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Borta med Vindens synpunkter på
Energimyndighetens förslag till nya riksintresseområden för
vindkraft i Vansbro kommun.

1.

Bakgrund.
Energimyndigheten har den 30 november skickat ut på remiss en utökning av
riksintresseområden för vindkraft.
Energimyndigheten har begärt in svar från remissmyndigheterna till 1 mars, enligt uppgift
från Länsstyrelsen i Dalarna förlängt till 15 mars.
Förutom Länsstyrelserna är andra statliga verk remissinstanser, såsom Naturvårdsverket,
Boverket, Försvarsmakten, Riksantikvarieämbetet, SGU med flera, men formellt inte
kommunerna.
Enligt Energimyndighetens Missiv 2012-11-27 anges: "Det är önskvärt att länsstyrelserna
informerar kommunerna om att denna revidering pågår".

2.

Riksintresse
Ett riksintresse är ett mark- eller vattenområde som långsiktigt ska skyddas mot ingrepp
som kan skada det värde som utgör själva riksintresset, 3 kap 8§§miljöbalken.
Energimyndigheten arbetar med att skapa planmässiga förutsättningar och stärka
vindkraftens situation genom att löpande uppdatera riksintresseområden för vindkraft.
För vindkraften handlar nya riksintressen om att skydda möjligheten att bygga nya
vindkraftsparker som skulle kunna komma i konflikt med andra intressen.
Ett riksintresse innebär således en begränsning i framtida möjligheter, tex att utse nya
naturreservat eller att nyttja ett område för friluftsliv och bebyggelse. Ett riksintresse för
vindkraft har i detta fall en stark ställning vid kommande miljöprövningsprocesser för att
få bygga vindkraftverk.
Verksamhet i områden av riksintresse ska enligt miljöbalkens förarbeten (prop.
1997/98:45);
o Vara av nationell betydelse
o Behövas för viktiga eller nödvändiga funktioner i samhället
o Behövas för landets eller landsdels behov av viss produktion
Utpekande av riksintresseområden ska enligt Boverket vara av sådan dignitet att intresset är
av omistligt värde för nationen (remissvar vid revidering 2008).
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3.

Energimyndighetens remiss
Energimyndigheten uppgift är att stödja och skapa förutsättningar för en omfattande
utbyggnad av vindkraft med syfte att uppnå Sveriges och EUs mål om förnybar energi till
år 2020.
De första riksintressena för vindbruk pekades ut år 2004 och under åren 2006- 2008
skedde en översyn vilket resulterade i fler och större riksintresseområden jämfört med
tidigare anspråk. Att Energimyndigheten då gjorde en uppdatering motiverades av att en
vindkartering tagits fram 2007 som täckte hela Sveriges yta, inte bara kusterna i södra och
mellersta Sverige som vid tidigare karteringar.
Nyheter i denna uppdatering 2012-2013, jämfört med den tidigare revideringen 2008, är
bland annat att Energimyndigheten använder sig av en uppdaterad vindkartering med bättre
upplösning och en ny sammanställning av nationell djupdata, båda från år 2011. Nytt i denna
revidering är även att det tas hänsyn till spridd bebyggelse i utpekandet. Energimyndigheten
har även tagit med avstånd till region- och stamnät som en aspekt i utpekande av
riksintressen.

På land
o Vindförutsättningar – I vindområdet ska det blåsa mer än 7,2 m/s i årsmedelvind
100 meter ovan mark (MIUU 2011)
o Området ska vara större än 5 kvadratkilometer
o Avstånd till bebyggelse (hus och kyrkor) – Avståndet mellan vindkraftverk och
bebyggelse ska vara mer än 800 meter
o Avstånd till region- och/eller stamnät ska vara högst 15 kilometer
Områden till havs och i stora insjöar, liksom undantagna områden enligt miljöbalken,
berör inte Vansbro kommun, varför de inte kommenteras närmare här.
4.

Kommentarer till Energimyndighetens remiss avseende Vansbro kommun
Idag finns 423 riksintresseområden för vindbruk fördelade på 20 län. Den totala ytan är
knappt 10 000 km2 och utgör drygt två procent av Sveriges yta.
Nu befintliga riksintresseområden i Sverige är tillräckligt stora för den utbyggnad, som
riksdagen beslutat.
Vindkraftverk är dessutom redan idag byggda på många platser utanför
riksintresseklassade områden. I Vansbro kommun är 13 av 21 vindkraftverk belägna
utanför område klassat som riksintresse för vindbruk.
Om Energimyndighetens remiss, nya klassning från november 2012, skulle godtas ligger
fortfarande 7 st av 21 utanför.
Är Energimyndighetens ambitioner tilltagna i överkant och möjligen utanför riksdagens
mandat?
Grund för Energimyndighetens beräkning av omfattning av anspråk på land grundar sig
på följande antaganden:
o 2 verk/km2
o 2 MW/vindkraftverk
o 2000 fullasttimmar
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För landområden leder ovanstående antaganden till att det krävs 2500 km2 för att landbaserad
vindkraft ska kunna producera 20 TWh/år (2500*2*2*2000 MWh).

Energimyndigheten har tredubblat ytan till 7 500 km2 på land och till 3 300 km2 till havs
mot det behov som finns enligt riksdagens planeringsram för 30 TWh/år (varav 20
TWh/år på land och 10 TWh/år till havs).
1 TWh= 1 miljard kWh. 1 TWh motsvarar ungefär den totala energianvändningen under
1 dygn i Sverige eller elkonsumtionen under 2,5 dygn.
De utpekade riksintresseområdena utgör ca 2,4 % av Sveriges yta. Ytan motsvarar som ett
genomsnitt ca 1 200 m2 /innevånare för Sverige.
I Vansbro kommun har man lagt ut ca 55 km2 yta som riksintresse för vindkraft.
Då Vansbro kommuns yta är ca 1 657 km2 blir det ca 3,3 %. Ytan motsvarar 8 100 m2 per
innevånare för Vansbros del.
Om vi antar att vindkraftverk med produktionskapacitet 10 GWh/verk, som Bergvik Skog
uppgav i sitt samrådsunderlag till Projekt Kajsberget 2012-06-27, skulle uppföras blir
ytbehovet på land i Sverige ca 1 000 km2 (20 000 GWh/10 GWh/verk x 2 verk/km2).
Om Bergvik Skogs uppgifter om produktionskapacitet är riktigare skulle
Energimyndighetens ha ökat ytan med 7,5 gånger behovet, inte 3 gånger som
Energimyndigheten uppger.
Oavsett vilka uppgifter, som är mest trovärdiga bör den tilltagna ytan kunna ifrågasättas.
5.

Motstående intressen i Vansbro kommun.
a)

För Vansbros del ligger betydande delar av Energimyndighetens redovisade
remiss för vindkraftsområden på redan av Naturvårdsverket utpekade
riksintresseområden för friluftsliv och där det i kommunens Översiktsplan från
oktober 2011 anges vindkraftsförbud, tex Kajsberget och ett långsträckt område
från Korpfjället söderut väster om Sågen, över bl.a. Nybofjäll och Lakoberget ner
till Värmlandsgränsen.
Riksintresseområdet för friluftsliv utgör tillsammans med västra delarna i Ludvika
kommunen kring Säfsen en samlad enhet.
KS beslöt enhälligt den 28 augusti 2012 att hålla fast vid den i oktober 2011
antagna översiktplanen. Kommunen bör motsätta sig nu att den yta som utgör
Riksintresse för friluftsliv – dvs. den södra delen av kommunen - och där
översiktsplanen anger ”vindkraftsförbud”, avsätts till Riksintresseområde för
vindbruk.

b)

Människor är redan bullerstörda vid vissa väderbetingelser av befintliga
vindkraftverk i kommunen, vid Flatbyn. Avstånd från vindkraftverk till
bullerstörda bostäder i Flatbyn är 1,6 till 2 km.
Störningen har liknats med "att en tom timmerbil kör på en ojämn grusväg".
Det är allmänt känt att man vid medvindsförhållanden och inversion (då högre
luftlager är varmare än nära marken) kan få betydande buller. Vid sådana
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bullerstörningar böjs ljudenergin av neråt mot marken och ökar bullernivån där.
Omvänt blir förhållandet om det är varmt på backen och kallare uppåt samt då
vinden blåser mot bullerkällan.
Varför är det lätt att höra vindkraftljud?
Det karakteristiska svischande ljudet är lätt att uppfatta även i närvaro av
bakgrundsljud. Vindkraftljudets amplitud (eller styrka) blir modulerat och varierar
i takt med vingarnas passager genom luften. Amplitudmodulationen kan relateras
till atmosfärens stabilitet. På natten minskar vertikala rörelser i atmosfären och
vindhastighetsprofilen över rotorn blir starkare och det blir mer
amplitudmodulation.
c)

Energimyndighetens planer omfattar ytor med Naturreservat och där
nyckelbiotoper finns i höjdlägen och ställvis med gammelskog, sk
kontinuitetsskogar.

Kommunen bör motsätta sig att dessa ytor ingår i Riksintresseområde för
vindbruk.
d)

Utpekade områden ligger inom ett unikt kulturlandskap som omfattar vårt
storfinska kulturarv från 1500-talet, då delar av Mellansverige koloniserades av
svedjebrukande skogsfinnar, främst från Savolax. Arbete pågår med att kartlägga
hela den sammantagna miljön av lämningar och finnbosättningar samt även av
fäbodar i Nås, Järna och Äppelbo finnmark.
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Kommunen bör motsätta sig att dessa ytor ingår i Riksintresseområde för
vindbruk.
e)

Områdena som utpekas av Energimyndigheten karakteriseras flerstädes av ett
storkulligt landskap, som av framförallt vägdragningarna och
uppställningsplatserna för vindkraftverken till bergstopparna ger betydande
kvarstående sår i naturen, även efter en demontering av verken.

Kommunen bör motsätta sig att dessa ytor ingår i Riksintresseområde för
vindbruk.
f)

Kommunen bör enligt vår mening utifrån ett långsiktigt perspektiv kunna få ha ett
inflytande över markanvändningen i kommunen. Kommunen måste också kunna
få värdera helheten och framtida begränsningar och risker. Att i en
tillståndsprocess kunna stoppa ytterligare storskalig etablering av vindkraft inom
område, som är klassat som riskintresse för vindbruk kan blir svårt, speciellt om
det kommunala vetot skulle tas bort eller förändras enligt Energimyndighetens
syn.
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g)

Det är oklart vem som har ansvaret att demontera uttjänta verk om ägaren går i
konkurs. De i tillstånd avsatta medel, ofta 50 000 - 300 000 kr för demontering
täcker bara en del av kostnaderna.
Det finns en studie från februari 2009 om "Vindkraftverk - Kartläggning av
aktiviteter och kostnader för demontering, återställande av plats och återvinning".
Energimyndigheten har finansierat hälften av kostnaden för att genomföra denna
studie som huvudsakligen har tagits fram av Consortis Producentansvar AB.
Svensk Vindenergi har bidragit med information och Svensk Vindkraftförening
har bidragit med synpunkter. Vindkraftsbranschen har finansierat den andra
hälften.
Bilaga 2 sid 107-151 i studien omfattar bl.a. intervjuer med flera länsstyrelser,
kommuner, miljödomstolar, Naturvårdsverket, projektörer, energibolag och
företag som kan utföra rivning. Uppfattningen om vem som bär ansvaret för
demontering och vid en konkurs skiljer sig bland de intervjuade.
Det första verket på Hunflen i Äppelbo sattes i drift år 2001, därefter driftsattes
2 st år 2005 också på Hunflen.
Samtliga 6 vindkraftverk på Silkomhöjden och Köjkeberget, varav 4 st i Vansbro
kommun, har bytt ägare och verksamhetsutövare, i maj år 2011, dvs redan efter
2-3 års drift.
Även ägarbilden för de 8 vindkraftverken på Röbergsfjället har förändrats sedan
verken togs i drift.
I Vansbro kommun finns redan 21 verk i drift, ägarbilden och ansvaret vid en
eventuell konkurs är något oklar. Kommunen bör enligt vår mening få tid att
värdera risken för att uttjänta vindkraftverk kan bli kvarstående rostiga monument
i naturen, som ägarna inte förmår eller vill demontera.
Kommunen bör enligt vår mening mot bakgrund av ovanstående kunna få ha
synpunkter på hur stora ytor i kommunen som skall avsättas som riksintresse för
vindkraft.

h)

Hur påverkas äganderätten till mark inom berörda områden?
Kommer kommunerna att kunna upplåta attraktiv mark för fritidshus, tex
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden, inom
riksintresseområden för vindkraft? Troligtvis inte.
Kommunen bör enligt vår mening värna rätten att få bestämma över vilka
områden i kommunen, som kan vara lämpliga att upplåta exempelvis för
fritidshus.

i)

Energimyndigheten har ökat skyddsavståndet från vindkraftverk till bebyggelse
till 800 m vid urvalet av områden.
Kan detta skyddsavstånd komma att tillämpas omvänt, dvs att ett skyddsavstånd
på 800 m krävs mot riksintressegränsen, om en kommun planerar bebyggelse i
framtiden intill ett område, som är klassat som riksintresse för vindbruk?
Enligt 3 kap 8§ miljöbalken skall områden som är av riksintresse för bl.a
anläggningar för energiproduktion skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra tillkomsten eller nyttjandet av anläggningarna.
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Kommunen bör enligt vår mening värna möjligheten att bebygga lämpliga
områden i kommunen.

6.

j)

Hur påverkas viljan för enskilda medborgare att satsa på permanent boende och
fritidsboende i områden, som riskerar bli exploaterade med vindkraftverk?
Kommunen bör enligt vår mening värna möjligheten att vara attraktiv för
inflyttare. Det är flera svenska och utländska medborgare, som redan valt att
bosätta sig permanent i kommunens glesbygdsområden.

k)

Hur påverkas möjligheten och viljan att driva och satsa på naturturism om stora
områden avsätts för vindkraft?
Kommunen bör enligt vår mening värna möjligheten att utveckla naturturism.

l)

Hur attraktivt blir områdena för jakt, fiske och friluftsliv i anslutning till
storskaliga vindkraftsparker?
Kommunen bör enligt vår mening värna möjligheterna till jakt, fiske och
friluftsliv.

m)

Har Energimyndigheten överhuvudtaget beaktat skyddsvärda lokala naturområden
i sin analys, tex gammelskogar? Vilka av remissinstanserna har den lokala
detaljkunskapen för att på så kort remisstid kunna göra sådana bedömningar?
Kommunen bör enligt vår mening med sin sakkunskap få värna dessa områden.

n)

Energimyndigheten genomför radikala ändingar i riksintresseområden från 2004
till 2006/2008 samt nu till 2012. Dessa tvära omkastningar skapar osäkerhet bland
landets medborgare. Det blir dessutom för en kommun, inte minst de
landsbygdskommuner som är värst drabbade, i praktiken kostnadskrävande att
ändra Översiktsplaner enligt Energimyndigheten direktiv.

Energimyndighetens syn på kommunala vetot
Energimyndigheten driver frågan att det kommunala vetot bör omprövas.
Energimyndigheten har vänt sig till Länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer och till
projektörerna för att efterhöra deras syn på det kommunala vetot.
Utdrag ur Energimyndighetens Beslut 2010-12-07, " Sammanställning 16 kap. 4 §
miljöbalken":
Sedan 1 augusti 2009 har kommunerna enligt 16 kap. 4 § miljöbalken haft en ny form av
beslutsrätt förbehållen vindkraftsetableringar som tillståndsprövas enligt miljöbalken.
Lagstiftningen ifråga har nu tillämpats i över ett år och med anledning av detta har
Energimyndigheten i samverkan med Nätverket för vindbruk översiktligt sammanställt
erfarenheter och synpunkter som framförts från myndigheter och projektörer.
Sammantaget drar Energimyndigheten slutsatsen att tillämpningen av den nya
lagstiftningen har resulterat i att prövningen av vindkraft försvårats och att rättsäkerheten
kan ifrågasättas. En juridisk analys bör fastställa om formuleringen av 16 kap. 4 §
miljöbalken kan anses strida mot det underliggande syftet med lagstiftningen.
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Energimyndigheten bedömer att sammanställningen redovisar starka skäl för att göra en
översyn av 16 kap. 4 § miljöbalken, med beaktande av föreslagna åtgärder som
framkommit i enkätsvaren.
I kapitel 5 "Enkätens förslag på förändringar" grupperade Energimyndigheten svaren i två
grupper:
1. Formulera om 16 kap. 4 § miljöbalken.
2. Ta bort 16 kap. 4 § miljöbalken.
"Det mest anmärkningsvärda med resultatet i enkätsvaren är den samstämmighet som
råder mellan MPD och projektörernas synpunkter.38 Fördelningen mellan alternativ 1 och
2 är ganska jämn med en liten övervikt mot alternativ 1, omformulering av 16 kap. 4 §
miljöbalken."
Not 38 Av MPD har 8 av 15 lämnat ett klart ställningstagande, samt samtliga 9
projektörer.
Vår kommentar:
Hur de 8 MPD valt mellan de två grupperna "Formulera om " eller "Ta bort" och hur de
7 MPD ställt sig som inte lämnat ett "klart ställningstagande" framgår inte av
Energimyndighetens redovisning.
7.

Länsstyrelsens ställningstaganden
Länsstyrelsen i Dalarna har i media och på sin hemsida samt i utredningar gett uttryck för
en ambitiös utbyggnad av vindkraft i länet.
Kommer Länsstyrelsen i Falun att acceptera Energimyndighetens utlagda
vindkraftsområden i remissen och vilka områden är Länsstyrelsen beredd att acceptera?
Så här uttrycker sig representant på enheten för Samhällsplanering & Kulturmiljö på
Länsstyrelsen i Falun:
"- Antalet områden där vindkraft ska prioriteras i Dalarna kan öka från 15 till 65 om ett
förslag från Energimyndigheten om riksintressen för vindkraft går igenom.
– Om vi redan nu bedömer om områdena är lämpliga för nya vindkraftverk, så minskar vi
risken för intressekonflikter i framtiden."
Bakgrunden till Länsstyrelsens viljeinriktning presenteras i Rapport 2012:20 "Energi- och
klimatstrategi för Dalarna" . Det finns enligt Länsstyrelsen utrymme för en produktion
vindkraft på 3 000 - 6 000 GWh/år. En rimlig bedömning är enligt Länsstyrelsen att
ca 3 000 GWh/år kan byggas till år 2050 efter att hänsyn tagits till biologisk mångfald,
natur- och kulturvärden samt andra begränsande faktorer.
Vindkraftverk i Dalarna per nov 2011
Antal
Anlagda
Med tillstånd/anmälda
TOTALT
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90
113
203

Produktion
450 GWh/år
665 GWh/år
1 115 GWh/år

Genomsnittlig produktion
per verk
5 GWh/verk
5,9 GWh/verk
5,5 GWh/verk
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Med Länsstyrelsens bedömning av vindkraft i Dalarnas län på 3 000 GWh/år och
2 vindkraftverk/km2 enligt Energimyndighetens remiss blir ytbehovet för utbyggnad av
ytterligare vindkraftverk med produktion 1 885 GWh/år (3 000 - 1 115)
ca 160 km2 (1 885/2 x 5,9). Tillkommande antal verk blir ca 320 verk (1 885/5,9) eller
totalt ca 523 vindkraftverk.
Om vi antar att vindkraftverk med produktionskapacitet 10 GWh/verk, som Bergvik Skog
uppgav i sitt samrådsunderlag till Projekt Kajsberget 2012-06-27, skulle uppföras blir
ytbehovet ca 95 km2 (1 885/2 x 10).
Tillkommande vindkraftverk i Dalarna enligt Länsstyrelsens planeringsram för perioden
2012-2050:
Tillkommande
Medelproduktion Antal vindkraftverk i
Ytbehov
per verk
produktion
Enligt Länsstyrelsen
5,9 GWh
320
160 km2
Med Bergviks
10 GWh
189
95 km2
storlek Kajsberget
I Vansbro finns i Energimyndighetens remissförslag utlagt en yta som riksintresse för
vindkraft på ca 55 km2 .
I Vansbro kommun finns idag 21 vindkraftverk samt ett antal direkt utanför gränsen i
Ludvika (2st vid Silkomhöjden) och Malung kommun (5 st vid Korpfjället).
Om Energimyndighetens remissförslag skulle gillas får Vansbro kommun påta sig ett
oproportionerligt ansvar för länets vindkraftutbyggnad.
Kommunen bör enligt vår mening motsätta sig detta och hävda att i kommunen
21 anlagda och ytterligare 6 tillståndsgivna men ej uppförda verk på Korpfjället på
gränsen till Malungs kommun är tillräckligt.
Länsstyrelsen uppger vidare att med en förväntad utbyggnad till nivån 3 000 GWh år
2050 kan upp till 600 jobb per år uppkomma för drift och underhåll. Det innebär mer än
en person per vindkraftverk.
Enligt de undersökningar vi låtit göra för befintliga vindkraftverk i bland annat Vansbro,
Rättvik och Åsele kommun är sysselsättningseffekten betydligt lägre än vad
Länsstyrelsen uppger. En heltidsanställd vindkraftstekniker servar ca 10 verk.
Dataövervakning av vindkraftverken sker som regel från centralt belägen driftcentral.
Då livslängden hos vindkraftverk, som byggs idag, endast är max 20 á 25 år måste man
med Länsstyrelsens planeringsram till år 2050 teoretiskt behöva demontera två till tre
generationer vindkraftverk och uppföra lika många generationer nya verk.
Energiproduktionen kan ändras med så långa perspektiv som fram till år 2050 genom
politiska beslut, ändrat energibehov samt förändringar i energiproduktionssystem.
Detta kan innebära både en ökad och minskad utbyggnadstakt av vindkraft beroende på
vilka energiproduktionssystem som samhället finner lämpligast.
Kommunen bör enligt vår uppfattning hävda att kommunen med befintliga och
tillståndsgivna men ännu ej byggda vindkraftverk väl uppfyllt den kvot som kan anses
rimlig för att uppnå av riksdagen beslutad planeringsram om 20 TWh per år på land fram
till år 2020.
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8.

Kommunens roll
Energimyndighetens revidering av riksintresseområden planerades först att genomföras
med två remissomgångar. En andra remiss skulle ge ”tid för kommundialog” och det var
”viktigt med kvalitetssäkrat beslut” (citat från EM:s dokumentation).
EM ändrar sig och år 2012 gäller snabberedning till länsstyrelserna och där EM meddelar
"att det är önskvärt att länsstyrelserna informerar kommunerna att denna revidering
pågår" .
Länsstyrelsen i Dalarna har valt att informera kommunerna och begära in synpunkter,
vilket vi anser vara bra.
Kommunpolitikerna i Vansbro informerades av Miljökontoret om Energimyndighetens
remiss den 19 december. KS har haft ett möte 8 januari och ett extrainsatt möte planeras
den 13 februari, ett par dagar innan eventuella synpunkter ges in till Länsstyrelsen.
Det kan ifrågasättas om en statlig myndighet, som Energimyndigheten, på "mekaniska
grunder", där det blåser bra, bör få forcera fram avsättning av så stora landområden för
vindbruk, ca 55 km2 i Vansbro kn, utan att lokala företrädare (fritidspolitiker) i berörda
kommuner hinner bereda ärendet ordentligt i utskott för beslut i KS och KF. Vansbro
kommun har haft till förfogande mindre än 2 månader med jul/nyårshelg inbakat?
Kommuner bör dessutom få vara en formell remissinstans, där framförda synpunkter
beaktas.
Vi är medvetna om att ett riksintresse kan ha en stark ställning i en eventuell framtida
tillståndsprövning och vi är också medvetna om att det kommunala vetot kan förändras
eller tas bort genom ett riksdagsbeslut.
9. Vansbro kommuns ställningstagande
Mot bakgrund av vad som anförts ovan är det Borta Med Vindens åsikt att Vansbro
kommun bör ta tillfället i akt att uttala sig över Energimyndighetens nya förslag till
vindbruksområden och att därvid avvisa förslaget i de stycken som berör kommunen.
10. Länsstyrelsens ställningstagande
Vi skulle värdesätta att Länsstyrelsen beaktar ett eventuellt yttrande från Vansbro
kommun.

Vansbro 2013-01-31
Föreningen Borta Med Vinden

Gunnar Lindholm, Vansbro
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