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AVDELNINGEN FÖR NATURVÅRD
Sandra Guldbrand
Naturvårdshandläggare
Telefon 010-2249263
Sandra.Guldbrand@lansstyrelsen.se

Calluna AB 
c/o Håkan Ignell
hakan.ignell@calluna.se

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post
010-224 90 00 (vx) www.lansstyrelsen.se/vastmanland
010-224 91 10 (fax) vastmanland@lansstyrelsen.se

721 86  VÄSTERÅS Västra Ringvägen 1
VÄSTERÅS

Samråd enligt miljöbalken för förundersökning vindkraft, i 
ett stort område i Köping, Hallstahammar, Skinnskatteberg, 
Surahammar och Västerås kommun.

Yttrande

Länsstyrelsen gör bedömningen att en kartläggning av sträcket för gäss, svanar 
och tranor, under både vår och höst, behöver göras. Dessutom behöver 
förekomsten av örn, tjäderspel och ugglor i området undersökas. Det här är 
områden med ganska mycket ugglor. Nattskärra är en annan art som det finns en 
hel del av i det berörda området. Det behöver undersökas hur och i vilken 
omfattning den förekommer. Fladdermöss är ytterligare en artgrupp som behöver 
undersökas.
Länsstyrelsen kan inte bistå med några ytterligare uppgifter, eftersom alla fynd är 
registrerade i Artportalen, utan hänvisar istället till de lokala ideella föreningarna i 
området för mer detaljerad kunskap. För mer information om naturen i 
Surahammars kommun kan Calluna vända sig till Naturskyddsföreningen i 
respektive kommun samt Ramnäs-Virsbo naturklubb i Surahammars kommun. 

Beskrivning av ärendet

Ni lämnade den 25 januari 2021 in en anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § 
miljöbalken till Länsstyrelsen. Anmälan gäller förundersökning gällande vindkraft 
inom ett stort utredningsområde som ligger i Köping, Hallstahammar, 
Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås kommun. 
Av anmälan framgår att Calluna AB har fått i uppdrag av VKS Vindkraft Sverige 
AB att, i ett mycket tidigt skede, utreda vilken artkunskap som finns i det 
föreslagna utredningsområdet. Utredningen fokuserar på fyra platser och främst 
vilka fågelarter som finns där. Calluna AB önskar synpunkter från Länsstyrelsen 
gällande information om arter enligt artskyddsförordningen som kan bli ett hinder 
för den fortsatta utredningen av området. 

Bestämmelser som beslutet grundas på

Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska en anmälan för samråd göras för verksamheter 
och åtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön och som inte 
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omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i 
miljöbalken.

Övriga upplysningar 

En anmälan för samråd befriar inte er från ansvaret att ta hänsyn till miljöbalkens 
övriga bestämmelser eller till vad som föreskrivs i annan lagstiftning.
Ni som gör en åtgärd måste alltid skaffa den kunskap som behövs. Ni måste även 
visa sådan hänsyn att skador och olägenheter inte uppkommer för människors 
hälsa eller miljön (2 kap. miljöbalken).

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av biträdande avdelningschef Lena Strömvall med 
naturvårdshandläggare Sandra Guldbrand som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också naturvårdshandläggare Markus Rehnberg medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till:

Hallstahammars kommun, kundcenter@hallstahammar.se
Köpings kommun, kopings.kommun@koping.se
Skinnskattebergs kommun, kommun@skinnskatteberg.se
Surahammars kommun, kommunen@surahammar.se
Västerås kommun, kontaktcenter@vasteras.se
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