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1 BAKGRUND 

Stena Renewable AB (nedan benämnt Stena) utreder möjligheten att anlägga en 
vindpark vid Stömne inom Arvika kommun. Det finns goda förutsättningar för 
produktion av vindkraftsel inom kommunen, och det aktuella området är utpekat som 
lämpligt för vindkraft. Kommunens yta utgörs till stor del av kuperad skogsbeklädd 
glesbygd, vilket gör att det finns tillräckliga markresurser för att vindkraftutbyggnad kan 
ske samtidigt som hänsyn tas till andra konkurrerande intressen. 
 
Stena inledde ett samråd angående vindpark Stömne med Länsstyrelsen Värmland och 
berörda kommuner under år 2017. Bolaget valde dock att invänta resultat från 
genomförda inventeringar innan arbetet gick vidare med projektet.  

1.1 OMSTÄLLNING TILL ETT HÅLLBART ENERGISYSTEM 

Den samlade vetenskapen är enig om att sedan 1900-talets mitt har atmosfären, 
jordytan och haven blivit varmare i en takt som inte observerats tidigare i historien. 
Takten har dessutom ökat under de senaste 30 åren. De huvudsakliga observationer som 
har gjorts är uppvärmning av världshaven och jordytan, förändrade nederbördsmönster, 
försurning av haven, förhöjd smältning av Antarktis och glaciärer världen över, 
minskning av havsisarna och en höjning av global havsnivå. Ökningen av växthusgaser 
har med stor sannolikhet varit den dominerande orsaken till ovanstående förändringar 
som har observerats, och fortsatta utsläpp innebär fortsatt stigande temperatur. Vad 
gäller ökningen av växthusgaser (främst CO2) kan 78 % förklaras med fossil förbränning 
och industriella processer1.  

FN:s klimatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change) anser att mänskligheten 
behöver anpassa sig till förändringarna då de väntas hålla i sig inom en överskådlig 
framtid oavsett vilka åtgärder som sätts in. Det viktigaste är dock att mildra 
klimatförändringarna genom att hitta en ny väg mot en hållbar utveckling. Kraftig 
reduktion av utsläppen (av växthusgaser) kan hjälpa till att stabilisera och reducera de 
klimatrisker som vi annars står inför. För detta krävs stora insatser och en omställning i 
energimarknad och industri. 

I arbetet för ett hållbart energisystem har Sverige kommit långt även om många 
utmaningar återstår. Regeringens mål är att Sverige ska nå 100 % förnybart år 20402. 
Energimyndighetens bedömning är att minst 60 TWh ny vindkraft kommer behövas. En 
utbyggnad av vindkraften är nödvändig för att nå de politiska målen.  

Vindkraftverk fångar upp rörelseenergi ur vinden och omvandlar den till el. Vind är en 
helt förnyelsebar energikälla som producerar ren energi och inte ger utsläpp eller kräver 
transporter av bränsle, och är därmed en viktig faktor för att möjliggöra målet om 
förnybar energi. Det planerade projektet vindpark Stömne kan därmed bidra till att 
långsiktigt trygga produktionen av förnybar energi och bidra till att motverka riskerna 
för klimatförändring genom ett skifte till förnybara energikällor då en ökad användning 
av förnybar energi kan leda till minskade utsläpp av växthusgaser. 

 

                                                        
1 IPCC 2014 

2 Regeringen 2016 
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2 ALTERNATIVUTREDNING 

Enligt miljöbalken krävs en redovisning av alternativa lokaliseringar, om sådana är 
möjliga, och utformningar som har utretts inom projekteringen. En motivering till varför 
föreslagen vindkraftsetablering har valts ska också framgå. En redovisning av alternativa 
lokaliseringar och utformningar, i enlighet med 6 kap. 35 § MB, kommer att göras inom 
ramen för den kommande miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n).  

2.1 LOKALISERINGSPROCESSEN 

Stena har i omgångar genomfört omfattande inventeringar i hela landet söder om 
Dalälven med utgångspunkt att hitta större sammanhängande områden med få 
motstående intressen och där goda vindförhållanden råder. Områdena studeras 
avseende möjligheten att bygga minst tio vindkraftverk. För de områden som 
identifierats som lämpliga och tillräckligt stora, enligt ovan nämnda kriterier, påbörjas 
ett mer detaljerat utredningsarbete. Projektområdet Stömne är ett av de områden som 
ansetts vara lämpligt och här har därför utredningsarbetet fortsatt med att finna en 
möjlig vindkraftsetablering utifrån energiproduktion, motstående intressen och mer 
platsspecifika förutsättningar, även information/synpunkter som kommer att inkomma 
till Stena under den samrådsprocess som nu påbörjas, kommer ligga till grund för det 
fortsatta projekteringsarbetet.  

2.2 VINDPARK STÖMNE 

Projektområdet är lokaliserat i södra delen av Arvika kommun, precis norr om 
kommungränsen mot Säffle kommun, i Värmlands län (se Figur 1 nedan). Området är 
lokaliserat strax väster om tätorten Stömne, ca 20 km söder om Arvika och ca 40 km 
väster om Karlstad. Projektområdet omfattar totalt en yta på ca 2200 ha. Området är 
utpekat som lämpligt för vindkraft i Arvika kommuns tematiska tillägg till 
översiktsplanen. 

 
Figur 1. Lokalisering av projektområde Stömne, beläget ca 20 km söder om Arvika och ca 40 km väster om 
Karlstad i Värmlands län. 
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3 VINDPARKENS UTFORMNING 

Att projektera och etablera en vindpark är en lång process och förutsättningarna 
kommer därför att hinna förändras innan byggstart skulle kunna bli aktuell. 
Vindkraftteknologin utvecklas snabbt, se Figur 2 nedan. Vindkraftverken blir högre och 
får större rotorer. Detta möjliggör effektivare nyttjande av vindresursen och därmed 
större energiproduktion.   
 

 

Figur 2. Schematisk bild över hur teknikutvecklingen för vindkraft ser ut. Källa: Bloomberg New Energy Finance. 

 

Med hänsyn till den teknikutvecklingen som sker är det i nuläget inte möjligt att fastslå 
slutgiltigt val av vindkraftverksmodell. De vindkraftverk som kan komma att byggas i 
Stömne finns sannolikt inte på marknaden i dag. Målsättningen är istället att hålla 
möjligheten öppen att välja bästa möjliga teknik vid tidpunkt för byggnation, för att 
därigenom kunna nyttja området optimalt.  

Modellen på vindkraftverk har betydelse för hur utformningen av parken kan ske. Hur 
tätt vindkraftverken i en park kan stå är nämligen beroende av vingarnas storlek och det 
vindklimat som råder inom området. Om vindkraftverken står för tätt uppstår så kallade 
vakeffekter då vindkraftverken ”stjäl” vindenergi från varandra med konsekvensen att 
produktionen sjunker. För att kunna nyttja vindenergin optimalt uppgår det ungefärliga 
avståndet mellan vindkraftverken till 4-6 rotordiametrar.  

Tillståndsansökan kommer att upprättas för projektområdet som helhet för en eller flera 
specifika layouter med koordinatsatta vindkraftverk inklusive en etableringsyta kring 
varje vindkraftverksplacering med radien 100 m. Exakt hur många vindkraftverk 
ansökan kommer att omfatta beror på en rad faktorer. Initialt bedöms området rymma 
maximalt 21 vindkraftverk. Målet är att hitta en parklayout som nyttjar områdets 
vindförutsättningar optimalt med hänsyn till människors hälsa och miljö. 

Med vindpark, vindkraftsetablering eller vindkraftsanläggning avses själva vindkraft-
verken samt de kringverksamheter som vindkraftverken kräver; interna 
elledningsdragningar inom vindparken, väganslutning från allmän väg fram till 
respektive vindkraftverk, servicebyggnader, montageytor, kopplings-
stationer/kopplingskiosker och uppställningsytor. 
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Exempel parklayout 

För att påvisa hur föreslagen vindkraftsetablering kan komma att se ut har ett exempel 
på parklayout tagits fram inför samrådet.  

Exemplet avser 21 vindkraftverk med en totalhöjd på upptill 280 m. Det är rimligt att 
vindkraftverken kan komma att ha en rotordiameter på ca 170 m, vilket skulle innebära 
en navhöjd på ca 195 m. För beräkningar av ljud och skugga har dessa dimensioner 
använts. 

Observera att denna layout endast är ett exempel på möjliga placeringar. Placeringar 
kommer att justeras och anpassas utifrån resultat från inventeringar och utredningar 
samt efter att synpunkter har inkommit i samband med samrådsprocessen. Slutlig layout 
fastställs i samband med detaljprojektering av vindparken. Beroende på tillgängliga 
vindkraftverk, resultat från vindmätningar etc. kan justeringar behöva ske. Karta över en 
preliminär exempellayout kan ses i Figur 3. 

 

Figur 3. Exempel parklayout Stömne 

3.1 VINDKRAFTVERK 

Med vindkraftverk avses fundament, torn, maskinhus, rotorblad och transformator. 
Transformatorn kan antingen placeras inuti vindkraftverket eller utgöras av en mindre 
byggnad som uppförs på montageytan intill tornet. Ett vindkraftverks totalhöjd 
definieras av navhöjden plus längden på rotorbladet, d v s från marknivå och upp till 
spetsen på rotorbladet då denna står lodrät, se Figur 4.  
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För vindpark Stömne kommer Stena 
utreda förutsättningar för vindkraftverk 
med en totalhöjd om upp till 280 meter.  

Vindkraftverket förankras i marken 
antingen genom ett gravitations- eller 
bergfundament. Gravitationsfundament 
gjuts under mark med en yta om ca 20 x 20 
meter, medan bergfundament gjuts och 
förankras med bultar i det underliggande 
berget.  

Vilken fundamenttyp som kommer att 
användas för planerad vindpark bestäms 
av markens geotekniska förhållanden. 

 

 

Figur 4. Schematisk bild av ett vindkraftverk. 

3.2 TRANSPORTER, VÄGDRAGNING OCH MONTERING 

Transporter in till projektområdet planeras i huvudsak att ske via väg 175. Tillfartsvägar 
från väg 175 ut till projektområdet kommer utredas i arbetet med tillståndsansökan. I 
det aktuella området finns begränsat med vägar upp till de höjdområden där 
vindkraftverken planeras. De befintliga skogsbilvägar som finns kommer att användas i 
så stor utsträckning som möjligt, dock kommer de behöva förstärkas och breddas. Under 
byggtiden kommer tunga och stora transporter att förekomma. Under drifttiden bedöms 
transportbehovet vara litet. Det förväntas normalt endast vara lättare transporter några 
gånger i veckan. Vid större serviceåtgärder och reparationer krävs kran och lastbil. 

Vägbredden blir ca 5 m, något bredare vid kurvor, med ca 1-3 m slänt på vardera sidan 
av vägen. Med anledning av de skrymmande transporterna och placering av elkablar 
utmed vägarna (se avsnitt 3.3 nedan) krävs ett utrymme på ca 15 m där vegetation tas 
ned längsmed vägen, något bredare vid kurvor. Förslag på vägdragning har tagits fram 
för samrådet och presenteras i Figur 5. Det kommer att vidareutvecklas utifrån vad som 
framkommer i samrådet samt i projekteringen med hänsyn till de dimensioner som en 
transport av ett vindkraftverk kräver och till områdets natur- och kulturvärden.  
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Figur 5. Exempel på vägdragning inom vindpark Stömne 

Vindkraftverken reses med hjälp av lyftkran. Montageplatser kommer att anläggas i 
anslutning till respektive vindkraftverk, men kan komma att ha lite olika form och 
storlek beroende på vilken vindkraftverksmodell som väljs. Montageplatsen kommer 
även att nyttjas i samband med underhålls- och reparationsarbeten när vindkraftverken 
är i drift. Montage av ett vindkraftverk tar ca 2-3 dagar, byggnationstiden för hela 
vindparken beräknas bli ca 6-10 månader. 

3.3 ANSLUTNING TILL ELNÄTET 

Elen som vindkraftverken producerar kommer att överföras till det regionala elnätet 
som i det aktuella området ägs och drivs av Ellevio. Den elanslutning som troligen är 
aktuell för parken är att Ellevio bygger en ny ledning mellan vindparken och den 
regionala ledningen som ansluter i Borgvik.   

Ett internt elnät kommer att förläggas inom vindparken. En transformator placeras i 
maskinhuset, tornet eller i en kiosk bredvid respektive vindkraftverk. Denna tar emot 
trefas växelström från vindkraftverkets generator med en spänning på ca 400-1000 V 
och omvandlar den till 36 kV. Från vindkraftverken kommer kablar att dras till ett antal 
uppsamlingskiosker och därifrån vidare till en mottagningsstation för vidare överföring 
till regionnätet. Det interna elnätet kommer i möjligaste mån att förläggas i mark längs 
med tillfartsvägarna fram till vindkraftverken. 
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4 PROJEKTETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

En inledande utredning av områdets förutsättningar för en framtida vindkraftsetablering 
har genomförts genom en skrivbordsinventering av berörda intressen inom det 
avgränsade projektområdet. Länsstyrelsens digitala underlagsmaterial 
(Länsstyrelsernas geodatakatalog), Skogsstyrelsens GIS-register (Skogsdataportalen) 
samt Riksantikvarieämbetets digitala informationssystem (FMIS) har legat till grund för 
denna inventering. Dessutom har en genomgång av riksintressen, Natura 2000-områden, 
naturreservat och nationalparker inom 5 km från projektområdet gjorts.  

Därutöver har fältinventeringar genomförts av Naturcentrum (konsultföretag) med 
avseende på fågel, fladdermöss och naturmiljö. Sammanfattande resultat från dessa 
presenteras i avsnitt 4.7. Även inventering med avseende på kulturmiljö kommer att 
utföras och utgöra underlag till kommande ansökan och miljökonsekvensbeskrivning. 

I följande avsnitt presenteras förutsättningar med avseende på planförhållanden, 
vindförhållanden, riksintressen och skyddade områden, människors hälsa, 
landskapsbild, markanvändning, naturmiljö, kulturmiljö samt rekreation och friluftsliv. 
För varje område presenteras i de fall det är relevant en översiktlig bedömning av 
projektets förväntade miljöeffekter. Avslutningsvis redogörs för kumulativa effekter.  

4.1 PLANFÖRHÅLLANDEN 

Arvika kommuns gällande översiktsplan antogs år 2007 och vann laga kraft i september 
2008. År 2010 antog kommunen ett tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende 
vindkraft, som vann laga kraft i januari 2011. Kommunen är positivt inställda till 
vindkraft och det tematiska tillägget beskriver närmare hur kommunen vill hantera 
frågor om vindkraft. I planen finns prioriterade områden, utredningsområden samt 
restriktionsområden utpekade. Dessa områden har identifierats och pekats ut genom 
analys av vindförutsättningar samt motstående intressen.  

Den föreslagna lokaliseringen av vindpark Stömne är inom ett av de prioriterade 
områdena (se Figur 6) i det tematiska tillägget för vindkraft och bedöms därmed vara 
förenligt med planen. Området utgörs huvudsakligen av skogsmark.  
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Figur 6. Utpekat prioriterat vindkraftsområde Stömne i tematiskt tillägg till översiktsplan avseende vindkraft för 
Arvika kommun. 

4.2 VINDFÖRHÅLLANDEN 

Genomförda vindmätningar visar på att goda vindförhållanden vid Stömne, med en 
beräknad medelvind på drygt 7 m/s vid 130 meters höjd. 

4.3 RIKSINTRESSEN OCH SKYDDADE OMRÅDEN 

I 3 och 4 kap. miljöbalken återfinns bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden i landet. Områden som har nationell betydelse för bevarande eller 
utveckling kan betecknas som områden av riksintresse. Dessa riksintressen kan omfatta 
t.ex. kulturmiljö, naturvård, friluftsliv, rennäring, yrkesfiske, industri, energiproduktion, 
kommunikationer och vattenförsörjning. Energimyndigheten har pekat ut områden av 
riksintresse för vindbruk, vilka avser områden särskilt lämpade för elproduktion från 
vindkraft. Tanken har varit att dessa områden vid kommunal översiktsplanering ska 
beaktas och vara vägledande för planeringen av vindkraft inom kommunerna. 

Särskilt värdefulla naturmiljöer är inom hela EU utpekade som Natura 2000-områden. 
Dessa områden har ett särskilt lagskydd och är utpekade baserat på två EU-direktiv, Art- 
och habitatdirektivet och Fågeldirektivet. Syftet med dessa områden är huvudsakligen 
att bevara den biologiska mångfalden.     

Nedan beskrivs de riksintressen, Natura 2000-områden samt naturreservat som är 
lokaliserade inom 5 km från projektområdet. De presenteras även på karta i Figur 7. 
Biotopskydd och naturvårdsavtal inom projektområdet presenteras i avsnitt 4.7. 
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Figur 7. Riksintressen, naturreservat och Natura 2000-områden inom 5 km från det aktuella projektområdet 
Stömne. 

Riksintressen 

Ett riksintresse för naturvård, Gillbergaskålen – Stora Gla, är beläget ca 3,5 km 
väst/nordväst om projektområdet. Området är 14 800 ha stort.  Den 
berggrundsgeologiska formationen Gillbergaskålen är grunden för det geologiska 
riksintresset. De limniska värdena i de många sjöarna och vattendragen är stora. Sjön 
Stora Gla är en stor klarvattensjö med extremt klart vatten. Både i Stora Gla och Övre Gla 
inklusive tillflödena finns Storöring. Övre Gla har glacialrelikter och i Sörbohedsälven 
finns Flodpärlmussla. Projektets påverkan på riksintresseområdet bedöms vara liten då 
dess kärnvärden är lokala såsom geologiska och kopplade till områdets sjöar. 
Projektområdet ligger på ett relativt stort avstånd från riksintresset.  

Ett riksintresse för friluftsliv, Glaskogen, återfinns 3 km väster om projektområdet. 
Området omfattar Glaskogens naturreservat (se beskrivning nedan) och överlappar till 
viss del riksintresset för Gillbergaåsen som beskrivs i föregående stycke. Områdets 
värden för friluftsliv ligger främst i de många och långa vandringslederna inom området, 
totalt 300 km, och i den natur- och kulturupplevelse man får i en stilla och rofylld miljö. 
Här finns slingrande vattendrag, stora och små sjöar och vidsträckta skogar. Glaskogens 
rikedom på klarvattensjöar och vattendrag med rik och intressant fiskfauna utgör stor 
potential för paddling och båtliv, liksom för sportfiske och fågelskådning. Effekter för 
detta riksintresse till följd av föreslagen vindkraftsetablering är kopplat till möjlig visuell 
påverkan av vindkraftverk och hinderbelysning.  

Ett riksintresse för kulturmiljö, Västra Rud-Rävön-Sölje, finns ca 3,5 km norr om 
projektområdet. Området utgör ett koncentrat av Glafsfjordens sammansatta och 
varierade fornlämningsbestånd av stort värde. På en relativt liten yta möts här 
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karaktärsfornlämningar från forntidens samtliga huvudskeden som på ett tydligt sätt 
sammanfattar viktiga utvecklingslinjer i landskapets bebyggelsehistoriska utveckling. 
Vanligast är rösen och stensättningar av brons- och järnålderskaraktär som bildar ett för 
västsvenska inlandet närmast unikt "röselandskap" med paralleller i Norrlands- och 
Bohuskusternas rösegrupper. I den forntida miljön finns också den yngre stenålderns 
viktigaste arkeologiska ledform hällkistan samt av senare datum landskapets största 
fornborg. Sölje herrgård illustrerar den för Värmland så betecknande bruksherrgården i 
klassicistiskt utförande. Vid Västra Rud och Näs har militieboställen bevarats som 
åskådliggör boställsförordningarnas byggnadssätt. Detta riksintresse bedöms inte 
påverkas av föreslagen vindkraftsetablering då det är ett lokalt intresse på betydande 
avstånd från projektområdet.  

Naturreservat och Natura 2000-områden 

Glaskogen 

Naturreservatet Glaskogen återfinns ca 3 km väster om projektområdet och ligger i ett 
starkt kuperat och sjörikt landskap. Glaskogen är ett stort naturområde med vattendrag, 
små och stora sjöar och skogar med vandringsleder. De komplexa sjösystemen med 
sjöar, tjärnar, älvar, småbäckar samt anslutande myrar och mossar ger landskapet en 
speciell vildmarksprägel. De två största sjöarna är Stora Gla och Övre Gla.  

Naturreservatet bildades 1970 för att bevara ett stort område med vildmarkskaraktär 
och natursköna miljöer samt för att främja friluftslivet. Marken är privatägd och ett 
modernt skogsbruk bedrivs inom området, cirka 500 hektar av reservatets cirka 29 000 
hektar är skyddade mot avverkning. I reservatet finns kanotleder och 300 km 
vandringsleder med iordningställda vindskydd, eldstäder, möjlighet till sportfiske, 
toaletter, informationsskyltar med mera.  

Glaskogen är beläget mitt i växtgränsen för många nordliga och sydliga arter. Växtlivet 
blir mycket skiftande och intressant tack vare att olika växtzoner möts här. Fågellivet i 
Glaskogen är typiskt för den mellansvenska barrskogen. Glaskogen har gamla anor med 
spår från bland annat stenåldersbosättningar, svedjebruk, järnbruk, kopparverk, sågverk 
och glasbruk. 

Närmsta avstånd mellan Glaskogens naturreservat och projektområdet i Stömne är 3 km. 
Till Lenungshammar, där naturreservatet har sin informationscentral och där många av 
lederna utgår från eller passerar, är avståndet cirka 17 km.  

Glaskogens barrskogslandskap öppnas upp av bland annat sjöar och vattendrag, myrar 
och branter, som skapar en visuell variation i terrängen. Reservatets sydöstra del ligger 
inom ett geologiskt område kallat Gillbergaskålen, där det bland annat finns 
trappstegsliknande bergformationer som sluttar in mot skålens mitt. Höjderna inom 
reservatet är mellan cirka 110 och 300 meter över havet. Populära utsiktsplatser finns 
exempelvis intill Halvardsnäs, strax väster om Glava Glasbruk, och invid Bergstjärn, norr 
om Barlingshult. Vindkraftverk vid Stömne kan bli synliga bland annat från 
utsiktspunkter samt från sjöarna i området, se även avsnitt 4.4 och 4.5. 

Enligt studien Upplevelser i Glaskogen kopplade till synen på vindkraft (Henningsson, 
2010) är de främsta motiven till att besöka i Glaskogens naturreservat att få 
naturupplevelser och avkoppling. Studien är baserad på en enkätstudie med 524 
deltagande individer. De aktiviteter som oftast utövas är dagsturer, kanotpaddling och 
camping. De fem kvaliteter som besökarna rankar högst är att det ska vara lugnt och 
rofyllt, vackert landskap, orörd natur, varierad och artrik natur samt tystnad.  
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Miljöeffekterna för Glaskogens naturreservat till följd av föreslagen vindkraftsetablering 
bedöms vara kopplat till friluftsliv och möjlig visuell påverkan från reservatet sett, som 
kan påverka upplevelsen av orörd vildmark. Se avsnitt 4.4 och 4.5.   

Lilla Örtjärnsskogen 

Sydväst om projektområdet, på ett avstånd om nästan 5 km finns Lilla Örtjärnsskogens 
naturreservat, beläget söder om Lilla Örtjärnen. Reservatet består till största delen av 
gammal granskog. Fläckvis finns rikligt med död ved, främst granlågor. På några ställen 
finns små luckor, där rötlågor ligger i plockepinn. I nordligaste delen gränsar området 
mot en stenig bäck. Skogen är där fuktig och rik på mossor. I södra delen finns ett 
magrare och glesare tallbestånd med gamla tallar, där vissa har välutvecklad pansarbark. 
Det finns lövträd spridda över hela området, men i begränsad omfattning. Området har 
ett stort botaniskt värde då det hyser många hotade mossor, lavar och svampar som 
kräver naturskogar med inslag av gamla grova lövträd och gott om död ved. Reservatet 
har även ett stort zoologiskt värde genom gammelskogens speciella förutsättningar som 
livsmiljö för fågelfauna och vedlevande insekter. 

Påverkan på detta naturreservat bedöms vara begränsad då det ligger på så pass stort 
avstånd från projektområdet och dess värden främst är lokala botaniska värden.   

Stömne 

Vid Stömne, ca 1 km öster om projektområdet, finns ett område utpekat som både 
naturreservat och Natura 2000-område. I området finns en av Sveriges nordligaste 
förekomster av sammanhängande ekbestånd, flera av ekarna är mellan 300–500 år 
gamla. Detta var en av de främsta anledningarna till att naturreservatet bildades. 
Tillkommande syften är att bevara kultur- och naturmiljön i anslutning till Stömne 
herrgård med ekhagar, blandskogar, bäckravin och åkrar, samt att främja allmänhetens 
naturstudier och friluftsliv. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade 
områden, Natura 2000. På de solbelysta ekarna har ett flertal värmeälskande och 
sällsynta lavar påträffats och även flera karaktäristiska skalbaggar har noterats. Även 
andra intressanta naturmiljöer finns inom reservatet och det finns även ett rikt fågelliv. 

Även på detta området bedöms påverkan vara begränsad. De lokala skyddsvärda 
naturvärdena bedöms inte påverkas negativt.  

4.4 MÄNNISKORS HÄLSA 

Ljud 

Ljud är tryckförändringar i t.ex. luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, 
ljudnivån, uttrycks i flera olika fysikaliska storheter såsom ljudtryck och ljudintensitet. 
Ljudtrycket mäts i ljudtrycksnivå (Lp) och ljudintensiteten mäts i ljudeffektnivå (Lw). 
Ljudnivå mäts enligt en logaritmisk skala i enheten decibel (dB).  
 
Det mänskliga örat kan uppfatta ljudnivåer mellan 0 och 130 dB. En ökning av ljudnivån 
med mindre än 1 dB är generellt sett lägre än vad det mänskliga örat kan uppfatta. En 
ökning av ljudnivån med ca 10 dB uppfattas av människan som en fördubbling av 
ljudnivån. Av Figur 8 nedan framgår några exempel på vanliga ljudnivåer i samhället. 
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Figur 8. Exempel på vanliga ljudnivåer i samhället. (Källa: WSP) 

 
Det ljud som alstras från moderna vindkraftverk är i huvudsak ett aerodynamiskt ljud 
som uppkommer av rotorbladens passage genom luften. Det aerodynamiska ljudet 
bestäms av bladspetsens hastighet, bladformen och luftens turbulens. Dagens 
vindkraftverk avger inget nämnvärt maskinbuller. Det aerodynamiska ljudet har blivit 
mycket lägre de senaste åren, främst tack vare bättre design av turbinbladen.  

Ju mer det blåser, desto kraftigare ljud uppstår från turbinbladens rörelser. När vinden 
ökar orsakar det ett naturligt bakgrundsljud, vilket maskerar att vindkraftsljudet ökar. 
Men om det råder vindstilla förhållanden nere vid marknivån minskar vegetationsljudet, 
som vinden framkallar från träd och buskar, och vindkraftljudet uppifrån turbinbladen, 
där vinden blåser mer, kan därför upplevas mer besvärande vid sådana förhållanden. 

Ljudspridningen beror på variationer i vindens styrka, de meteorologiska förhållandena 
i övrigt och andra ljud i omgivningen som kan dölja eller minska hörbarheten av ljudet 
från vindkraftverken. Ljudet har en svischande karaktär. Ljudnivån ökar och minskar i 
styrka i takt med rotorbladens rörelse (amplitudmodulerat).  

Upplevelsen av ljud från vindkraft skiljer sig från person till person. Studier i Sverige 
visar att ca 15 % av närboende upplever sig störda vid ljudnivån 35-40 dB(A). Generellt 
sett upplevs ljudet från vindkraft mer störande än t.ex. ljudet från vägtrafik vid liknande 
ljudnivåer. Orsakerna till detta kan vara flera, exempelvis att vindkraft ofta byggs i 
områden med låga bakgrundsljud samt att det handlar om karaktären på ljudet snarare 
än ljudnivån.3   

Riktvärde för ljud från vindkraft är det, av Naturvårdsverkets rekommenderade, 
riktvärdet för externt industribuller nattetid.4 Riktvärdet gäller utomhus nattetid vid 
bostäder och uppgår till 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

                                                        
3 Nilsson, 2011 

4 Naturvårdsverket, 1978, 1983 
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Ljudkravet för vindkraft kan jämföras med exempelvis vägtrafiken där riktvärdet för 
ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder är 55 dB(A) respektive maximalt 70 dB(A) vid 
uteplatser. Detta kan även jämföras med ljudnivån från andra källor i vår vardagliga 
omgivning, se Figur 9. Av bilden framgår även några andra svenska riktlinjer och 
rekommendationer för olika typer av verksamheter. 

 

Figur 9. Svenska riktlinjer och rekommendationer för olika typer av verksamheter. 

Lågfrekvent ljud har en längre våglängd och är därför svårare att dämpa och kan också 
breda ut sig över längre sträckor än annat ljud. Idag finns inga belägg för att lågfrekvent 
ljud från vindkraftverk innebär någon risk för närboende.5 Naturvårdsverket anser att 
man vid anläggande av större vindkraftverk bör beakta och följa upp lågfrekvent ljud. En 
beräkning av lågfrekvent ljud kommer att redovisas i den kommande MKB:n och 
uppföljning kommer att ske om det bedöms relevant i det aktuella fallet. 

Vid utformning av parklayouten görs kontinuerliga ljudberäkningar med beräknings-
modellen Nord2000, som är en av de två metoder som är rekommenderade av 
Naturvårdsverket6. Beräkningar kommer redovisas i MKB samt vid det samrådsmöte 
som kommer hållas i februari 2019. I beräkningarna används uppgifter som definierar 
vindkraftverksmodell, varvtal, ljuddata, förekomst av toner m.m. Metoden tar hänsyn till 
samtliga vindkraftverk i parklayouten och utfallet påvisar därmed en sammanvägd 
kurva för 40 dB(A) i ett sannolikt fall. Oavsett hur parklayouten utformas eller vilken typ 

                                                        
5 Nilsson, 2011 

6 Naturvårdsverket, 2010 
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av vindkraftverk som används kommer riktvärdet 40 dB(A) efterföljas både dag- och 
nattetid vid närliggande bostäder.  

Skuggor 

Vid soligt och klart väder kan vindkraftverkens rotorblad orsaka svepande skuggor. 
Skuggorna kan uppfattas på relativt stora avstånd under ett par minuter vid tidpunkter 
då solen står lågt. Skuggorna kan vara uppfattbara på upp till 1,5 kilometer, men med 
avståndet tunnas skuggorna ut, skärpan försvinner och skuggorna uppfattas endast som 
diffusa ljusförändringar.7 Uppkomsten av skuggeffekter vid intilliggande störnings-
känslig bebyggelse begränsas även av terrängens utseende och vegetation.  

Skuggorna följer solens rörelse över dagen och kan uppkomma väster om vindkraft-
verken tidigt på dagen, norr om vindkraftverken mitt på dagen samt öster om vind-
kraftverken på kvällen. De roterande skuggorna uppstår när vindkraftverkets rotor står 
vinkelrät mot observeraren, vilket beror på vindens riktning. Vindkraftverket vrider sig 
efter vindens riktning för att kunna fånga vinden, vilket innebär att de roterande 
skuggorna inte alltid uppstår vid en viss punkt när solen står i ett givet läge. För att 
underlätta beskrivningen av ett vindkraftsprojekts skuggpåverkan kategoriserar 
Boverket skuggtid i tre olika klasser, se faktaruta nedan.8 

 

För skuggor från vindkraftverk finns inga fastställda riktvärden, men Boverket 
rekommenderar att man utgår från att lämpligen inte överstiga ett teoretiskt värde om 
30 timmar om året (jämför med Astronomiskt maximal möjlig skuggeffekt). Den faktiska 

                                                        
7 Boverket, 2009a 

8 Boverket, 2009b 

Boverket kategoriserar skuggtid i tre olika klasser:  
 

• Astronomiskt maximal möjlig skuggeffekt (värsta fallet): den teoretiskt beräknade tid då solen 
lyser från soluppgång till solnedgång från en molnfri himmel, då rotorytan står vinkelrätt mot 
solinstrålningen och då vindkraftverket alltid är i drift.  

 
Beräkningar av teoretiska skuggtiden (den astronomiskt maximala skuggeffekten) ska jämföras med 
rekommendationen om maximalt 30 skuggtimmar per år vid en bostad.  
 

• Sannolik skuggeffekt: beräknad skuggeffekt baserad på väderprognoser och övriga 
förutsättningar. Beräkningen förfinas i förhållande till beräkning av den teoretiskt maximala 
skuggtiden genom att komplettera beräkningarna med information om områdets sannolikhet 
för solsken samt möjlig driftstatistik för vindkraftverken.  

 
Beräkningsresultatet av den sannolika skuggeffekten kan jämföras med Boverkets rekommendation om 
maximalt 8 skuggtimmar per år eller 30 minuter per dag. Det är dock viktigt att poängtera att den sanno-
lika skuggeffekten inte är densamma som den faktiska skuggeffekten, dvs. den skuggeffekt som upp-
kommer i verkligheten. Ytterligare faktorer kommer att påverka denna såsom växtlighet i området, den 
faktiska framtida väderleken samt den faktiska vindriktningen respektive dag under året. Det är därför 
rimligt att förvänta sig att den faktiska skuggeffekten kommer att vara mindre än den sannolika.  
 

• Faktisk skuggeffekt: den verkliga skuggtiden.  
 
Den faktiska skuggeffekten går ej att beräkna då information om t.ex. framtida väderlek är omöjligt att 
erhålla. Den faktiska skuggtiden beror även på vegetation och andra hinder som kan göra att skuggorna 
inte når en specifik plats, dessa parametrar tas inte med i beräkningen av skuggeffekter. 
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skuggeffekten bör inte överskrida 8 timmar per år eller 30 minuter om dagen vid 
störningskänslig bebyggelse. 

Beräkning av skuggor sker med hjälp av mjukvaruprogrammet WindPRO. Två 
beräkningar har gjorts, den ena med astronomiskt maximal skuggeffekt och den andra 
med sannolik skuggeffekt. Beräkning för astronomiskt maximal möjlig skuggeffekt utgår 
från en ”värsta fall”-scenario med förutsättningarna att solen skiner från morgon till 
kväll, rotorn ständigt står maximalt exponerad vinkelrätt mot samtliga skuggmottagare 
och att vindkraftverken ständigt är i drift. Beräkning av sannolik skugga tar hänsyn till 
vindkraftverkens driftstatistik samt solstatistik för området. Om skuggtiden överskrider 
Boverkets rekommenderade värde kan detta avhjälpas med skuggreglerande teknik, t.ex. 
genom skuggsensorer som monteras på vindkraftverken och som stänger av vindkraft-
verket vid kritiska tidpunkter. Figur 10 visar resultatet av skuggberäkningen för 
sannolik skuggtid för exempellayouten. 

 

Figur 10. Karta skuggberäkning, sannolik skugga 

Hinderljus 

Vindkraftverken kommer att markeras med hinderbelysning utifrån Transport-
styrelsens föreskrifter (TSFS 2010:155, med tillförda ändringar enligt TSFS 2013:9 och 
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TSFS 2016:95). Vindkraftverk med en totalhöjd som överskrider 150 meter ska utrustas 
med ett vitt, blinkande, högintensivt ljus. Under dagen ska det högintensiva ljuset ha en 
styrka på 100 000 candela (cd)9, i skymning och gryning en styrka på 20 000 cd och i 
mörker en styrka på 2 000 cd och avge 40-60 blinkningar per minut. Ljusintensiteten får 
regleras +/- 25 procent. Om samlad bebyggelse finns i närheten ska högintensivt ljus 
avskärmas så att ljusstrålen inte träffar markytan närmare än fem kilometer från 
vindkraftverket.  

I en vindpark krävs minst att de vindkraftverk som utgör parkens yttre gräns förses med 
högintensivt vitt ljus, se Figur 11. Övriga vindkraftverk kan förses med lågintensivt ljus, 
ett fast rött sken, så länge vindkraftverket inte har en höjd över mark- eller vattenytan 
som är högre än de vindkraftverk som utgör den yttre gränsen. I sådana fall måste även 
de förses med vitt, högintensivt, blinkande ljus. 

 

Figur 11. Hindermarkering av vindkraftverk med en totalhöjd som överstiger 150 meter. Utdrag från 
Transportstyrelsens föreskrifter. 

Ljuskällan i det höga vindkraftverket har en spridningsvinkel på ca fyra grader. Det 
innebär att den är mycket smalstrålande och att ljuset som tränger ut är samlat och 
intensivt och att själva ljusöppningen är liten.  

Hur ljust blir det då av lampan på vindkraftverket? Dagtid, d.v.s. en intensitet på 100 000 
cd i 4 graders spridningsvinkel ger en belysningsstyrka av 1 lux10 på 500 meters avstånd 
eller 180 lux på 20 meters avstånd. Det ska jämföras med dagsljuset som i sämsta fall en 
mulen dag är 2 500 lux.  

                                                        
9 Enheten candela (cd) är måttet på hur mycket ljus en ljuskälla eller armatur avger i en angiven vinkel, något som 

ofta redovisas i s k ljuskurvor. 

10 Måttet på hur mycket ljus som faller på en yta (belysningsstyrka). Enheten är lux. 
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Nattetid, d.v.s. en intensitet på 2000 cd i 4 graders spridningsvinkel ger en belysnings-
styrka av 0,01 lux på 500 meters avstånd eller 4 lux på 20 meters avstånd. Stjärnljus är 
också runt 0,01 lux starkt när det träffar jordens yta. Detta innebär att det ljus som 
färdas ut från lampan på vindkraftverket inte är särskilt starkt och att det avtar snabbt 
med avståndet. Ljuset orkar inte lysa upp något utom det i sin absoluta närhet, bara 
någon meter bort. 

Det högintensiva vita ljuset är som starkast när vi har dagsljus. Även en mulen dag är 
bakgrunden så pass ljus att risken för bländning från själva lampan är minimal. På natten 
lyser det högintensiva ljuset svagt och även om vi ser själva lampan tydligt mot natt-
himlen är den inte tillräckligt stark för att ge upphov till bländning. De nya ljuskällorna 
som i princip inte lyser under horisontalplanet minskar risken för bländning ytterligare. 

Även om det högintensiva vita ljuset är starkare än det medelintensiva röda ljuset kan 
det vara så att vi ser rött ljus tydligare då vi fysiskt är gjorda för att upptäcka röd färg 
först av allt. Detta beror naturligtvis på placering av vindkraftverket samt rådande 
väderförhållanden. 

Ljusbilden inom vindparken och i dess närhet kommer att förändras till följd av 
hindermarkeringen. En vindpark innebär att det tillkommer punktvis blinkande 
belysning men hur många av vindparkens ljus som är synliga beror på var i landskapet 

man befinner sig. 

Risk och säkerhet 

Energimyndigheten och Räddningsverket tar upp risker med vindkraft i sin rapport Nya 
olycksrisker i ett framtida energisystem (2007). Räddningsverket drar slutsatsen att 
vindkraftverken i sig inte kan betecknas som riskabla, med undantag för arbetsmiljö-
risker. På Arbetsmiljöverkets webbsida finns information om vilka risker som 
förekommer under en vindkraftsanläggnings olika faser och vilka regler som gäller för 
att minska olycksfall.11  

Att vindkraftverken skulle förstöras under storm bedöms som en mycket osannolik 
händelse. Risken för nedfallande träd är betydligt större för människor som vistas i 
området under dessa väderförhållanden.  

Åsknedslag kan inträffa i vindkraftverk, på samma sätt som i andra höga konstruktioner. 
Brand kan uppstå i vindkraftverks maskinhus, men denna risk bedöms som relativt låg 
och kan snabbt stoppas/kontrolleras då framkomligheten för räddningstjänstens fordon 
är god. Vid vindhastigheter över ca 25 m/s stängs vindkraftverken automatiskt av. 
Vindkraftverken har även ett övervakningssystem för olika typer av utrustning för att 
förhindra exempelvis brand.   

Under speciella förhållanden kan risk för isbildning på vindkraftverkens rotorblad 
förekomma. När is och snö ansamlats på vindkraftverken finns risk att det lossnar och 
faller ned. I Norden uppkommer isbildning främst vid ca 0 °C och hög luftfuktighet, 
exempelvis vid underkylt regn. Nedfallande is är inget unikt för just vindkraftverk utan 
förekommer i fuktigt vinterklimat från alla typer av byggnader.  

 

                                                        
11 Arbetsmiljöverkets hemsida, 2018 
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4.5 LANDSKAPSBILD 

Landskapet i det aktuella området karaktäriseras av skogsmark med stort inslag av sjöar 
och vattendrag. Området är beläget nordväst om Vänern, söder om Arvika. Öster om 
projektområdet ligger orten Stömne som är belägen intill Stömneflagan, en del av ett 
större vattendrag som huvudsakligen sträcker sig i nord-sydlig riktning. Ett stort antal 
orter är lokaliserade intill detta större vattendrag. Projektområdet ligger på höjderna 
väster om tätorten Stömne med högsta punkt på 275 m.ö.h. Inom projektområdet 
återfinns Stömnesjön och del av Södrasjön samt ett antal mindre sjöar och vattendrag. 
Det finns inga områden med utpekade värden för landskapsbild inom eller i nära 
anslutning till det aktuella området.  

En synbarhetsanalys och fotomontage kommer att presenteras på samrådsmötet med 
allmänheten. Kompletterande fotomontage kommer att finnas med i den MKB som ska 
ingå i tillståndsansökan. Även en specifik landskapsanalys kommer ingå i MKB:n.   

4.6 MARKANVÄNDNING 

Markanvändningen i det aktuella området utgörs huvudsakligen av skogsbruk. I väst-
östlig riktning går en större enskild grusväg och inom området finns flertalet mindre 
skogsbilvägar. I södra delen av projektområdet, vid Rammtjärnsåsen, finns en bergtäkt. I 
övrigt återfinns ingen omfattande infrastruktur eller större etableringar inom området.  

4.7 NATURMILJÖ 

Projektområdet utgörs huvudsakligen av skogsmark med inslag av sjöar, mindre tjärnar 
och vattendrag. Naturmiljöintressen inom eller i direkt anslutning till projektområdet 
redovisas i bilaga 1 och 2 och i textavsnitten nedan. I textavsnitten anges intressenas 
beteckning i kartan inom parentes efter respektive beskrivning. 

Biotopskydd och naturvårdsavtal  

I östra delen av området finns två områden som omfattas av naturvårdsavtal och ett 
område som är biotopskyddat. Det ena området med naturvårdsavtal utgörs av en ängs- 
och betesmark samt naturskogsartad lövskog intill ett mindre vattendrag (NVA1). Det 
andra området med naturvårdsavtal omgärdar samma vattendrag och utgör en kantzon 
med ravin intill bäcken (NVA2). Det biotopskyddade området, som även innefattar en 
nyckelbiotop, utgörs av äldre naturskogsartad skog (BS). 

Påverkan på dessa områden undviks genom val av placering för vindkraftverken.  

Nyckelbiotoper, frivilliga avsättningar och sumpskogar  

Det finns 24 nyckelbiotoper inom projektområdet, främst i de norra och mellersta 
delarna (NB1-24). Elva av nyckelbiotoperna är utpekade av Skogsstyrelsen, dessa utgörs 
främst av barrnaturskogar, gransumpskogar och lövsumpskogar. De övriga 13 är 
utpekade av Bergvik Skog AB, som utöver dessa nyckelbiotoper även har gjort nio 
frivilliga avsättningar inom projektområdet. I sydvästra delen av projektområdet 
återfinns ett antal mindre sumpskogsområden intill mindre vattendrag och tjärnar (S1-
7). 

I möjligaste mån undviks påverkan på ovan beskrivna objekt genom val av placering av 
vindkraftverken.  
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Vatten- och strandmiljöer 

De större sjöarna i området, Stömnesjön/Holmtjärnen och Södrasjön, samt vattendragen 
Stömnebäcken och Södrasjöbäcken är utpekade vattenförekomster med beslutade 
miljökvalitetsnormer för vatten. Alla de fyra vattenförekomsterna har klassats till 
måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitetsnormerna är för 
samtliga satta till god ekologisk status 2021 och god kemisk ytvattenstatus med 
undantag för mindre stränga krav för kvicksilver, kvicksilverföreningar och bromerad 
difenyleter.  

Föreslagen vindkraftsetablering bedöms inte bidra till att vattenförekomsternas status 
försämras eller försvåra att uppnå satta miljökvalitetsnormer.  

Samtliga vattendrag och sjöar inom området omfattas av generellt strandskydd. Arvika 
kommun har inom vissa delar av kommunen valt att utöka strandskyddet, inga sådana 
vattendrag berörs av det aktuella projektområdet.  

Fältinventeringar 

Inför samråd och som underlag till kommande MKB har inventeringar i fält gjorts med 
avseende på naturmiljö, fågel och fladdermus. Inventeringarna genomfördes sommaren 
2017-2018 inom det område som i Arvika kommuns översiktsplan är utpekat som ett 
prioriterat område för vindkraft, se Figur 6. Resultaten från inventeringarna kommer 
beskrivas mer detaljerat i kommande MKB till vilken även inventeringsrapporterna i sin 
helhet biläggs. Nedan följer en kort sammanfattning av resultaten.  

Naturvärdesobjekt 

Inom ramen för naturmiljöinventeringen identifierades 105 naturvärdesobjekt varav 72 
är inom det aktuella projektområdet, se karta i bilaga 1. Flertalet av dessa bedöms ha 
påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) och ett fåtal bedöms ha högt naturvärde 
(naturvärdesklass 2). Naturvärdesobjekten utgörs främst av skogsbestånd eller andra 
trädmiljöer. Ett flertal objekt utgörs av myrmiljöer, främst små, öppna mossar omgivna 
av skogsmiljöer. Andra objekt utgörs av vägrenar längs skogsbilvägar med en rik 
förekomst av blommande och i flera fall fridlysta växter. 

Vid utformning av exempel på parklayout för vindpark Stömne har en generell 
utgångspunkt varit att undvika placering av vindkraftverk i anslutning till objekt med 
högt naturvärde (klass 2). 

Skyddsvärda arter 

Skyddsvärda arter har undersökts genom naturvärdes-, fågel och fladdermus-
inventeringar i området samt genomgång av utdrag ur ArtDatabanken.   

Naturvårdsarter 
Utdraget ur ArtDatabanken omfattar observationer registrerade fr om 1980. Av dessa 
observationer var de flesta gjorda inom nyckelbiotoper och utgörs främst av mossor, 
lavar och svampar knutna till boreal skog. En stor mängd observationer av 
marksvampar, främst taggsvampar har också registrerats inom området, vilka är 
antingen rödlistade eller signalarter och i många fall bådadera. Dessa fynd är i stor 
utsträckning gjorda i hällmarkstallskog i de östra delarna av området. Enskilda fynd av 
rödlistade arter med betydelse för inventeringen har också registrerats, så som den 
rödlistade arten vågfibbla vilken är starkt hotad, EN. 

Vid inventeringen påträffades 48 naturvårdsarter (rödlistade och fridlysta arter samt 
signalarter), se tabell i bilaga 2. En stor del av dessa är också boreala skogsarter, vilka är 
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mer eller mindre knutna till Natura 2000-habitatet västlig taiga. Exempelvis de 
rödlistade signalarterna garnlav, tallticka och raggbock och den fridlysta signalarten 
plattlummer. 

Bland de fridlysta arterna är fläcknycklar, mattlummer, revlummer och lopplummer 
återkommande över hela inventeringsområdet, både i miljöer vilka i övrigt är triviala 
och inom utpekade naturvärdesobjekt. Även andra fridlysta arter förekommer inom 
området om än mer sparsamt, exempel på det är den sällsynta orkidén myggblomster, 
vilken påträffades med en förekomst i myrmiljö. 

Fåglar 
Enligt uttag från Artportalen/ArtDatabanken finns det omkring 30 registrerade 
observationer av naturvårdsintressanta fågelarter med anknytning till de skogsmiljöer 
som finns inom eller i anslutning till projektområdet åren 2000-2008.  

Vid fältinventeringen (2 år) noterades 23 fågelarter under häckningstid som antingen är 
rödlistade eller utpekade i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv. Av dessa har tio klassats som 
känsliga för vindkraft: sångsvan, orre, tjäder, smålom (NT), storlom, duvhök (NT), 
fiskgjuse, trana, nattskärra och tornseglare (VU). För tre av dessa föreligger 
rekommendationer om skyddszon kring vindkraftverk: smålom, storlom och fiskgjuse. 
Hänsyn till detta kommer tas i den fortsatta planeringen av vindparken. 

Vid de fågelinventeringar som utförts har endast enstaka kungsörnar och havsörnar 
setts röra sig över området, men det finns inget som tyder på någon häckning i eller i 
närheten av den planerade vindparken. Närmaste kända häckning av Havsörn finns 
drygt 10 km från etableringsområdet. 

I detta projekt kommer fortsatta observationer av särskilt viktiga lokaler göras för att få 
en långsiktig uppfattning av fågelfaunan i området.  

Fladdermöss 
Vid fladdermusinventeringen noterades nio fladdermusarter varav två rödlistade: 
sydfladdermus (starkt hotad, EN) och fransfladdermus (sårbar, VU).  Störst 
fladdermusaktivitet och artantal noterades i området från Stömne via Stömnesjöns 
utlopp och till Stömnesjön, se karta i bilaga 1. Detta område bedöms som särskilt 
värdefullt. Övriga områden med högre aktivitet ligger utanför projektområdet, nordost 
om detta.  

Större delen av projektområdet utgörs av barrskog, som bedöms vara av liten betydelse 
för fladdermusfaunan, däremot kan de skogsomgivna sjöarna utgöra födosöksmiljöer för 
de påträffade arterna. Inga tecken på kolonier observerades. 

Sydfladdermus noterades utanför projektområdet och fransfladdermus noterades i 
området kring Stömne. Fransfladdermus anses vara bland de minst sårbara 
fladdermusarterna när det gäller vindkraft, då den främst rör sig i skogsmiljöer och 
sällan påträffas i fri luftmassa. 

4.8 KULTURMILJÖ 

En fast fornlämning eller fornminne är spår efter mänsklig verksamhet under forna tider 
och som numera inte används för sitt ursprungliga ändamål. Skyddet av fornminnen är i 
Sverige reglerat i Kulturmiljölagen. Kulturhistoriska lämningar i skogsmark har även 
identifierats inom ramen för ett projekt under namnet Skog och Historia, ett samarbete 
mellan Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. Skog och Historia-objekten omfattar 
objekt som har en kulturhistorisk betydelse i skogsmark.  
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En genomgång av kända kulturmiljöobjekt har gjorts utifrån data från Riksantikvarie-
ämbetets fornminnesregister (FMIS) och Skogsstyrelsens digitala underlagsmaterial 
(Skogsdataportalen).  

Stömne som ligger öster om projektområdet omfattas av ett kulturmiljöprogram. 
Området utgörs av fornlämnings- och bebyggelsemiljö med gravhög och fornborg från 
järnåldern, herrgård, bruksbostäder och övrig tidstypisk och välbevarad bebyggelse från 

1800- och 1900-talen i ett delvis öppet och hävdat odlingslandskap. Det kulturhistoriska 
värdet ligger dels i helheten med olika kulturelement, dels i de enskilda fornlämning-
arnas välbevarade konstruktioner och terrängläge och i befintlig bebyggelses 
utformning, utförande, materialval och färgsättning. 

Inom eller på gränsen till det aktuella projektområdet finns tre kulturlämningar 
registrerade i FMIS (se Tabell 1) samt ett 20-tal identifierade skogsbrukslämningar i 
Skog och Historia. Skogsbrukslämningarna utgörs av gammal lägenhetsbebyggelse, 
boplatser, gamla husgrunder samt spår av flottningsanläggningar. Lämningarna tyder på 
att området i äldre tider varit bebott och att skogsbruk förekommit.  

Av Tabell 1 framgår de kända lämningar som finns registrerade i FMIS. De boplatser som 
enligt FMIS klassificerats som fornlämningar återfinns i direkt anslutning till Stömne-
sjöns östra strandlinje. Samtliga kulturmiljöobjekt redovisas på karta i Figur 12 nedan. 

Tabell 1. Kända kulturlämningar registrerade i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister FMIS. 

RAÄ id Antikvarisk bedömning Beskrivning 

Stavnäs 38:1 Övrig kulturhistorisk lämning Röjningsröse 

Stavnäs 319:1 Fornlämning Boplats 

Stavnäs 320:1 Fornlämning Boplats 
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Figur 12. Kulturmiljöobjekt inom och i närheten av aktuellt projektområde Stömne. 

Ingen av de kända kulturhistoriska lämningarna registrerade i FMIS bedöms påverkas av 
föreslagen vindkraftsetablering. Påverkan kan komma att uppstå på vissa av Skog och 
historia-objekten. Som underlag till kommande MKB kommer en kulturmiljöinventering 
att genomföras i området då detta kartläggs mer i detalj och erforderliga försiktighets-
åtgärder planeras utifrån det.   

I det fall tidigare okända lämningar skulle påträffas vid byggnation av ledningen kommer 
arbetena att avbrytas och kontakt upprättas med länsstyrelsen, enligt kulturmiljölagen, 
så att erforderliga åtgärder kan vidtas. 

4.9 FRILUFTSLIV OCH REKREATION 

Inom projektområdet förekommer sannolikt friluftsaktiviteter i form av fiske, jakt, 
vandring, ridning, svampplockning, orientering etc. Ytterligare information om frilufts-
aktiviteter inom och i närområdet till projektområdet kommer att samlas in under den 
fortsatta samrådsprocessen. Inom projektområdet kommer förutsättningarna för viss 
typ av friluftslivsutövande kunna påverkas till viss del av ljud, synbarhet och fragment-
ering av landskapet. 

Naturreservatet Glaskogen som ligger 3 km väster om projektområdet är ett populärt 
och välbesökt frilufts- och rekreationsområde där ett flertal aktiviteter erbjuds såsom 
vandring, kanotpaddling och sportfiske. Reservatet bildades delvis för att främja 
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friluftslivet. Läs mer om Glaskogens värden för friluftsliv och rekreation under avsnitt 
4.3.  

4.10 KUMULATIVA EFFEKTER 

En vindpark medför påverkan på exempelvis markanvändning och landskapsbild, som 
tillsammans med andra infrastrukturetableringar kan bidra till kumulativa effekter. Det 
aktuella området utgörs av relativt orörd skogsmark där inslaget av vindkraftverk och 
tillhörande etableringar som vägar och kraftledningar, kan innebära att nuvarande 
markanvändning i viss mån begränsas samt att intrycket av orört landskap minskar och 
att känslan av industrilandskap förstärks. Naturmiljön kan fragmenteras något och 
barriärer kan uppstå i den annars sammanhängande skogsmarken till följd av de olika 
etableringarna.  

I närområdet finns ingen annan vindpark, som kan medföra kumulativa effekter med 
vindpark Stömne. 

5 FORTSATT ARBETE 

En schematisk bild över tillståndsprocessens gång visas i 13 nedan. 

 

Figur 13. Schematisk bild över tillståndsprocessens gång. 

5.1 SAMRÅD 

Vid etablering av en ny verksamhet ska dess miljöpåverkan utredas och bedömas enligt 
6 kap miljöbalken. Om verksamhetsutövaren bedömer att projektet kan komma att 
medföra betydande miljöpåverkan, eller att verksamheten redan är utpekad enligt 
lagstiftningen som en verksamhet som medför betydande miljöpåverkan, vilket är fallet 
för aktuellt projekt, görs en specifik miljöbedömning.  

En specifik miljöbedömning inleds med ett s k avgränsningssamråd. Avgränsnings-
samrådet sker med länsstyrelse, kommun, särskilt berörda enskilda samt de övriga 
statliga myndigheter, kommuner och den allmänhet som kan antas beröras av 
verksamheten. I avgränsningssamrådet behandlas projektets lokalisering, omfattning 
och utformning, förutsedda miljöeffekter samt utformning av kommande MKB.  

Inledande samrådsmöten med länsstyrelsen i Värmlands län och Arvika och Säffle 
kommuner genomfördes i juni 2017. Ytterligare ett samrådsmöte kommer hållas med 
länsstyrelsen och Arvika kommun i januari 2019.   

Vidare samråd med samtliga berörda parter sker under januari-februari 2019. Samråd 
med fastighetsägare och närboende, myndigheter och organisationer sker skriftligen 
genom direktutskick, allmänheten informeras via annonsering i lokalpress. Samtliga 
parter bjuds även in till samrådsmöte i form av öppet hus i Stömne hembygdsgård den 5 
februari 2019.  Av bilaga 3 framgår förslag till samrådskrets myndigheter/organisa-
tioner/företag. 

5.2 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är ett centralt dokument som utarbetas under 
tillståndsprocessen och bifogas tillståndsansökan. MKB:n är dels ett redskap för att 
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redan under planeringen lägga en grund för verksamhetens miljöhänsyn, dels utgöra en 
del av länsstyrelsens beslutsunderlag.  

Enligt miljöbalken är syftet med en MKB att identifiera och beskriva direkta och 
indirekta effekter på människors hälsa och miljö, samt möjliggöra en samlad bedömning 
av dessa effekter. De miljö- och hälsokonsekvenser som projektområdet med omnejd 
kan komma att utsättas för, vid etablering av en vindpark kommer att beskrivas 
fördjupat i den kommande MKB:n. För de fall skyddsåtgärder rekommenderas eller 
kommer att vidtas för att minimera etableringens påverkan kommer även dessa att 
redovisas. MKB:n kommer även att inkludera bl.a. en samrådsredogörelse. Information 
och synpunkter som tillförs projektet under samrådstiden kommer att beaktas och i 
relevanta delar inarbetas i MKB:n. 

5.3 TIDPLAN 

Inledande samråd med länsstyrelsen, 
Arvika & Säffle kommuner 

Juni 2017 och januari 2019 

Samråd med allmänhet & närboende 
samt myndigheter & organisationer 

Januari-februari 2019 

Ansökan  Sommar 2019 
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Tabell 1. Naturmiljöintressen inom eller i direkt anslutning till projektområdet. ID karta hänvisar till bilaga 1 i 
samrådsunderlaget. 

ID karta Typ av intresse Beskrivning 

BS Biotopskyddsområde Äldre naturskogsartade skogar, Skogsstyrelsens beteckning SK679-2006 

NB1 Nyckelbiotop SKS 
Öster Igeltjärn. Lövsumpskog med värdefull kryptogamflora. Skogsstyrelsens beteckning 
N 12959-1995. 

NB2 
Nyckelbiotop 
storskogsbruk 

Avsatt av Bergvik Skog. Barrskog. Bäckdal i granskog med stort inslag av lågor av olika 
ålder 

NB3 
Nyckelbiotop 
storskogsbruk 

Avsatt av Bergvik Skog. Barrskog. Tämligen brant sluttning med en mindre bäck och 
källkärr i dalbotten. Förekomst av död ved och lågor. 

NB4 
Nyckelbiotop 
storskogsbruk 

Avsatt av Bergvik Skog. Bergbrant, växlande terräng. Hällmarkstallskog som bryts av en 
långsträckt lodvägg med grandominerad bäckdal nedanför. 

NB5 
Nyckelbiotop 
storskogsbruk 

Avsatt av Bergvik Skog. Hällskog, gammal barrskog (tall). 

NB6 
Nyckelbiotop 
storskogsbruk 

Avsatt av Bergvik Skog. Barrskog. 

NB7 
Nyckelbiotop 
storskogsbruk 

Avsatt av Bergvik Skog. Gransumpskog. 

NB8 
Nyckelbiotop 
storskogsbruk 

Avsatt av Bergvik Skog. Barrskog. 

NB9 Nyckelbiotop SKS 
Söder Nedre Flyten. Barrnaturskog med rikligt med död ved. Skogsstyrelsens beteckning 
N 1221-1993. 

NB10 Nyckelbiotop SKS 
Söder Övre Flyten. Gransumpskog med värdefull kryptogamflora. Skogsstyrelsens 
beteckning N1206-1993. 

NB11 Nyckelbiotop SKS 
Öster Abborrtjärnen. Barrnaturskog med rikligt med död ved. Skogsstyrelsens beteckning 
N 1207-1993. 

NB12 Nyckelbiotop SKS 
Abborrtjärnen Nord. Lövrik barrnaturskog med torpruin, stengärdesgård och värdefull 
kryptogamflora. Skogsstyrelsens beteckning N 551-1993. 

NB13 Nyckelbiotop SKS Abborrtjärnen Syd. Barrnaturskog, bergbrant. Värdefull kryptogamflora. 

NB14 
Nyckelbiotop 
storskogsbruk 

Avsatt av Bergvik Skog. Del av NB13 som är utpekad av Skogsstyrelsen. 

NB15 
Nyckelbiotop 
storskogsbruk 

Avsatt av Bergvik Skog. Bergbrant med sumpskog nedanför. Förekomst av diverse lavar. 

NB16 Nyckelbiotop SKS 
Väster Ormtjärn. Lövsumpskog med hög och jämn luftfuktighet samt värdefull 
kryptogamflora. Skogsstyrelsens beteckning N 1214-1993. 

NB17 Nyckelbiotop SKS 
Öster Södrasjöhöjden. Gransumpskog med värdefull kryptogamflora. Skogsstyrelsens 
beteckning N 1233-1993. 

NB18 
Nyckelbiotop 
storskogsbruk 

Avsatt av Bergvik Skog. Beskrivning saknas. 

NB19 Nyckelbiotop SKS 
Tångtjärn. Lövsumpskog med hög och jämn luftfuktighet samt värdefull kryptogamflora. 
Skogsstyrelsens beteckning N 1242-1993 

NB20 Nyckelbiotop SKS 
Norr Margaretas Ås. Alsumpskog med värdefull kryptogamflora. Skogsstyrelsens 
beteckning N 1243-1993. 

NB21 
Nyckelbiotop 
storskogsbruk 

Avsatt av Bergvik Skog. Barrblandskog av varierande ålder. 

NB22 
Nyckelbiotop 
storskogsbruk 

Avsatt av Bergvik Skog. Barrskog, bäckravin med sluttningar som delvis utgörs av blöta 
källkärr.  Förekomst av lågor och rik mossflora. 

NB23 
Nyckelbiotop 
storskogsbruk 

Avsatt av Bergvik Skog. Gammal barrskog i östsluttning på bergbunden mark. Tall 
dominerar, förekomst av lågor. 
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ID karta Typ av intresse Beskrivning 

NB24 Nyckelbiotop SKS 
Bergbrant sydost Linntjärnen. Lövrik barrnaturskog med stort inslag av senvuxna träd 
och värdefull kryptogamflora. Skogsstyrelsens beteckning N 1147-2013. 

NVA1 Naturvårdsavtal Naturskogsartad lövskog, Skogsstyrelsens objektnr SK156-2008 

NVA2 Naturvårdsavtal Kantzon, korridor, bäck, ravin. Skogsstyrelsens objektnr SK393-2009. 

S1 Sumpskog SKS Nordöst Ekhöjden. Kärrskog - blandskog av löv och barr. 

S2 Sumpskog SKS Mörtviken. Kärrskog - blandskog av löv och barr. 

S3 Sumpskog SKS Mörtviken. Fuktskog - barrskog blandat eller ospec dominerar. 

S4-6 Sumpskog SKS Flåtjärn-Kasstjärn. Kärrskog - blandskog av löv och barr. 

S7 Sumpskog SKS Norr Östra Rammtjärn. Kärrskog - barrskog blandat eller ospec dominerar. 

S8 Sumpskog SKS Åstjärn. Strandskog vid sjö – blandskog av löv och barr. 

ÄoB Ängs- och betesmark Markslag äng, området har restaurerats. Statens jordbruksverks ID RXO-AZU. 

 

Tabell 2. Naturvårdsarter identifierade vid fältinventering. För varje förekomst anges vilken naturvårdskategori arterna 
tillhör (rödlistade anges med respektive hotkategori, signalarter anges med ”S” och fridlysta arter anges med ”§”. Övriga 
arter som betraktas som naturvårdarter noteras med (n). 

Art Kategori  Art Kategori 

Apsgelélav NT            Liten blåklocka (n) 

Ask EN  Lopplummer § 

Blodnäva (n)  Lunglav S/NT 

Blåsippa S/§  Mattlummer § 

Blåsuga (n)  Missne S 

Bronshjon S  Myggblomster § 

Brudborste (n)  Nattviol § 

Brunpudrad 
nållav 

S/NT  Ormbär S 

Bårdlav S  Plattlummer S/§ 

Dofttaggsvamp S/NT  Raggbock S/NT 

Dvärgtufs S  Revlummer § 

Fläcknycklar S/§  Rödklint (n) 

Garnlav S/NT  Skinnlav S 

Gelélav, 
obestämd 

S/?  Skogslind S 

Glansfläck S  Stor blåklocka (n) 

Gytterlav S  Svart trolldruva S 

Höskallra (n)  Tallticka S/NT 

Jungfrulin (n)  Tibast S/§ 

Kambräken S  Vanlig padda § 

Kattfot (n)  Vedticka S 

Kattfotslav S  Vitmosslav S 

Klippfrullania S  Vågbandad 
barkbock 

S 

Kopparödla §  Vågig sidenmossa S 

Kärringtand (n)  Ängsvädd (n) 
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Länsstyrelsen i Värmlands län

Arvika kommun

Säffle kommun

Arvika Flygklubb

Arvika Kanot- och Turistcenter

Bergsstaten

Bergvik Skog Väst AB

Boverket

By- och Borgviksälvens Vattenråd

Ellevio AB

Elsäkerhetsverket

Energimyndigheten

Fjöle Byalag

Flagornas FVOF

FRA

Friluftsfrämjandet

Föreningen Sölje Bygdegård

Försvarsmakten

Gla Forest Outdoor

Glafsfjordens FVOF

Havs- och vattenmyndigheten

Hällsbäck Timber AB

Jordbruksverket

Jägareförbundet Värmland 

Jägarnas riksförbund

Karlstads flygplats

Kungsörn Sverige

Lenungens hästupplevelse

LFV

LRF

LRF Värmland

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Naturskyddsföreningen

Naturvårdsverket

Net 4 Mobility

Net1

Näbbol/Ruds Byalag

Outside Adventure Sweden

PTS

Region Värmland

Riksantikvarieämbetet

Riksförbundet Enskilda vägar

Rikspolisstyrelsen

Sandvikengården

Skanova

Skogsstyrelsen

Sportfiskarna Värmland 

St Nicolai riddare

Stavnäs Hembygdsförening

Stilftelsen Glaskogen

Stora Enso Skog AB

Stömne fiskevårdsområde

Stömne Fritids- och Bygdegårdsförening

Svenska Jägareförbundet

Svenska Kraftnät

Svenska Skyttesportförbundet

Svenska Turistföreningen

Sveriges geologiska undersökning

Sveriges Ornitologiska förening

Sölje camping

Sölje Missionsförsamling

Tele2

Telenor Sverige AB

Telia Sonera

Teracom

Trafikverket

Transportstyrelsen

Welcome Scandinavia AB

Wermlands ornitologiska förening

Värmlands läns kalkningsförbund

3gis
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