Gotland ring. 
Vattenkälla har särskilt skydd i lag och servitutet är egendomsskyddad. 

Får markägare som äger fastigheterna där servitutet är inskrivet teckna vindkraftarrende med 
Vattenfall utan att berätta om servitut som utgör hinder för fastighetens användande när agerandet 
skadar staten, servitutsägare och grannar? 

Vapsten sameby överklagade tillståndet på Fäbodberget. Vattenfall har uttryckt att om inte samebyn 
beviljar Fäbodberget bygger vi överallt i ert område. Under pågående rättegång lockade Vattenfall 
samebyn med pengar för att samebyn skulle återkalla överklagan. Agerandet utgör olaga hot och 
otillbörlig påverkan i rättssak. Det utgör ingen handelsvara för samebyn att ta betalt för att skada 
markägare. När olaga hot och otillbörlig påverkan i rättssak utgör brott förändrar inte Vattenfalls 
agerande samebyns överklagan. Överklagan står kvar. 

22 Mark och miljööverdomstol 

Får mark och miljööverdomstolen delegera avgörandet över vilken metod som ska användas för att 
redovisa bullerutbredning från vindkraftspark till tillsynsmyndighet när metod är avgörande för 
parkens storlek, verkens placering och på vilket sätt som bullerutbredning redovisas? 

Metod är helt avgörande för att parken inte kan byggas och av stor betydelse. 

Får möd delegera beslut som angår ekonomisk säkerhet för sanering av kablar och fundament till 
tillsynsmyndighet när kostnaden är så hög att den blir avgörande för att parken inte kan byggas? 

Miljöbalken 22 kap 25§ 3:e stycket redovisar: Mark- och miljödomstolen får överlåta åt en 
tillsynsmyndighet att besluta villkor av mindre betydelse. 

Vad betyder texten? 

Får mmd och möd delta i tillståndsprövning när civilrättsliga frågor som är helt avgörande för om 
tillstånd får användas inte omfattas av dom eller beslut i sådan domstol? 
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Om man inte har bevittnat slagskuggor på snö, upplevt skador, visuell störning, störning av ljusblixtar 
under årets mörka tid, informerat sig om hur en stor vindkraftpark låter vid isbildning och snöfall när 
den går på märkeffekt. Är det då tillåtet att medverka i domstolsbeslut? 

Varför beviljas verk med högintensivt vitt blinkande ljus när det är extremt störande och bättre teknik 
gör jobbet till ca 1/3 av kostnaden? 

Ska vindkraftsbesluten som mpd har tagit längs Stöttingfjället rivas upp när besluten vilar på 
uppenbart oriktiga bedömningar och bryter mot mängder av lagar och mot äganderätten?  

23 Ekonomisk skada 

När den föreslagna utbyggnaden bryter mot lag och markägare har tecknat arrendeavtal som binder 
dem till skyldighet att bryta mot lag. Är det då kronofogden som ska driva in pengar för att täcka 
grannarnas rättegångskostnader?  
Är det den enskilda näringsidkaren som har tecknat avtalet som ska betala?  
Vår uppfattning är att myndigheten som har utfärdat tillstånden ska bära betalningsansvaret när mkb 
inte redovisar negativ miljöpåverkan och skador som är kända. 

PEFC och FSC binder skogsbrukaren till lagefterlevnad. När Sveaskog bryter mot lag på Stor-Rotliden 
har miljöprövningsdelegationen framkallat handelshinder med Sveriges köpstarkaste aktör inom 
skogsnäringen. Vi kan inte längre använda våra skogar för utkomst i strid med äganderätten när vi inte 
får samarbeta med Sveaskog. 

Vem är skyldig att betala stilleståndskostnader?  

Vattenfall har på Fäbodberget påbörjat vägbyggen för en park som är överklagad och inte kan byggas. 
Jordabalken redovisar att markägare ska betala vägbyggen som förbättrar fastigheten.  
Är det markägare som själva har överklagat tillståndet på Fäbodberget som ska betala 30 m breda 
vägar när parken inte kan byggas? 

Det borde bedömas rimligt att mpd frågar markägarna om de vill betala onödiga vägar före tillstånd 
lämnas ut, men det har inte mpd gjort. 

24 Verkställighetsförbud för överklagat tillstånd 

Myndighetsprövningen ger inte enskild tillgång till rättslig prövning vilket strider mot äganderätten, 
Århuskonventionen artikel 1 och mot de grundläggande mänskliga fri och rättigheterna. 

Så får det inte vara i en demokrati. Vem är skyldig att stoppa överklagat tillstånd? 

25 Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverket har belagt tillståndsgivna verk med importförbud till Sverige när de från grunden är 
felkonstruerade.  
Systemfel i myndighetsprövningen framkallar civilrättsligt ogiltiga vindkraftstillstånd, vi upplever att 
arbetsförhållanden inom myndigheterna inte är tillfredställande.  

Det måste vara en mardröm för personalen när deras beslut försätter oskyldiga markägare i en situation 
där markägare som vill behålla värdet på sina marker och bostäder ska tvingas stämma grannar i 
civilrättsliga rättsprocesser för att undanröja avtal och tillstånd. 

Är skyddsombuden på berörda arbetsplatser inom kommuner, mpd och länsstyrelsen informerade om 
personalens arbetssituation?  
Är skyddsombuden skyldiga att anmäla situationen till Arbetsmiljöverket?  
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26 Nordisk vindkraft och Vargträsk 

Nordisk vindkrafts juridiska ombud Advokatfirman  har i rättegång 
angående Hornmyran redovisat att överklagade tillstånd inte kan användas när civilrättsliga frågor inte 
omfattas av tillståndsprocessen. Under rättegången godkände Nordisk vindkraft att nedanstående 
villkor ska tillföras överklagade tillstånd för att förbättra rättssäkerheten och för att undvika 
missförstånd angående tillståndens rättskraft. 

Naturvårdsverket redovisar att ett tillstånd enligt 9 kap miljöbalken inte utgör en rättighet att bedriva 
verksamhet i konflikt med andra enligt 2 kap 15 § regeringsformen egendomsskyddade rättigheter.  
Miljöbalken 24 kap 1§ redovisar i princip samma sak.  
Tillståndet får inte användas när civilrättsliga frågor inte ingår i prövningen av vindkraftverk i 
Sverige. Berörda sakägare har sagt nej till projektet genom att överklaga tillståndet.  
Avser bolaget att använda tillståndet krävs det att bolaget först kallar alla berörda sakägare till 
prövning i behörig allmän domstol för att kontrollera om tillståndet över huvud taget får användas. 

Nu har Nordisk vindkraft sålt tillståndet i Vargträsk utan att kalla alla berörda till allmän domstol för 
att kontrollera om tillståndet får användas/säljas. 

Får ett bolag sälja ett tillstånd som inte får användas?  säger nej liksom hundratals 
markägare i Stöttingfjällets miljöskyddsförening som har överklagat tillståndet i Vargträsk. 

27 Förslag till lösning 

Det har blivit trassligt med vindkraften. Vi anser att situationen är ohållbar för alla inblandade parter. 

Vi yrkar om följande lösning: 

När legitim tillstyrkan enligt miljöbalken 16 kap 4§ saknas och beslutsunderlagen är för gamla, 
felaktiga och vilseledande anser vi att överklagade tillstånd längs Stöttingfjället ska återkallas.  
När tillstyrkan inte finns kan inte beslutet överklagas av någon. Ordningen återställs. 

Vi anser att miljöprövningsdelegationen med stöd av miljöbalken 16 kap 4§, 24 kap 1–3§ och 
förordningen (2011:1237) 3§ .2 ska återkalla överklagade tillstånd.  
Vattenfall har tagit lagen i egna händer på Fäbodberget. Så får ingen göra. 

Miljöbalkens stoppregel ska tillämpas när skador har framkommit. Regeringen har tillsatt två särskilda 
utredare som ska utreda varför prövningen inte fungerar och om en nätkoncession för en överklagad 
vindkraftpark kan ha en juridisk status. Det föreligger synnerliga skäl för stopp och återkallelse av 
tillstånden. Vi får inte föregå statliga utredningar när systemfel föreligger i prövningen. 

Det är inte hållbart att bygga ca 15 ggr förstora vindkraftsparker som inte kan användas när störning, 
skador och omgivningens kostnader blir för stora. Vi kräver att kostnad för att skada klimatet, 
fastighetsägare och markägare inom 9km från vindkraftspark redovisas.  
Kostnaden blir en chock för alla inblandade parter. 

Arbetsmiljöverket, polis och åklagare får reda ut arbetsplatsolyckan med experimenttillståndet på Stor-
Rotliden och vägbyggen på Fäbodberget.  

Grundläggande är att inte försätta person i en situation man själv inte vill försättas i. 
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Bilagor 

Beräkning för bra miljöval 
Parklayout Svartvallsberget 
Parklayout Mörttjärnsberget 
Parklayout Fäbodberget 
Utdrag ur Helahälsingland.se 
Avtal Vargträsk 
Otillbörlig påverkan av Åsele kommuns politiker 

 

Med vänlig hälsning 

Stöttingfjällets miljöskyddsförening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













Beräkning för bra miljöval 
Storskalig vindkraft är inte försvarbar i ett miljöperspektiv när bättre teknik frigör förnyelsebar energi 
till ca 1/3 av vindkraftens kostnad/KWh. Miljöbalken 2 kap, 3§ kräver att bästa teknik ska användas.  
Här följer en förenklad beräkning som förklarar. Energimyndigheten redovisar att 10 TWh vindel 
kostar 40 miljarder i elcertifikat skattebidrag till verk ägare. Ca 100 000kr kostar markvärmepump 
med kollektorslang.(som kan ersätta elpanna i fastighet) 

40 000 000 000kr/100 000kr motsvarar 400 000st markvärmeanläggningar. Anläggningarna har en 
betydligt högre energitäthet än vindkraft de sänker behovet av maxeffekt när det som bäst behövs, de 
minskar behovet av basproduktion som kärnkraft, anläggningarna sparar ca 15000KWh/st vilket 
motsvarar 6 TWh för 40 miljarder. 

Vad kostar 6TWh vindel? 

6000GWh/3,5GWh per verk = 1715 verk. 

Kostnad för verk 

1715verk x 50 000 000kr/st =86 miljarder  

Kostnad för sanering av stålskrot, fundament 

Betongsanering kostar 1715stx5 000 000/fundament =8,6 miljarder.  

Kostnad för bidrag 

Elcertifikat skatte bidrag 24miljarder 

Kostnad för elnät 

Nätkostnader 3 miljarder 

Total kostnad 122 miljarder för 6TWh 

122/40 = 3,05  

Det är 3 gånger dyrare med vindkraft än besparingsteknik. 

Det är inte ett riksintresse att betala 3ggr mer än nödvändigt för att frigöra förnyelsebar el när 
allmänheten, politiker, markägare och naturen skadas av etableringar. 

Andelen vindkraft är bara 7 % av vår förbrukning det kan enkelt sparas i stället. Livslängden för verk i 
Jämtland var 7-8 år i Karlstad var växellådorna trasiga efter 2 år. Vattenfall redovisar att vindkraft är 
67 % sämre än vattenkraft när livscykelkostnaden för CO2/kWh beaktas. Vindkraft för klimatets skull? 

För att bevilja vindkraft så krävs det enligt miljöbalken att etableringen ska bevisas vara bättre än att 
inte bygga alls.  

Hur kan vindkraft bevisas vara bättre än ovanstående nollalternativ?  
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Från: @vattenfall.com
Skickat: Tuesday, March 30, 2021 5:38 PM
Till: Registrator.EI
Ämne: Vargträsk Ansökan om koncession

Hej! 

Ansökan från Vattenfall Vindnät Sverige AB om nätkoncession avseende linje för ny 150 kV kraftledning i 
markkabelutförande mellan ny station i vindkraftpark Vargträsk och station i vindkraftpark Fäbodberget i Åsele och 
Lycksele kommuner i Västerbottens län har skickats in via sprend. 
 
Om mejlet om ansökan inte skulle komma fram från sprend kan denna länk användas, 
https://sprend.com/download?C=eb16ab2848064fab9fdf3ffee8782990 
 
Med vänlig hälsning / Best regards 
 

 
Miljö- och tillståndsspecialist / Environmental and Permit Specialist 

Environment & Sustainability Unit 
BA Wind 

M +46 (0)733 403 302  
 

@vattenfall.com 
www.vattenfall.se 
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