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Vansbro 
2015-06-29 

Till ledamöterna i planberedningen 
och ledamöterna i kommunstyrelsen i 
Vansbro kommun 

    780 50 Vansbro 

 

 

Översyn av Översiktsplan från oktober 2011 

Föreningen Borta Med Vinden vill med anledning av pågående översyn av Översiktsplanen 
från oktober 2011 till planberedningen och kommunstyrelsen framföra synpunkter enligt 
nedan vad gäller vindkraft. 
 
I stort bedömer BMV att befintlig Översiktsplan från oktober 2011 är en gediget utarbetad 
plan, där kommunen sökt väga olika intressen mot varandra. 
 
Vi föreslår som Kommunens mål då det gäller vindkraft skall ha följande innebörd: 
Kommunen säger nej till ytterligare etablering av vindkraftverk inom sina gränser, 
utöver den som getts tillstånd för på Korpfjället, då en sådan leder till konflikt med 
andra väsentliga intressen som landskapsbilden, befintlig bebyggelse, friluftsliv, jakt, 
fiske, naturturism, kultur- och naturvärden och stora opåverkade områden. Kommunen 
har redan tagit ett stort nationellt ansvar genom att upplåta betydande områden för 
elproduktion med vindkraftverk. Vansbro kommun är den kommun i länet, som 
producerar mest vindkraft efter Falun. 
 

Som bakgrund till vår uppfattning redovisar vi följ ande. 

Antalet vindkraftverk i kommunen uppgår till 20 stycken och ytterligare 13 är belägna inpå 
kommungränsen i grannkommunerna Malung-Sälen och Ludvika. Vansbro kommun är den 
kommun i länet, som producerar näst mest vindkraft efter Falun. Se tabell sist i skrivelsen. 

• En enhällig kommunstyrelse beslöt 2012-08-28 att inte initiera en revidering av 
utvecklings- o översiktsplanen från oktober 2011, vilket satte stopp för Bergvik Skogs 
Kajsbergsprojekt med 90-talet vindkraftverk. 
 

• På Rämsberget i Malungs kommun direkt utanför kommungränsen har 7 stycken  
175 m höga vindkraftverk tagits i drift.  
Dessutom pågår planering för Korpfjället etapp 2, där det till de 9 befintliga finns 
tillstånd att bygga ytterligare 6 stycken 149,5 m höga vindkraftverk, varav ett är 
beläget innanför gränsen i Vansbro kommun. 
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•  Vår bedömning vad gäller ytterligare vindkraft i Vansbro kommun      
o De vindkraftverk, som byggs idag i skogsmiljöer är som regel mycket större 

än de som byggdes för 10 år sedan, totalhöjder på 175 m och upptill över 200 
m förekommer. Dessa ger betydande störningar visavi omgivningen, visuellt, 
med buller- och ljusemissioner med flera kilometers räckvidd, gäller även 
buller under vissa väderbetingelser. Iskast kan ge allvarliga skador på 
människor och djur. Under vissa väderbetingelser är boende och fritidsboende 
i Flatbyn bullerstörda av de 125 m höga vindkraftverken på Röbergsfjället, 
trots 1,6-2 km avstånd. 

o Hänsyn bör tas till boende och fritidsboendes livskvalitet i kommunen 
o Hänsyn bör tas till närheten till riksintresse för friluftsliv, jakt och fiske, 

naturreservat, Natura 2000 områden samt till finnmarks- och fäbodkulturen. 
o Att exploatera nya områden med vindkraft skulle bidra till en industrialisering 

och fragmentisering av landskapet i kommunen 

Kommunens nej till ytterligare utbyggnad av vindkraft medför bland annat 
följande revideringar i befintlig översiktsplan 

A. Kvarstående riksintresseområdet för vindkraft kring Korpfjället enligt 
Energimyndighetens beslut 2013-09-24 läggs in med kommentarer enligt de 
synpunkter på begränsningar av detta område som kommunen angett i sin 
skrivelse till Länsstyrelsen enligt Tjänsteutlåtande 2013-10-03, nämligen 
följande: 
Energimyndighetens utlagda riksintresseområde i beslut 2013-09-24 ger enligt 
kommunen störningar på friluftslivet på Skalet, N. Brudskogens fäbodmiljö, 
Gransjöbergets naturreservat (1000 m skyddsavstånd begärs). Det utlagda 
riksintresseområdet direkt utanför kommungränsen i Filipstads kommun ger störningar 
på det föreslagna naturreservatet Lakoberg/Lållandsberg samt på bebyggelsen i 
Lakoberget. 
 

B. Om Naturvårdsverket hunnit fatta beslut om sin översyn av Riksintresse för 
friluftsliv (planerat under hösten 2015) bör detta redovisas i översynen av 
Översiktsplanen.  
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-01 att ge Vildmarksriket riksintressestatus, att 
utöka riksintresseområdet i söder (Finnmarksområdet) samt begära namnändring från 
”Säfsnäs-Grangärde” till ”Finnmarken i Ludvika och Vansbro kommuner”. 
 

C. Tidigare visat riksintresseområde, Röbergsfjället, för vindkraft, beläget inom 
riksintresseområde för friluftsliv mellan sjön Flaten och Riksväg 26, är inte längre ett 
riksintresseområde för vindkraft enligt Energimyndighetens beslut 2013-09-24.  
Detta område tas bort i översiktsplanen. På karta kan de 8 befintliga 
vindkraftverken på Röbergsfjället samt de 6 på Silkomhöjden/Köjkeberget 
läggas in med notering om tillståndens löptid. 
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D. På översiktsplanen från 2011 finns 3 stycken utredningsområden för vindbruk, väster 
om Van, söder om Äppelbo och söder om Hästängsflotten. 

Dessa 3 utredningsområden tas bort ur översiktsplanen  

 
 

Tabell över vindkraftverk i Vansbro eller helt inpå kommungränsen i grannkommun. 
Källa: Länsstyrelsen i Dalarnas län. Aktuell 27 mars 2015. 
 

Namn Kommun Anlagda  Anm. 
  Antal Effekt 

MW 
Produktion 
GWh 

 

Silkomhöjden/Köjkeberget Vansbro 4 8 20  
Silkomhöjden/Köjkeberget Ludvika 2 4 10  
Rämsberget Malung 7 14 35 1) 
Korpfjället, etapp 1 Vansbro 5 15 33  
Korpfjället, etapp 1 Malung 4 12 27  
Hunflen Vansbro 3 2,6 6  
Röbergsfjället Vansbro 8 16 40  

Summa 33 71,6 171  
Varav i Vansbro kommun 20 41,6 99  

  Planerade  
Korpfjället, etapp 2 Vansbro 1 3 7 2) 
Korpfjället, etapp 2 Malung 5 15 33 2) 

TOTALT  89,6 211  
Varav i Vansbro kommun 21 44,6 106  

1) Ytterligare 4 vindkraftverk finns det tillstånd för. 
2) Tillstånd finns och planering pågår för 6 vindkraftverk. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Borta Med Vinden 
 
……………………….. 
Gunnar Lindholm 
Föreningens ordförande 

  


