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Ärendemening
Rekommendation till beslut
Vansbro kommun begär att
1. Skalet tas bort ur objekt ID 104 som riksintresse vindbruk för att inte påtagligt
skada den riksintressanta fäbodmiljön vid N. Brudskogen eller de höga värdena
för friluftslivet på Skalet.
2. Gränsen på vindbruksområdet i objekt ID 104 mot Gransjöbergets naturreservat
justeras så att ett avstånd på 1000 m uppnås mellan reservatsgräns och
vindbruksområdet.
3. Det föreslagna riksintresseområdet för vindbruk med objekt ID 477 tas bort eller
justeras så att bebyggelse och naturreservat i Vansbro kommun ej påverkas
negativt.
Sammanfattning
Energimyndigheten skickade i november 2012 ut ett förslag på nya vindbruksområden
för hela landet. Energimyndigheten fick mycket kritik på både förslaget och
förfaringssättet och har därefter omarbetat sitt förslag och detta omarbetade förslag är
nu ute på remiss med mycket kort remisstid. Det kan konstateras att det nya förslaget
delvis justerats i enlighet med tidigare lämnade synpunkter. I det nya förslaget är
Kajsberget borttaget som vindbruksområde samt även de områden med naturreservat
som tidigare innefattades av vindbruksområden. Även det befintliga vindbruksområdet
med bl.a. Röbergsfjället/Röbergskullen som är bebyggt till viss del föreslås att ska tas
bort. Dock innefattas fortfarande Skalet av förslaget till vindbruksområde. Det
föreslagna naturreservatet Lakoberg/Lållandsberg samt bebyggelsen i Lakoberget
riskerar fortfarande att påverkas negativt även med det nya förslaget.
Yttrande
Vansbro kommun konstaterar att det nya förslaget delvis justerats i enlighet med
tidigare lämnade synpunkter. Kajsberget är borttaget som vindbruksområde samt även
de naturreservat som tidigare innefattades av vindbruksområden. Dock innefattas
fortfarande Skalet av förslaget till vindbruksområde. Det föreslagna naturreservatet
Lakoberg/Lållandsberg samt bebyggelsen i Lakoberget riskerar fortfarande att påverkas
negativt även med det nya förslaget.
Objekt ID 104: Område på 24 k m2 på gränsen mellan Vansbro och Malung – Sälens
kommuner från Skalet vid Norra Brudskogens fäbodar i norr till Gransjöbergets
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naturreservat i söder. Området var i det tidigare förslaget ett större sammanhängande
område som sträckte sig in i Filipstads kommun i söder. Även nu i det reviderade
förslaget innefattas Skalet i norr. Vansbro kommun har i översiktsplanen och enskilda
ärenden ställt sig negativ till vindkraftsetablering på Skalet pga närheten till N.
Brudskogens fäbodar som är av riksintresse för kulturmiljön. På Skalet finns även
områden med höga naturvärden dokumenterade. På toppen av Skalet finns en
övernattningsstuga och ett utkikstorn. Området används för friluftsliv både sommar- och
vintertid. Vansbro kommun motsätter sig därför ett utpekande av Skalet som del av
vindbruksområdet.
Söder om Skalet återfinns Korpfjället och den delvis byggda vindkraftsparken.
Korpfjället med närmaste omgivning är har av kommunen bedömts lämplig för
vindbruk och är därför utpekat som vindkraftsområde i översiktsplanen. Söder om
Korpfjället på ca 2,5 km avstånd finns Gransjöberget som är naturreservat och natura
2000 område och det nya föreslagna vindbruksområdet slutar mot gränsen till
naturreservatet. För att inte påverka möjligheten till friluftsliv och upplevelsen i
naturreservatet negativt bör avståndet mellan vindbruksområde och reservatsgräns vara
minst 1000 m.
Objekt ID 477: Område på 5 km2 i Filipstads kommun på gränsen till Vansbro
kommun. Området ingick tidigare som en del av ett större föreslaget område (objekt ID
104). Det föreslagna vindbruksområdet gränsar till ett planerat naturreservat LakobergLållandsberg samt ligger nära bebyggelsen i Lakoberget. Bebyggelsen ligger även i
förhärskande vindriktning från vindbruksområdet sett och i vindskyddat läge vilket
innebär att störningsrisken vid en ev. vindkraftsetablering är mycket stor.
Vansbro kommun har i flera omgångar påpekat det olämpliga med att lokalisera
vindkraft nära naturreservat eller bebyggelse och hävdat att vindkraft ska förläggas på
avstånd av minst 1000 m från reservatsgräns. Med ovanstående förutsättningar för
bebyggelsen vid Lakoberget bör en gräns på 35 dB (A) tillämpas vid en kommande
prövning vilket gör en vindkraftsetablering osäker närmast kommungränsen. Av
erfarenhet kan konstateras att boende i den förhärskande vindriktningen i en annan by
vid redan befintlig anläggning upplever sig störda trots avstånd på mer än 1500 m från
vindkraftverk. Vindbruksområdet bör därför tas bort eller att gränserna justeras för att
undvika framtida störningsrisk. Vidhåller Energimyndigheten sitt förslag trots
vetskapen om störningsriskerna borde det utan tvivel ligga på deras ansvar att ta fram en
MKB för det aktuella området och påvisa motsatsen innan ett utpekande sker .
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