
Inbjudan till samråd avseende  
planerad vindpark vid Trollugnsberget 
i Smedjebackens kommun

OX2 AB utreder möjligheten att etablera en vindpark vid  
Trollugnsberget i Smedjebackens kommun och bjuder härmed in 
till samråd enligt 6 kap. Miljöbalken.

Bakgrund
OX2 AB planerar att ansöka om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken för att 
uppföra en vindpark vid Trollugnsberget och bjuder in till samråd. Det aktu-
ella området för den planerade vindparken återfinns i den nordostliga delen 
av Smedjebackens kommun i Dalarnas län, se karta bilaga 1. Närliggande 
kommuner är Säter, Hedemora och Norberg. 

Utredningsområdet är ca 2 800 ha och bedöms kunna rymma upp till 30 
vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 295 meter. Vindparken bedöms 
kunna ge en årlig produktion på ca 800 GWh vilket motsvarar hushållsel till 
ca 160 000 hem.

Samråd
Som en del i arbetet med miljöbedömningen genomför OX2 nu avgräns-
ningssamråd enligt miljöbalken (6 kap. 29 §). Syftet med samrådet är att 
informera om och samla in synpunkter på den planerade vindparkens  
lokalisering, omfattning och utformning samt vilka miljöeffekter som behöver 
utredas i miljökonsekvensbeskrivningen. Samrådet är det första steget i till-
ståndsprocessen i arbetet med att ta fram en tillståndsansökan, se figur över 
tillståndsprocessen i bilaga 2. 

Aktuellt samråd genomförs både skriftligen och genom ett samrådsmöte 
i form av öppet hus där man har möjlighet att få muntlig information samt 
ställa frågor och lämna skriftliga synpunkter. Samtliga fastighetsägare och 
folkbokförda över 18 år inom fem kilometer från utredningsområdet får denna 
inbjudan via brev 1. Även identifierade verksamheter, föreningar och andra in-
tressenter som finns i anslutning till utredningsområdet inbjuds. Övrig allmän-
het bjuds in via tidningsannonser. Vi ber er informera eventuella hyresgäster, 
nyttjanderättshavare och arrendatorer om aktuellt samråd. 
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Datum
2022-11-18

1) Information om personuppgifter har hämtats från Bisnode. För information om hur personuppgifter  
hanteras se www.ox2.com/sv/integritets-policy och www.bisnode.com/privacy



Hur kan du delta i samrådet?
Vi är måna om att få ta del av dina funderingar, upplysningar och synpunkter 
i samrådet. Vi rekommenderar därför följande steg: 

1. Läs igenom samrådsunderlaget 
2. Delta om möjligt på plats vid öppet hus
3. Ställ dina frågor till oss före, under eller efter öppet hus
4. Lämna ditt skriftliga yttrande med information och synpunkter i  

samrådet senast den 31 december enligt instruktion längre ner i  
denna inbjudan

Samrådsunderlag
OX2 har tagit fram ett samrådsunderlag som beskriver förutsättningarna  
för projektet och redogör för de förväntade miljöeffekterna av den 
planerade verksamheten. Underlaget finns tillgängligt på OX2s hemsi-
da som kan nås via länken www.ox2.com/sv/projects/trollugnsberget 
eller QR-koden till höger.

Vill du få ett pappersexemplar av samrådsunderlaget skickat till dig 
med post går det bra att kontakta OX2:s projektledare, se kontaktupp-
gifter längre ner i dokumentet.

Öppet hus
Alla som är intresserade är välkomna att delta vid öppet hus. Det krävs ingen 
föranmälan och vi bjuder på fika. Under det öppna huset kommer du kunna 
ta del av information från samrådsunderlaget och ställa frågor om projektet. 

Plats: Folkets hus, Vasagatan 11, Smedjebacken.
Datum och tid: 7 december 16:00-20:00. Kom när det passar dig.

Lämna synpunkter, information eller frågor
Du är varmt välkommen att lämna dina synpunkter och information till pro-
jektet via brev eller e-post. Se kontaktuppgifter nedan. Märk brevet eller 
eposten »Samråd Trollugnsberget«. Det går även bra att ställa frågor om 
projektet. 

Inkomna synpunkter kommer redovisas och besvaras i en samrådsredo-
görelse som offentliggörs när den lämnas in till miljöprövningsdelegationen i 
samband med tillståndsansökan.

Sista dagen för inlämning av synpunkter är 31 december 2022. 

Kontaktuppgifter
Jonathan Weck
Box 2299, 103 17 STOCKHOLM 
072-214 07 24
trollugnsberget@ox2.com
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Bilaga 1. Karta över utredningsområdet



Bilaga 2. Tillståndsprocessen

2. Förstudier

5. Miljöanpassning 
och utformning

8. Handläggning/
komplettering

11. Mark- och  
miljödomstolen

1. Lokalisering/
markåtkomst

Hitta område med bra 
vind och få motstående 
intressen. Arrendeavtal 

med markägare.

Inledande dialog med 
försvaret, kommun 

och nätbolag. Eventuell 
örninventering.

Utformning av vindparken anpassas 
utifrån inkomna synpunkter och 

utredningsresultat.

Länsstyrelse och kommun granskar 
ansökan och ber sedan om 

eventuella kompletteringar. Frågan 
om tillstyrkan ställs till kommunen.

Eventuell överklagan 
prövas i domstol. 

Domstolens beslut kan 
överklagas.

10. Beslut om tillstånd
Länsstyrelsen fattar beslut om 

tillstånd. Beslutet kan överklagas. 
En förutsättning för beviljat 
tillstånd är att kommunen 

tillstyrker vindparken.

3. Samråd
Möte med länsstyrelse och 

kommun. Därefter öppet möte 
med allmänhet och möjlighet 
för alla att lämna synpunkter.

4. Utredning
Till exempel fågel, 
naturvärden och 

kulturvärden.

6. MKB
Miljökonsekvens-

beskrivning tas fram.

7. Tillståndsansökan 
skickas in

Ansökan skickas till 
länsstyrelsen.

9. Kungörelse
Ansökan är nu komplett. 
Ytterligare tillfälle för alla 

att lämna synpunkter.

12. Mark- och  
miljööverdomstolen

Eventuell överklagan 
prövas i domstolen. 
Slutligt ja eller nej till 

vindpark.

Tillståndsprocessen


