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Samrådredogörelse Tematisk översiktsplan för vindkraft
Bakgrund
Torsby kommun gav genom Kommunstyrelsens samhällsutskott 2010-08-24 miljö- och
byggnämnden i uppdrag att göra en utredning kring eventuell vindkraftsetablering i
Torsby kommun, upprätta en tematisk fördjupad översiktsplan på temat vindkraft.
Vindkartor från 2007 visade vid 73 meters höjd på att förutsättningar för vindkraft i
Torsby kommun inte var så stora.
Men flera förfrågningar från vindkraftsbolag om etablering förmodas bero på att
vindkraftexploatörer med ny teknik, större och högre verk, i flera områden i Torsby
kommun där vindhastigheten tidigare bedömts som för låg, nu med högre
vindhastighet på högre höjd blivit intresserade av vindkraftsetablering.
⁻

Syftet med uppdraget är att undersöka inom vilka områden i kommunen,
vindkraft kan etableras och inom vilka områden etablering av anläggningar för
vindkraft anses olämplig.

⁻

Planen ska även ta upp de övergripande konsekvenser som kan uppstå med
etablering av vindkraft inom föreslagna områden.

⁻

I uppdraget har också ingått att utreda möjligheterna till och att ansöka om
bidrag för upprättandet av översiktsplanen.

⁻

Planen ska utgöra ett tematiskt tillägg till den ÖP 2010 som fick laga kraft i
mars 2011.

Precis som översiktsplanen är detta dokument inte juridiskt bindande men ska utgöra
ett underlag för prövning av vindkraftsanläggningar i kommunen och får därför stor
betydelse för kommande beslut.
Kommunen sökte inledningsvis bidrag sökte hos Boverket för upprättande av en
tematisk översiktsplan för vindkraft. Ansökan om 300 000 skr i bidrag lämnades i
enlighet med villkoren för bidrag till Boverket innan 2010 års utgång. Torsby kommun
ansökte om bidrag för en större del av kostnaderna med motivering att de särskild skäl
som fanns för bidrag också uppfylldes.
Upphandling av konsult för stöd i arbetet genomfördes parallellt och deras insats
värderades till 300 000 kr. Totalkostnaden den egna arbets- och resursinsatsen
inräknad för att upprätta planen beräknades uppgå till 600 000 kr.
Boverket gav 2011-04-14 besked att bidragsmedlen enligt förordning (2007:160) till stöd
för planeringsinsatser för vindkraft inte kunde beviljas då medlen tagit slut.
Konsultens insats med att ta fram vindkartor och underlag för samråd i ett första skede
avslutades därmed men kommunen har fortsatt arbetet i egen regi. Detta innebär att
arbetet tog längre tid.
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Programsamråd
Huvudsyftet med programskedet är att presentera analysen och inhämta information
från kommuninvånare, myndigheter och organisationer för att i nästa skede ta
ställning till var vindkraft kan etableras. Detta genomförs med detta samråd om
programhandlingarna och samrådet redovisas i denna redogörelse.
För att utreda förutsättningarna anlitades inledningsvis en konsult som har genomfört
en översiktlig analys av förutsättningar. Denna del av arbetet fullföljdes med
konsultens hjälp.
Resultatet av analysen pekar ut ett antal områden som lämpliga och utgör ett underlag
för fortsatta diskussioner om var vindkraft kan etableras. Områdena redovisas på en
karta och numrerades från 1 till 14. Till kartan finns också en programhandling som
redovisar hur kartan tagits fram och vilka områden som undantagits och anses ha
minskat i värde för vindkraft.
Ett samrådsunderlag lades i mars 2012 ut på kommunens webbsidor och annonserades
2012-03-14 i det reklamblad, Torsbybladet, som delas ut till alla hushåll och företag i
Torsby kommun. Ett samråd över det av konsulten kommunen och framtagna
programunderlaget kunde hållas under våren 2012 och pågå till den 23 april 2012.
Förlängning av yttrandetiden gjordes till sista dag för yttrande den 23 maj med annons
i Torsbybladet 2012-04-25.
I samband med att samrådshandlingar lades ut på webben och information om detta
annonserades ut i Torsbybladet inbjöds också till fyra informationsmöten om det
kommande planarbetet.
Mötena hölls kvällstid kl 18:30 på följande platser:
Lokalkontoret Sysslebäck måndagen den 19 mars 2012
Hemgården i Lekvattnet onsdagen den 21 mars 2012
Skogsgården Kindsjön måndagen den 26 mars 2012
Klarälvsdalens Folkhögskola, Stöllet onsdagen den 28 mars 2012
Anteckningarna från mötena redovisas i den här samrådsredogörelsen.

Granskning - utställning
Efter programsamråd används inkomna synpunkter och yttranden för att upprätta ett
konkret förslag till tematisk kommuntäckande översiktsplan för vindkraft i Torsby
kommun. Enligt plan- och bygglagen ska denna granskning pågå i två månader.

Antagande
De synpunkter som lämnas under granskningstiden kommer att sammanställas och
kommenteras i ett granskningsutlåtande. Efter ev. erforderliga revideringar upprättas
antagandehandlingar.
Det är Torsby kommunfullmäktige som kan anta översiktsplanen som kan få laga kraft tre
veckor efter att sammanträdesprotokollet justerats.
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Samrådsmöten - anteckningar
Lokalkontoret Sysslebäck måndagen den 19 mars
Närvarande: Evert Jönsson, Mats Kåreskog -MK, Ingemar Dahlström - ID, Ann SundénCullberg, Per Sundén-Cullberg – PS-C, Torbjörn Almroth - TA, Per-Arne Ludvigsson,
Anders Throgen och Jon Wiggh - JW.

Anteckningar
Mötet öppnas av Torbjörn Almroth (Stadsarkitekt) som presenterar kommunens övriga
representanter Jon Wiggh (Planingenjör), Anders Throgen (GIS-ingenjör) och Per-Arne
Ludvigsson (Vice ordförande samhällsutskottet).
TA: Det är inte en färdig vindkraftsplan som kommunen visar nu. Det handlar om att
presentera de förutsättningar som råder för vindkraft i kommunen. I samband med
detta vill kommunen ha ytterligare upplysningar och synpunkter i denna fråga från
allmänheten.
JW: Nya vindberäkningar har gjorts och att tekniken att bygga högre vindkraftverk
ger möjlighet till vindkraft i Torsby kommun.
Vid arbetet att analysera vindkraft sökte Torsby kommun (TK) medel för att genomföra
detta men TK fick inga medel på grund av att de tagit slut. TA har skrivit ett brev till
miljöministern och påtalat att några få kommuner i Sverige inte fått medel till
vindkraftsarbetet trots att de ansökt om detta.
En kartanalys för vindförhållandena 103 meter över marken har gjorts. De vindar som
är < 5,9 m/s har inte tagits med i analysen. I analysen visas var det blåser och var vi har
plats för vindkraft berättar JW. Olämpliga områden har tagits bort ur analysen. Rejäla
skyddsavstånd (större än brukligt) har satts t.ex. alla byggnader (oavsett hur de
används, kriteriet var att de ska vara med på fastighetskartan) har fått samma
skyddsavstånd på 900 m.
De områden som sedan var kvar har klassats enligt en lista med skyddsavstånd och
viktning med avseende på de olika objekten som finns vid området. Ett objekt som får
vikt 0 anses som lämpligt för vindkraft och vikt 100 anses som olämpligt. Resultatet av
analyserna har gett vindkraftskartan.
Per Sundén-Cullberg (P S-C)
Är inte skyddsavståndet för landskapsbildsskyddet (LBS)
lite väl hårt satt?

JW: Det är möjligt. I nästa
skede behöver vi se över
om skyddsavståndet är för
hårt satt.
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Vid område 10 enligt vindkraftskartan finns en
skogshuggarkoja utan el, obebodd och oisolerad.
Markägaren säger att de inte har avsikt att rusta denna
byggnad och tycker att med den informationen kan
område 10 utökas västerut.

JW: Kommunen vill ha in
synpunkter på vindkraften
senast 2012-04-23 och att
de kan lämnas per e-post
till: mbr@torsby.se eller
per post till: Torsby
kommun, 5. Miljö- och
byggkontoret,
685 80 TORSBY.
Målet med arbetet är att ta
fram en vindbruksplan.
Arbete har en given gång
och den beräknas tidigast
vara klar och antagen i
början av 2013.

Hur töjbara är LBS-gränserna för områden som klassats
som olämpliga?

JW: Det är ett fast skydd
och vet inte om detta blivit
prövat. Länsstyrelsen är
de som tar ställning till
detta.

I Ludvika, Saxberget är en liknande situation med
vindkraftverk i fritidsområde.

TA: Som ett exempel kan
nämnas att fritidsområden
i Sunne kommun inte får
bebyggas med vindkraft.

Ägandesituationen bör tas hänsyn till i nästa skede.
Stoppar en vindkraftsplan i ett område andra intressen?

TA: Det försvårar för
andra intressen.

Finns exempel i andra län där LBS tagits bort?

JW: Ja och då har LBS
arbetats om till
områdesbestämmelser.
TA: Närheten till Norge
och vindkraften ska då ha
en påverkan på landet.
Samtidigt ska kommunen
enbart samråda med
Norge.

Hur har ledningskapaciteten beaktats?

JW: I detta skede har
ingen hänsyn tagit till
detta.

Jag anser att i nästa skede kan man se på existerande
ledningsgator och dess kapacitet som en faktor.

JW: Vi bör peka ut var
befintliga ledningar finns.
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Mats Kåreskog (MS)
Hur är LBS runt Titjärnsreservatet?

JW: Natura 2000 områden
har skyddsavstånd 1000 m
och för naturreservat
ligger skyddet i
reservatsgränsen. Jon
förklarar hur detta viktats
i analysen.

Hur är det om flera vill bygga vindkraft på samma
område?

TA: Det är en
överenskommelse mellan
markägaren och
exploatören.

Ingemar Dahlström (ID)
Hur är det med fritidsområden? I Byråsen och Hundflen
(Dalarna) som är fritidsområden ligger vindkraftverk.

JW: Vi avgränsar från
detta i 1:a skedet.

Det är viktigt att ta med även vägar också för
transporternas skull med mera.
JW: Turbulens är också en faktor att beakta i planeringen men vi analyserar inte dessa
fenomen i planen.
Samrådshandlingar skickas till vindkraftsbolag som varit i kontakt med Torsby
kommun.
TA tackar för visat intresse och mötet avslutas.
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Lokalkontoret Lekvattnet måndagen den 21 mars
Närvarande: Anders Throgen, Jon Wiggh – JW,Torbjörn Almroth - TA, Bjarne
Nordseth, Per Molleried, Irmgard Henriksson, Mats Mattsson, Jo ve Käckåsen, Nisse på
Burken, Karin Dahlberg, Per-Arne Ludvigsson – P-AL, Anders Jakobsson, Tony
Persson, Ingalill Johansson, Reidar Johansson, Tore Mattsson, IL Ljo, Eivor Stålberg, F. ..
Nordseth, Peter Jansson, Karl-Erik Keck, Eva-Lena Gustavsson, (19 personer) Annette
Lauritsen Karlsson, Håkan Laack - HL, Tora och Gösta Fritiofsson.

Anteckningar
Torbjörn Almroth, stadsarkitekt Torsby kommun hälsar välkommen och presenterar
Torsby kommuns representanter tjänstemän och politiker.
TA: Arbetet med att ta fram en vindkraftsplan börjar med att vi har fyra lokala
vindkraftsmöten runt om i kommunen varav detta är ett av dem. Torbjörn berättar var
man kan finna kommunens ÖP (översiktsplan) på hemsidan och att den även finns i
tryckt form.
En ÖP talar om hur alla mark i en kommun kan användas. En vindkraftsplan är en
tematisk ÖP och i en sådan behandlas endast ett tema och den gäller då i hela
kommunen för detta ändamål. Torbjörn presenterar Jon Wiggh, planarkitekt Torsby
kommun som arbetar med att ta fram underlag för en vindkraftsplan.
JW: Kommunen trodde tidigare att vi inte skulle behöva göra en vindkraftsplan
eftersom Torsby kommun har skogslandskap och därför inte blåser så mycket.
Vindkartor för vind på ca 70 meters höjd visade också att så var fallet. Men tekniken att
bygga vindkraftverk har utvecklats så att det går att bygga högre verk nu och då
kommer man upp över trädtopparna där det blåser tillräckligt bra.
Åhörarfrågor ej specificerade personer
Vilka vindkraftsbolag har visat intresse?

JW: Det är många som
hört av sig till kommunen
bl.a. Gothia, WPD,
Dalakraft, Stena, Green
extrem m.fl.
TA: En ansökan har
redan inkommit.

För verk lägre än 150 m hanterar kommunen ansökan och för verk över 150 m är det
Länsstyrelsen samt kommunen. Vi måste ha något beslutsunderlag för
vindkraftsansökningar och det är en vindkraftsplan som är underlag för beslut.
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Hur har man undersökt vindförhållandena?

JW: Det är en prognos och
den är inte felfri . I
analysen är vindar < 5,9
m/s borttagna. Analysen
är gjord så att specifika
områden enligt lista har
fått skyddsavstånd.

JW skickar runt en karta som visar var det blåser i kommunen.
JW går igenom denna lista och redovisar sedan en karta som visar var det är olämpligt
för vindkraft enligt analysen.
De områden som är vita är lämpliga för vindkraft. De lämpliga områdena har sedan
klassats och viktats med olika avstånd för olika motstående intressen till vindkraft.
Resultatet av denna analys blir vindkrafts-kartan som utpekar lämpliga områden för
vindkraft.
TA förklarar skillnaden mellan Natura 2000 och naturreservat.
TA: Arbetsgången vid översiktsplanering är programskede, samråd, granskning
(utställning), till fullmäktige för antagande.
Efter programsamrådet sammanställs inkomna synpunkter och ett förslag till områden
för vindkraft upprättas och går ut på nytt samråd. När samrådet över det konkreta
planförslaget är färdigt sammanställs en redogörelse liksom den för programskedet.
Planen bearbetas om möjligt genom att arbeta in de synpunkter som kommit in.
Därefter genomförs en granskning av ett färdigt förslag utställt i minst två månader.
Om nya synpunkter kommer in även i detta skede arbetas också de om möjligt in i
förslaget till tematisk översiktsplan för vindkraft för att slutligen lämnas till
kommunfullmäktige för antagande.
För att sedan få möjlighet att bygga vindkraftverk söks bygglov och samråd i frågan
hålls med berörda markägare.
Hur synbara är vindkraftverken?

JW: Det vet vi inte än,
antagligen skulle de synas
hit beroende på storlek
och placering. Vi kommer
att kräva att exploatören
gör fotomontage från
relevanta platser.

Hur många ska byggas?

JW: Det är upp till
vindkartsbolagen och
markägarna. Visar ett
fotomontage över en
vindkraftspark hur en
sådan kan se ut i ett
skogslandskap.

10

HL: Erfarenhetsmässigt
handlar det om 10 st. verk
per vindkraftspark. Är
vindkraftverket på 600
m.ö.h. syns dessa ner till
Lekvattensdalen.
TA påminner om att nu
finns möjlighet att tala om
vad ni tycker i denna
fråga.
Låter det mycket?

JW: Det låter en del men
tillverkarna arbetar med
sänka ljudet på verken.
Riktlinjer för buller finns.

En åhörare berättar att den hört att det finns genomskinliga vindkraftverk. Det är
blinkljus på natten säger en annan åhörare.
TA berättar att kraftindustrin ersätter ekonomiskt på fler olika sätt som t.ex.
bygdepeng, arrendeersättning mm.
Vilka säkerhetsavståndet gäller?

JW: I bland finns inget
säkerhetsavstånd och det
finn olika teorier kring
detta. Det finns de som
hävdar att det kan komma
iskast upp till 500 m från
verket. Det finns inget
krav på att stänga av
områden. Däremot finns
det krav för buller och
ljud.

Hur ser fördelningen för vinsten ut?

JW: Det är olika vad
kraftbolagen erbjuder
bygdepeng, fast arrende
o.s.v. Kommunen får
ingen ersättning.

Det finns ju upprättade kontrakt!

JW: Ja men man kan ju
säga nej till ett kontrakt
och finns ett fortsatt
intresse så kommer kanske
ett nytt kontraktsförslag.
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Hur blir det med strömmen härifrån?

JW: Det är olika bud från
olika. En möjlighet är att
bygga kraftledning mellan
Lekvattnet och Torsby.
Ledningsdragning är inte
en av värderings-grunderna i analysen. Likaså
för vägar. Det är inte bara
vindkraftverken man får ta
ställning till. Etableringsprojekt för med sig utbyggnad av infrastruktur
såsom kraftledningar och
vägar men det är upp till
exploatören att bedöma
den ekonomiska realismen
i sådana satsningar.

Hur påverkas djurlivet?

JW: Vissa rapporter visar
att däggdjuren inte
påverkas medan andra
rapporter säger det
motsatta. Fladdermöss
flyger i stråk och då ska
det inte byggas
vindkraftverk i ett sådant.
Det är värre för fåglar. De
viker av senare från
föremål men som enskild
faktor påverkar det inte
beståndet. I nästa skede
tittar vi närmare på var
stråken går och tar hänsyn
till detta.

JW: fortsätter informera att Arvika kommun hade utpekade områden nära
kommungränsen mot Torsby men att de ströks p.g.a. värdet av Finnskogskulturen och
friluftslivet i området.
TA: En prövning av tillstånd i närheten av område 13 på Dalasidan är aktuellt.
TA: Finns det en av kommunerna upprättad vindkraftsplan ges starkare argument att
säga nej till utbyggnad av vindkraft i ej utpekade områden än om det inte skulle finnas
en vindkraftsplan.
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Kan kommunen bygga egna vindkraftverk?

JW: Ja, men det får
politikerna ta ställning till.

Kan kommunen vara ett vindkraftsbolag?

HL: Det är markägaren
som drar ekonomisk
vinning. Beskattning sker
inte i kommunen utan till
staten.
Bygdepengen är ungefär
som när vattenkraften
byggdes ut. Det är
intressant och vi ska se
över om kommunen kan
investera på detta sätt. Vi
får även tänka på vad som
är rimligt från Torsby
kommun att bidra med till
energiomställningen. Den
omställningen är på 30
TWh och nu är 10 TWh
omställda i Sverige. Det är
20 TWh kvar och ser man
då på Värmland innebär
det ca 100 vindkraftverk
och i Torsby kommun ca
20 vindkraftverk om ser
till ytan eller ca 10
vindkraftverk om ser till
antalet kommuner i
Värmland.

Hur mycket producerar vi nu?

HL: Per kommuninvånare är vi nog de som
producerar mest i
Värmland. I varje område i
vindkraftskartan är det
plats för 20-30
vindkraftverk. Om det
finns 20 vindkraftverk i
Torsby kommun så bidrar
vi på ett bra sätt anser
Håkan Laack.
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Hur uppgraderas de gamla vattenkraftverken som finns
t.ex. Kymmen?

P-AL: Den äldre
generationen turbiner
håller på att bytas.

Det är svårt att veta hur det blir med vindkraften!

HL: Vi ska vara med och
bidra men inte offra andra
värden för vindkraftens
skull. Det gäller att hitta
en bra balans. Hur dessa
verk kommer att upplevas
är svårt att få en bra
uppfattning/bild av.

Vi vill att pengarna stannar kvar i kommunen.

---

Kan jag som markägare bygga eget verk och koppla på
mig till ledningsnätet?

---

Svar från åhörare: Ja det kan man.
JW: För att försöka få en uppfattning om vindkraftverk visar Jon ett verk i Google
Earth.
TA: Vi måste i arbetet med att göra en konkret plan börja rensa bort områden som inte
lämpar sig för att sedan fördjupa sig i de områden som återstår.

Hur är det med tanke på turismen? Det kommer
8 000-10 000 personer per år och går på lederna här
omkring.

TA: Det är ni som är
kommunen och ska tala
om vad ni tycker. Det ska
inte tjänstemän i kommunen.
HL: Här ställs ett intresse
mot ett annat och en avvägning för vindkraft
måste då göras så det inte
stjälper ett annat intresse.
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Tystnaden är viktig för tyskar och andra turister. Hur
mycket låter det?

HL: Ljudet kan jämföras
med en diskmaskin. Men i
ett hus har man en annan
ljudmiljö än ute i skogen
där det är mer tyst och då
kan ljudet upplevas. Längs
stora vägar ger trafiken en
ljudmatta som
vindkraftsljudet släcks ut
med.
TA: De områden som
redovisa nära Norska
gränsen kan ge merjobb i
planeringen. Vid betydande miljöpåverkan över
gränsen ska en FN-konvention från 1992 tillämpas för samråd om miljökonsekvenser. Samrådet
hålls på departementsnivå.

Det är viktigt att pengarna stannar i Sverige och inte försvinner utomlands.
Det kan bli kulturkrockar.
Ljudet dämpas men däremot syns de.
Det går inte att isolera gamla platser.

TA: Alla markerade områden i programhandlingen kan realististiskt
sett inte exploateras. Var
gör vindkraften bäst nytta
med minst påverkan?
Vilka områden är mest i
konflikt med andra blir
ställningstaganden att ta
tag i den kommande planeringen.
P-AL: I vissa fall kan det
bli aktuellt att ta delar av
områden i anspråk.

Om nu kommunen har en vindkraftsplan men en ansökan
kommer in som gäller ett område som pekats ut som
olämpligt för vindkraft. Vad händer då?

TA: Länsstyrelsen yttrar
sig och en väl förankrad
vindkraftsplan är ett starkt
argument för kommunen
vid ett nekande. Men
oavsett om en vindkraftsplan finns måste en ansökan tas ställning till inom
20 veckor från det att alla
handlingar är inkomna.
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Är det seriösa bolag?

JW: Ja. Det är ju stora
investeringar och det
kräver företag med rejäla
resurser.

Är det omöjligt för kommunen att bygga?

HL: Nej, men det är stora
pengar det handlar om.
Det finns kommuner som
gör energisatsningar. Det
finns skäl att jobba vidare
med att titta på om kommunen kan bygga och
driva vindkraft.
P-Al: Det är ett spel med
skattepengar.

Finns det för bedömning av vindstyrkor något annat än
prognoser?

JW: Man kan genomföra
egna mätningar med mast
eller Sodarteknik.
Det räcker vid bedömning
av vindförhållanden inte
att det blåser tillräckligt
mycket utan hänsyn tas
även till att om blåser från
rätt riktning, vinkeln på
berget, turbulens m.m.

HL: Vindkraft produceras inte lika mycket sett över ett
helt år utan det varierar. Reglerar man
energiproduktionen med vattenkraften? Hur fungerar
det?

TA: Vid stor produktion
av vindkraft kan man
strypa vattenkraften. Det
kan innebära större
fluktuationer i strömning
och vattenstånd i våra
vattendrag.

Vilka värmländska producenter finns det?

JW: Vänerenergi,
ekonomiska föreningar,
Karlstad kommun
delägare i vindkraftspark
bl.a.

Området som berör Ritamäki, Kvarntorp m.fl. (område
12) tycker jag inte ska bebyggas.

---
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Säg att det finns vindkraftverk överallt om 10-20 år och ny
teknik kommer. Vad händer då med de gamla
vindkraftverken?

JW: Livslängden är 20-25
år för vindkraftverk. Det
brukar stå i kontrakten att
de ska rivas och att
marken återställs när de
inte längre kan drivas
vidare.

Vid Rattonolla och Kampkullen finns fin utsikt mot väst
och syd man ser bland annat till Gardemoen, Torp och
Jarlsberg. Det vore synd att ödelägga dessa utkiksplatser
med vindkraftverk på de topparna.
Mötet avslutas och TA tackar för visat intresse.

Kindsjön måndagen den 26 mars
Deltagare: Alf Larsson - AL, Yvonne Broberg, Anders Bergström, Per-Olof Andreasson,
Erland Haltorp, Håkan Laack, Tony M Juberget, Christer Axelsson, Haldis Nilsson, Åse
Wördin, Jasmin Andersson, Hanni Andersson,Ingvar Heckens, Berit Dunger, Per
Syversen, Dan Konradsson, Dag Konradsson, Per-Arne Ludvigsson P-AL, Rolf Jansson,
Laila Olsson, Kerstin Dahlström, Per-Olof Dahlström, (18 personer)Torbjörn Almroth TA, Jon Wiggh - JW och Anders Throgen – AT samt två personer vilkas namn saknas.

Anteckningar
TA presenterar kommunens politiska representanter HL och P-AL samt tjänstemän från
kommunen JW och AT.
JW: Samhällsplanering i Sverige innefattar bl.a. översiktsplanering (ÖP) där all
markanvändning i en kommun redovisas. Torsby kommun har en ny ÖP sedan mars
2011.
Fördjupningar i ÖP görs för att se detaljer vid t.ex. tätorter.
Ett flertal vindkraftsbolag har kontaktat kommunen om intresset att etablera vindkraft i
Torsby kommun.
I kväll tas ett tema upp – vindkraft. Detta för att en tematisk kommuntäckande ÖP ska
arbetas fram som handlar enbart om vindkraft. Vi har med en programhandling
påbörjat arbetet med vindkraftsplan.
En konsult har gjort en vindutredning för nivån 103 m över marken. Tidigare studier
baserades på vindförhållanden vid 71 meter över mark men den nya studien gäller på
103 m.ö.m. Där visar det sig att vindstyrkan ger möjlighet för vindkraft även i Torsby
kommun. Analysen visar på 15 områden som skulle kunna vara lämpade för vindkraft.
Vi planerare vill ha mer kunskap om dessa områden. Om kommunen har en
vindkraftsplan finns en möjlighet till veto från kommunen
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JW presenterar det framtagna programmaterialet:
På kommunens hemsida finns den information som presenteras i kväll. Under hösten
2012 kommer ett konkret planförslag att arbetas fram.
För vem ska kraften produceras?

JW: Den öppna
marknaden.

Vart går beskattningen?

JW: Som annan
företagsbeskattning till
staten eller om det är en
privatperson som annan
inkomst av tjänst eller
kapital.

Då tycker jag att vi lägger ned detta direkt!

---

Det går att göra som i Jämtland. Man går ihop och begär
procent på vindkraften.
Vilka konsekvenser får det för naturen och djurlivet?

JW: Det påverkar rovfåglar. Fladdermöss flyger
i stråk och påverkas då i
dessa flygstråk. Allmänt så
påverkas djurlivet vid
byggtiden.

Hur påverkas skogsfåglar?

Vi har inget underlag för
besked om detta.

P-AL: Kan inte du Håkan berätta lite om det solidariska i
det hela?

HL: Vi har att finna oss i
energiomställningen.
Totalt 30 TWh ska ställas
om. Idag har vi ställt om
10 TWh och 20 TWh
återstår. Det innebär 20002500 vindkraftverk i hela
Sverige. För Värmland blir
det 100-110 st. Torsbys
andel i detta om man ser
till ytan hamnar på 15-20
vindkraftverk för att nå
målet. Ser man på de
möjliga områdena för
vindkraft så uppskattar jag
att det finns plats för 10-30
st. i varje område. Det är
förstås orimligt stort antal
i Torsby kommun.
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Hur blir det om man räknar på var energin förbrukas och
jämför med ur mycket och var den produceras?

HL: Vi har redan idag ett
överskott av elproduktion
i Torsby kommun. Vi ska
bidra men i rimlig
proportion i jämförelse
med medborgare i resten
av landet och i Värmland.
Då är 10-30 verk i hela
kommunen rimligt. Vi får
inte fördärva andra
värden. Utbyggnad av
vindkraft ska göras med
måttfullhet.

Tjänar Torsby kommun något på detta?

HL: Den som tjänar är
markägare och
exploatörer.

AL: Titta på området vid Olassätern och även på
dalasidan hur det ser ut med vindkraft.

TA: Vi vill ha in
synpunkter på detta
antingen i dag men även
skriftligt fram till 23/4 per
e-post eller post till MBR.

Vi som väljer att bo här uppe har enbart naturen att tillgå.
Det är det som finns här. Ta inte ifrån oss naturen. Jag vill
ha kvar naturen orörd här.

---

Jag håller med. Det ska finnas orörd natur. Det finns
kanske områden som redan är exploaterade och där
vindkraft passar bättre.

---

Vad väger ett vindkraftverk? Vad innebär det för
vägnätet?

JW: Känner inte till vad
det väger. Vägarna måste
dock oftast förstärkas och
rätas för att få fram
verken.

Vägnätet har förbättrats på dalasidan där man byggt.

TA: Vid vindkraftsbygge
sker infrastruktursatsningar på vägar och
ledningsnät. Det är
exploatören som får stå för
kostnader mm.

Längden är ett problem
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HL: Det är en form av
industriområdesplanering.
På bergstoppar i form av
vindparker som har
varselljus – blixtljus.
Där 45: an går genom
möjliga vindkraftsområden är det redan
bulllerstörningar från
trafiken. Ljud från ett
vindkraftverk är på c: a 40
dB vilket kan jämföras
med en diskmaskin. På
tillräckligt avstånd
försvinner dock ljudet.
På vilket avstånd hörs det?
Åhörare: En km
Mötet avslutas och TA tackar för visat intresse.

HL: Känner inte till detta
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Stöllet onsdagen den 28 mars 2012
Deltagare: Sandy Konradsson, Ola Linder, Peter Jonsson, Jan Jonsson, Mats Kåreskog,
Alfred Persson, Lennart Hedström, Kjell-Åke Linder, Eva Nordqvist (9 personer) Alf
Larsson – AL,Håkan Laack – HL, Jon Wiggh – JW, Torbjörn Almroth – TA och Anders
Throgen.

Anteckningar
Torbjörn Almroth hälsar välkommen .
TA: Vi har tidigare fått vinduppgifter på att det inte blåst tillräckligt mycket i Torsby
kommun för vindkraft. Men nu har det visat sig att på 103 meter över marken blåser
det bättre och det har motivera flera vindkraftsexploatörer att kontakta kommunen som
nu påbörjat ett arbete med en tematisk kommuntäckande översiktsplan för vindkraft.
Vindkraftplanen ska när den är färdig visa på var det är lämpligt respektive olämpligt
med vindkraft i kommunen.
Vi är nu i ett utredningsskede och vi har haft en konsult till hjälp att ta fram underlag.
Det är ni som är experter på de lokala detaljerna i bygden och vi vill ha hjälp av er att få
fram mer underlag till vindkraftsplanen.
JW: Vi trodde först att vindkraft i Torsby kommun inte var gångbar men det har visat
sig att det kan fungera även här i skogslandskapet. Vindkraftverk på 150-200 m
kommer upp över skogstopparna där det blåser tillräckligt bra för vindkraft. Vi har
sammanställt ett programmaterial vilket vi presenterar här i kväll.
TA: Det är ett inte realistiskt att vi ska ha vindkraft på alla och inte heller på hela de
områden som markerats vindkraftskarta. Vi vill nu ha in synpunkter på
programmaterialet från alla i kommunen som känner sig berörda och känner att de kan
bidra med synpunkter. T.ex. hade Arvika kommun tre områden möjliga för vindkraft
nära den sydvästra delen av Torsby kommun men dessa ströks med finnskogskulturen
och friluftslivet som skäl. Vi bör komma ner till ett rimligt antal områden och ett rimligt
antal verk.
JW: Det gäller att snäva in vilka områden som är lämpliga. Detta är en tematisk ÖP
som ger en tyngd åt kommunens argument vid vindkraftsfrågor.
Vilka värden att ställa mot varandra har vi här i kommunen?
HL: Område 13 och 14 är de som är närmast här. Vad måste man ta hänsyn till?
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Frågor yttranden från ospecifierade deltagare:
Vid område 13 intill länsgränsen finns långt framskridna
planer för vindkraft. Det har monterats upp sodarutrustning på dalasidan av gränsen för att mäta vind. Resultaten
verkar positiva. Det verkar som om de nöjer sig med att
mäta på det viset.

---

Hur har Torsby kommun mätt upp vindförhållandena?

JW: Vindförhållandena
bygger på teoretiska
beräkningar utifrån
prognoser från bl.a. SMHI.

Det är viktigt att få upp vindkraftverken över
skogtopparna.

TA: För markägare är det
pengar som erbjuds i olika
former. Markägare kan
ställas mot varandra. Vi
måste vara noga när vi
väljer lämpliga områden.

Ledningar dras från dalagränsen och ner hit. Vägar
förbättras oklart var i Dalarna eller Värmland. Det är 8
markägare i Stöllet som kontaktats.
Hur hanteras synpunkterna som kommit fram från
försvarsmakten?

TA: I dagsläget har vi
ingen information från
dem men de ingår som
remissinstans i arbetet.

Flyget har ett stråk vid Stöllsjön.

HL: Jag vill att vi tittar på
kartan.
Var ligger området som
du berättat om?
Finns det fast bebyggelse
där?

Vid Stöllsätersberget.
Nej!
---

Det finns sätrar där.

AL: Vindkraftverk i
Dalarna är synligt från
Granberget.
HL: Vad är uppfattningen om område 14?
Vad bör man tänka på?
TA: Länsstyrelsen vill
nog skydda naturreservat.
HL: Vi får nog
synpunkter från dem.
JW: Hagfors tog bort ett
område för vindkraft i
närheten av område 14.
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Bolagen vill ha 1100 m fritt mellan vindkraftverken
De har inte pratat om detta. Däremot på vägar och ½ ha
omkring verken vill de skylta. Man får jaga och vistas där.

JW: Vad säger de om
säkerhetsavstånd?

Hur påverkas skogsbruket?

--

Inget. Vi får vägar.

--

Jag tror ingen bryr sig av dem som åker skidor.

JW: Synpunkter på
område 9?

AL: I område 9 finns liten bebyggelse mest ödemark men
ingen finnskog.

HL: Vi har att finna oss i
energiomställningen. 30
TWh ska ställas om. Idag
har vi ställt om 10 TWh
och 20 TWh återstår. Det
innebär 2000-2500
vindkraftverk i hela
Sverige. För Värmland blir
det 100-110 st. Torsbys
andel i detta om man ser
till ytan hamnar på 15-20
vindkraftverk för att nå
målet. Ser man på de
möjliga områdena för
vindkraft så uppskattar jag
att det finns plats för 10-30
st. i varje område.

De flesta accepterar nog vindkraft i Sverige.

TA: Ska vi ha ett
resonemang om hur
många vindkraftverk vi
ska ha på lämpliga platser
och de åtagande som då
finns?
HL: Det finns kommuner
som vill marknadsföra sig
som vindkraftskommuner.

Område 4 och 5 är homogena avseende vindförhållanden.
Tillhör de finnskogsområdet?

TA: Ja. Det är vildmark
med finnskogskultur.

Hur går ni vidare med om det t.ex. ska satsas på
område 13?

JW: Det är inte kommunen som bygger utan
det är på exploatörernas
initiativ.
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Vilka vindkraftsbolag är tänkbara?

Ett 10-tal har varit i kontakt med kommunen. Bl.a.
Stena, WPD osv.

Vindkraftbolag tittar var det finns vind, kontaktar
markägare, vinden mäts i 1 år samt att de kontaktar även
kommunen.

---

När är vindkraftsplanen klar?

TA: Torsby kommun har
en ny ÖP från mars 2011
som har gjorts med en
specifik process som är
lagstadgad.

För vindkraftplanen gäller samma process fast att vi nu i utredningsskedet gör ett
frivilligt steg med ett program och programsamråd bl.a. ingår där detta möte. Vi
hoppas att vara klara innan året är slut. I maj-juni sammanställs synpunkterna. För att i
augusti påbörja arbetet med en konkret plan. På hösten går vi ut på samråd med ett
sådant planförslag.
AL: Det är viktigt att det kommer in synpunkter. Länsstyrelsen har nog många
synpunkter men även allmänheten. Kom med så mycket fakta som möjligt.
HL: Ju tidigare man lämnar synpunkter ju större möjlighet blir det att få gehör.
Vi som markägare har fått dokument om natura 2000 med
information om detta. Det är viktigt att information om
vindkraften också kommer ut.

---

Tre fastighetsägare ville inte vara med i planerna på
vindkraft och då fick bolaget ändra planerna. Det är helt
frivilligt att vara med. 12 verk ger 100 miljoner under
uppbyggnadstiden.

---

Om folk vill ha 100 verk är det väl bara att smälla upp
dem.

JW: Det viktiga är var de
är placerade och hur andra
värden påverkas.

Hur har kontakten med andra kommuners erfarenheter
från vindkraftsarbete varit?

JW: Vi har tittat på
Dalsland då med avseende
på hur vi inte ska göra. Vi
har tittat även på Sunne,
Hagfors och Arvikas
arbete.
TA: Vi ska besöka och
dokumentera något utvalt
vindparksområde under
våren/sommaren.
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AL: Om vi skulle bjuda in representanter från kommuner
som gått igenom den här processen med vindkraftsarbete.
Det finns några modeller att se på. Jämtlandsmodellen och
Rättviksmodellen t.ex. Jag har varit i kontakt med Inge
Östlund, Rättvik och han kan tänka sig att komma hit och
informera kring detta. Vid ett sådant informationstillfälle
uppmanas alla att komma och lyssna.

TA: Noteras. Verkar som
ett bra initiativ.

Ägare i Stöllsäterbergsområdet har erbjudits att köpa en
snurra till självkostnadspris på 40 miljoner.

Noteras.

Hur länge håller ett vindkraftverk?

JW: I ca 25 år.

Allt ska återställas utom själva plattan. Kontrakten är på
30 år med garanti att kunna förlänga kontrakten.

Noteras.

Därefter avslutas mötet av Torbjörn.
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Vid remisstidens slut hade följande yttranden inkommit:
Vendela Englund Röjden 1:11
Jag har sett informationen i Torsbybladet. Först vill jag
berömma Torsby kommun för detta initiativ till dialog
redan i tidigt skede. Föredömligt! Roligt att något händer
och det ser bra ut för processen. Jag är positiv till
vindkraft och har inte så mycket förståelse för NIMBYs
( not in my back yard ).

---

Jag är född och uppvuxen i Röjden och har alltså mycket
god kännedom om området och äger tillsammans med
mina syskon barndomshemmet och skog som går in på
det som benämns område 4 om jag tolkar kartan rätt. Jag
är intresserad av att delta i en dialog som kan hjälpa
processen framåt, men tyvärr är det helt omöjligt för mig
att delta i mötena de kommande veckorna. Därför
skriver jag. I detta mail finns reflektioner och
information som jag hoppas kan vara till hjälp:

Område 4: Dundern måste vara idealiskt - ifall det blåser
där. Det bor inga människor inom många kilometer åt
alla håll . Det har varit öde i minst 70 år och ingen annan
verksamhet (skidanläggningar eller annat ) finns i
närheten . Ingen som stör eller störs. Perfekt! Det finns
dessutom skogsbilväg inte alltför långt därifrån så att
förbättra och bygga ut väg borde vara rimligt även
kostnadsmässigt.
Min enda reflektion är att jag har hört två gånger att man
sett örn där, men det var senast för 7-8 år sen så jag vet
inte om det är sant idag. Så mitt förslag : Satsa på
Dundern . ( Kan man köpa in sig? )

Jag är förvånad över att Tolgravsbergets syd och östsida
(om jag tolkar kartan rätt) skulle utgöra område med
förutsättningar för vindkraft för om det är ngt som är
typiskt för Röjden så är det att det nästan aldrig blåser
öster om Tolgravsberget. (fast det ligger över 450 m ö h)
Är det en teoretisk beräkning baserad på att det ligger så
högt?

I planförslaget har Torsby
kommun gjort
ställningstagandet att alla
områden i Finnskogen,
inklusive Dundern, bör
undantas från vindkraftsetableringar med hänsyn
till områdets värde för
kulturmiljö, friluftsliv och
besöksnäringen. Se avsnitt
7.2 i planförslaget.
Också vi har uppgifter om
att kungsörn kan
förekomma i området.
Vindkarteringen är en
teoretisk beräkning som till
stor del bygger på höjd
över havet och därför har
sina begränsningar. Normalt kompletteras karteringen med vindmätningar
inför exploatering.
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Dessutom är detta betydligt mycket närmre befintlig
bebyggelse i Tolgraven och Röjden och några små ( men
för byn viktiga ) attraktioner: Velgunaho och
Tolgravsstenen . Sa här finns risk för konflikter . Och det
är förutom fastboende flera markägare och fastigheter
inom syn och hörhåll .

Området föreslås inte som
lämpligt i planförslaget.

Det kan alltså bli besvärligt. (jag har redan hört
upprörda röster emot)
Gartosofta mot mörkdalen: Blåser det verkligen där?
Inget jag direkt märkt . Det växer guckusko på berget.

Området föreslås inte som
lämpligt i planförslaget.

Område 5: Nollaberget bör fungera fast då bör man
placera anläggningarna på sydväst sidan
om man vill minimera risk för störning av ljud och
skuggor mot bebodda gårdar i Röjden . Dvs
minimera risk för konflikter (och det vill man ju).

Området föreslås inte som
lämpligt i planförslaget.

Område 6 måste markägare och företagare i Mattila få
ett stort inflytande över. Mattila är en viktig anläggning
som inte bör äventyras.

Området föreslås inte som
lämpligt i planförslaget.

Sandy Konradssson - Synpunkter med anledning av info i Stöllet
Flygvapnet har övningsstråk inom kommunen. Det vore
kanske lämpligt fråga dem om de stryker något/några av
de föreslagna områdena. Det kanske blir ett fåtal kvar.

Försvaret ingår som
remissinstans för
vindbruksplanen

Område 13. Följande synpunkter kan ev komma:
Störande för Kårebolsätern - en för närvarande levande
säter. Avstånd till Stöllsäterberget ca 6,5 km. Ljudet kan
inte vara störande. Eftersom sätern har ett berg i NÖ
kommer snurrorna inte att synas. Ett fritidshus ligger vid
Halgån. Avstånd ca 2 km. Huset har ingen väg, aldrig
någon där.

Området begränsas efter
vindförutsättningar på
platsen och kvarstår i
planförslaget som lämpligt.
Vid ansökan om att
uppföra vindkraftverk
ställs krav på såväl
kulturmiljöutredning som
utredning om påverkan för
närboende.

Från Rv 45 kan ev. snurrorna synas från Halgåpassagen.
Avstånd ca 4 km. Jag tror de flesta tycker det är positivt
när man ser vindkraftverk ute i glesbygden!

---

Friluftslivet. Där finns inte en människa mer än 2 dagar
under älgjakten.

---
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Synpunkten att kommunen inte bör ha fler vindkraftverk
än vad vår del av Sveriges areal är, är väl lite snålt! Vi är
ju glesbygd!

Antalet verk är inte vad
som styr valet av områden.
Därmed inte heller om en
bedömning av Torsby
kommuns åtagande är
tillräckligt som andel av
hela Sveriges, Värmlands
satsningar. Planen ska syfta
till att väga också andra
intressen mot
vindkraftsintresset.

Ulrika Engström och Peter Jansson – Angående ev. vindkraft i
Lekvattnet
Vi tror att Finnskogen och naturturismen kommer helt
att upphöra och vi förlorar de få arbetstillfällen som kan
tänkas finnas i Lekvattnet. När vi förlorade skolan såldes
flera hus som nu bara är sommarbostäder. Skulle
det byggas vindkraftverk befarar vi att husen blir tomma
året runt, då vår lugna fina natur försämras betydligt.
Sista spiken i kistan för Lekvattnet!
Vi anser att Rottnadalen blev tillräckligt förstörd av
Kymmenprojektet!

Planen tar också hänsyn till
kulturlandskapet, besöksnäringen och friluftslivets
intressen. Torsby kommun
har föreslagit att
Finnskogsområdet
undantas från
vindkraftsetableringar. Läs
mer i planförslaget stycke
7.2.

Monica Behm
I informationsbladet anges ej så tydligt att jag kan se
vilka områden som kan komma ifråga.
Vore tacksam om jag kunde få en tydligare karta.
Vi har en stuga i Långberget så vi är intresserade särskilt
av vad som sker inom detta område.

I informationsbladet anges
också var på kommunens
webbsidor det aktuella
programmaterialet
presenteras. Besked om
detta gavs i svar på ebrevet.

Roger Persson Huaröd i Skåne
Jag är uppväxt i Lekvattnet och har bott i skåne i 33 år.
Man kan ju undra varför det skall fungera i Lekv.när det
inte fungerar vintertid i Skåne.
Tycker därmed att detta vansinne bör stoppas. Mvh
Roger Persson Huaröd.

Att vindkraftverken med
hänseende till klimat
fungerar är företagens eget
ansvar och intresse. Torsby
kommuns uppdrag är att
utreda var eventuell
vindkraft skulle kunna
etableras med hänsyn till
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andra värden. Området
runt Lekvattnet är enligt
kommunens förslag inte
lämpligt för vindkraft. Läs
mer i planförslaget stycke
7.2.

Per- Olov Risman (fastigheten Norra Lekvattnet 1:74)
Per-Olof Risman har lämnat in två separat skrivelser - Nr 1 daterad 2012-04-18 och
Nr 2 daterad 2012-05-21.
Skrivelse nr 1 omfattar en sida men med två bilagda PM om fem respektive nio sidor.
Skrivelse nr 2 omfattar 2 sidor samt tre bilagor med artiklar från massmedia, tidningar
Wikipeida etc. om totalt åtta sidor.
Vi kommenterar inte innehållet i bilagorna.

Skrivelse 1 Risman
Min hustru och jag berörs av frågan, eftersom vi sedan
1979 äger tomtfastigheten Norra Lekvattnet 1:74.
Fritidshuset används mest som vinterstuga och vi vistas
där mycket. Vi är skrivna i Härryda kommun, öster om
Göteborg.

Noteras.

Som framgår av underlagen ges praktiskt taget endast
tekniska och inga övriga synpunkter. Givetvis skulle
dock några 2 MW vindkraftverk på Rattanollaberget
mitt emot stugan på Smaltjärnsberg och tvärs över
Stormyren vara synnerligen störade, med både rörliga
skuggor (morgon) och vitt blixtljus som inte kan bländas
av (nattetid; dagtid även vid disigt väder).

Området föreslås inte som
lämpligt i planförslaget.

Eftersom de översända underlagen är omfattande och
delvis tekniskt-vetenskapligt komplicerade kan en kort
bakgrundsbeskrivning vara lämplig:

---

Min hustru och jag köpte och styckade av tomtmark
samt byggde huset 1980, dvs där fanns tidigare ingen
bosättning. Eftersom jag är intresserad av klimatologi
och meteorologi hade jag då ägnat en hel del tid åt att
försöka hitta ett bra läge för en vinterstuga, vilket
skedde genom omfattande observationer av snötäckets
utveckling inkl. drivbildning under några
vintersäsonger, inom ett område med c:a 2 mils bredd
och 6 mils längd (N-S) längs norska gränsen, räknat från

Området föreslås inte som
lämpligt i planförslaget.
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N delarna av Arvika kommun (familjen bodde då i
Arvika). Valet föll på Smaltjärnsberg och huset är högt
beläget (432 m ö.h.).
Vi har sedan 2009 en halvprofessionell väderstation
(Davis VantagePro 2, internetansluten) vid huset. Mina
erfarenheter under årens lopp och data från
väderstationen utgör klara indikationer på att klimatet
vid Rattanollaberget- det finns inga högre berg söderut i
Sverige - är speciellt på flera sätt. Jag har sedan många
år ett eget konsultföretag med internationell verksamhet
inom området vågfysik, speciellt elektromagnetism
inklusive dithörande säkerhetsfrågor.

Noteras men området
föreslås inte som lämpligt i
planförslaget.

Två bilagor bifogas (PM nr 1 och 2).

Bilagorna redovisas i slutet
av denna samrådsredogörelse. PM nr 1
kommenterar förutsättningar i delområde nr 12.

De och detta brev finns i digital form uppladdade på
http://smaltjarn.se/vindkraft/PM&foljebrev
De referenser till PM nr 1 och 2 som är markerade med
asterisker i referenslistorna finns uppladdade på
http://smaltjarn.se/vindkraft. (länkar inaktuella 2018-03-05)

Ur PM 1:

Vi hänvisar till de bifogade
bilagorna.

PM nr 2 tar upp synpunkter
på de vindmässiga
möjligheterna att anordna
vindkraftverk centralt i
område 12.
---

”Som framgår av avsnittet 2 i detta PM och av PM nr 2
bör de andra delområdena i område 12 (det norra och
mellersta vindområdet) uteslutas av rent tekniska skäl.
Därför kan ingen utvidgning av den här beskrivna
eventuellt möjliga vindparken anordnas. Detta betyder i
sin tur att bl.a. koncessions- och ledningskostnaderna
per MW blir relativt sett stora.”
”Riskema för påfrysning och därav följande mekaniska
påkänningar och iskast är därför så stora att de måste
undersökas särskilt.”
Ur PM 2:
”I just detta område bör inverkan av Norska huvudet
vara som störst, eftersom västra Värmland har störst
avstånd till Atlantkusten och dessutom Skanderna är
mäktigast i just SV Norge.”

”Man ser att i medeltal ett lokalt högtryck finns centralt över
Norska huvudet. Detta skall tolkas som en högre
sannolikhet för att:

---
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a. lågtryck oftare »går runt», dvs söder om Norska
huvudet än övertvärar det; studier av lågtryckspassager visar också en upplösningstendens
över Norska huvudet, följd av regenerering ett
stycke in i Sverige;
b. lokala högtryck med stagnerande vind oftare
”stannar upp” där.”
”Slutord
Någon ytterligare sammanfattning och slutsatser torde
inte behövas. Men för att någon seriös potentiell
exploatör alls skall kunna intresseras måste ovanligt
omfattande undersökningar med en hög mätmast för
sonarmätningar av turbulensen oundvikligen först
göras - även den masten försedd med högintensivt
blinkande vitt ljus.”

Skrivelse 2 Risman
Eftersom ni har förlängt tiden för synpunkter med en
månad och det senaste tiden pågått och pågår åtskilliga
aktiviteter med relevans för ert arbete lämnas härmed
några kompletterande uppgifter och referenser. Förutom
några beskrivningar här finns ett antal bilagor. Några
bifogas detta brev och de flesta refererade underlagen
finns dessutom upplagda på
http://smaltjarn.se/vindkraft/maj2012 (inaktuell länk)

---

1. Det har i media nyligen förekommit ett slags debatt
om vindkraft. Delar av denna är återgiven i bilaga 1
(fi\enArtiklar_april-maj_20i2). Visst material från
svenska Wikipedia finns med, men hela artikeln
Vindkraft i Sverige där rekommenderas; den är
balanserad och saklig.

---

2. En startpunkt för den senaste debatten förefaller ha
varit att Svensk vindkraftförening i april publicerade
ett öppet brev till Regeringen. Detta bifogas här och är
dessutom upplagt på samma ställe som bilaga 1, etc,
som filen SvenskVindkraft_öppet_brev_april_i2.

---

3. Ett sammandrag av de viktigare påståendena finns i
bilaga 2 (filen Sammandrag_av _art).

---
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4. Egna kommentarer ges i bilaga 3 (filen
Kommentarer_april-maj 2012).

---

Även detta brev finns i digital form upplagt på samma
ställe.

---

Hur är det på andra sidan gränsen i Norge?
I Hedmarks fylke förefaller det som om det officiella
intresset är lågt. På dess hemsida är det enda man kan
finna en redogörelse från fylkestingets omröstning 6
mars 2012:

---

”Tirsdag behandlet fylkestinget de ordinaere sakene på
sakskartet. ...
1/12 Forberedt forslag fra representanten Erik Ringnes
(V): Samlet plan for vindkraft i Hedmark
Forslag til vedtak: Fylkestinget ber fylkesrådet s^rge for
at det utarbeides en samlet plan for utbygging av vindkraft i Hedmark som legges fram for fylkestinget i løpet
av 2012.
Forslaget falt med 11 mot 22 stemmer.”
Men elkoncernen E.ON har stora planer i ett område
mellan Kongsvinger och Mjøsa; på det största stället
planeras 45 kraftverk på en yta av 22 km². En
mediaartikel finns på
http://www. glomdalen.no/nyheter/article5981849.ece
Projektet är intressant, eftersom flera av förutsättningarna är liknande de i Torsby kommun. Företaget
har inlämnat en koncessionsansökan; se
http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vindkraft/

- som jag laddat ner och lagt upp på
http://smaltjarn.se/vindkraft/maj2012
med myndighetens filnamn 201201816-3-1009734.
Inaktuella länkar 2018

---
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Kommentarer till E.ONs koncessionsansökan i Norge

---

Ansökan är väl utformad och tar upp alla aspekter även
om flera av dem bara nämns utan att diskussion sker.
Den är därför lämplig som mall för ev. ansökningar till
Torsby kommun. Det bör noteras att man börjat med
markägarkontakter och avtal innan man har specificerat
verkens utformning närmare och innan vindmätningar
skett (sid. 3).
Det som något försåtligt står om verkens utformning:
2-3 men kanske upp till 5 MW/enhet (sid. 6) och inte
minst om navhöjden c:a 90-140 m och propellerradien
c:a 40-60 m (sid. 9) - sägs komma att bero på terräng
(dvs topografi) och vindförhållanden, dvs lämnas öppet
men visar också en insikt hos E.ON att man på de
aktuella bergåsarna tror sig behöva mycket höga
kraftverk. Men mest anmärkningsvärt är hur lätt man
förefaller ta på det faktum att dessa navhöjder kräver
högintensivt vitt blinkljus (och ljus även halvvägs upp
på tornen) - man nämner på sid. 13 under Flyplass inte
detta utan enbart radarfrågor relaterade till Gardermoen
c:a 23 km bort, trots att varningsljusbestämmelserna är
samnordiska och innebär avsevärt ökade störningar i
både när- och fjärrområdet.

Om två nya vindkraftverk i molkomstrakten (Karlstads
kommun)
En artikel finns på

http://www.cisionwire.se/crc-vindkraft/r/idag-invigdes-deforsta-kinesiska-vindkraftverken-i-europa-i-molkom-ivarmland,c9226154
- 2 st kinesisktillverkade krafrverk å 3 MW för 84 Mkr
togs i drift i februari 2012. De har enligt uppgift
navhöjden c:a 94 m men rotorradien är stor: c:a 56 m
(man slipper således på grund av denna ovanliga kvot
det kraftiga toppljuset). Kostnaden måste anses låg,
men av pressuppgifter framgår att kringskostnaderna
uppgått till 18 Mkr.
Karta: se filen Karta_Tjurhöjden. Detta är område 73 i
länsstyrelsens i Värmland utredning 2006 (som tidigare
lagts upp som filen :

---
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20o6_i5vindkraftsanläggningarivarmland på
http://smaltjarn.se/vindkraft.
- Intressant nog visar vindunderlagen i www.kartlov.se
att bättre vindförhållanden finns på berget något
söderut, vilket till stor del beror på närheten till Vänern
som allmänt sett ger mer vind än vad som är fallet
nordväst ut i länet. Men just söderut finns ett
naturreservat. Det anmärkningsvärda i att bara anlägga
två vindkraftverk kan ha detta till förklaring. Även det
ovanliga med ny kinesisk leverantör är en faktor.
Man antar att 15 GWh/år skall produceras, vilket
motsvarar 1,7 MW medeleffekt och således
kapacitetsfaktorn 28,5 %. Detta förefaller vara
optimistiskt högt.
Dock saknar Karlstads kommun fortfarande en
vindkraftsplan, trots länsstyrelsens planeringsrapport
2005 och »Vindpark Vänern» från 2009.

Några allmänna synpunkter på
vindkraftverksetableringar i Torsby kommun
Till skillnad från många andra anläggningar och
installationer såsom vägar och fabriker har vindkraftverk i glesbygd - i likhet med vattenkraftverk och dess
magasin - problemet att de relativt få närboende
personer som får de negativa konsekvenserna av
anläggningarna i sin närhet inte har någon motsvarande
fördel av dem, samtidigt som många fler människor
långt borta får en enbart positiv nytta av dem. Risken
för ett demokratiskt underskott vid sådana etableringar
är stor och måste således beaktas med stor varsamhet.

En viktig del i att arbeta
fram vindbruksplanen är
att alla får säga sitt och att
planen därmed får en
demokratisk förankring
även om alla inte är överens
i slutändan.

Sett ut ett slags totalperspektiv, inkluderande alla kända
faktorer utom de just nämnda samt - givetvis med
undantag av turbulens- och iskastproblem samt
osäkerheter kring kapacitetsfaktorn - förefaller de av
Torsby kommuns föreslagna områdena 13 och ev. 9 vid
dalagränsen, samt ev. området 4 vid norska gränsen
mest lovande. Alla dessa områden är i sig troligen
tillräckligt stora för tillräckligt stora vindkraftparker.
Vid området 13 finns en vindkraftpark på dalasidan och
vid området 9 går regionkraftledningen ganska nära.

Området 13 och delar av
område 9 föreslås även
fortsättningsvis som
lämpliga för etablering av
vindkraft.
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Området 4 har visserligen stor höjd över havet men
terrängen är mer kuperad (dvs har signifikant
turbulensrisk) och ligger närmare läområdet som norska
huvudet orsakar.

Område 4 föreslås inte vara
lämpligt för etablering av
vindkraft då det ingår i
Finnskogsområdet.

Dessutom förefaller det som om Hedmarks fylke på
norska sidan är ”politiskt ointresserat” av vindkraft - se
avsnittet ovan om Norge. Att detta beror på läget i lä om
norska huvudet är sannolikt.

Det har sedan
programarbetet genomförts
kommit till kommunens
kännedom att norrmännen
planer för vindkraft bl.a. i
Hedmark.

Lekvattnets hembygdsförening, Sune Lekemark
Torsby Kommun och inte minst vår by Lekvattnet har
stora natur- och kulturhistoriska värden. Dessa måste vi
vara rädda om, och vi måste ha råd att bevara dem till
eftervärlden. Lekvattnet har nära nog världsunika
lämningar efter skogsfinnarnas kultur. Många gäster
både från utlandet och från övriga delar av Sverige
finner finnskogen som en exotisk, lugn och vilsam plats
där jäktade storstadsbor kan koppla av och uppleva
något annorlunda.

Se tidigare kommentarer
ang Lekvattnet och
Finnskogen.

En etablering av en vindkraftanläggning i detta område
skulle påverka och förändra landskapet på ett negativt
sätt. Anläggningen i sig tar plats och dessutom
tillkommer stora utrymmen för t ex vägar och
kraftledningar.

-”-

Detta gör att de upplevelsevärden som vår bygd nu har
riskerar att gå förlorade. När man kommer fram till
skygårn vid Ritamäki och blickar upp mot de gamla grå
byggnaderna och känner sig förflyttad till 1600-talet, då
ska man inte se en vindkraftanläggning bakom sig, för
då har vi förlorat något värdefullt.

-”-

Torsby Kommun, vår förening och säkerligen många
andra vill satsa på turism och besöksnäring, det ser vi
med glädje, men vi anser att en vindkraftanläggning
inte passar i en ”Levande Finnskog” och definitivt inte
område nr 11 Finnskogen.

-”-
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Lekvattnets Hembygdsförening uppmanar Torsby
Kommun till yttersta varsamhet och eftertanke vid
hantering av frågan om vindkraftverk.

Med hänsyn till just
kulturlandskapet,
besöksnäringen och friluftslivet har Torsby
kommun föreslagit att
Finnskogsområdet (som
inbegriper område 11 och
12) undantas från vindkraftsetableringar. Läs mer i
planförslaget stycke 7.2.

Komplettering med senare yttrande:
Med områden som vi tycker definitivt inte bör belastas
med vindkraftverk ser vi både nr 11 och 12 Finnskogen.

Se ovan.

Ann-Sundén-Cullberg delägare Östmark 1:972 och Arne Johansson
1. Vi ställer oss positiva till vindkraft på vår fastighet
Östmark 1:972. Mer miljövänlig energi behövs i
Torsby kommun!

Noteras.

2. Väg inte in lagen om landskapsbildskydd! Vi har
förstått att detta skydd har gällt Hovfjället men har
det efterlevts? Det verkar onödigt i dagens
samhälle. Och inom synhåll därifrån har det säkert
tillkommit annan byggnation sedan dess.

I planen undantas inte
några områden baserat
enbart på
landskapsbildskydd. I vissa
fall sammanfaller
landskapsbildskydd med
andra intressen som t.ex.
riksintresse för rörligt
friluftsliv och besöksnäringen allmänt.

3

Ta bort skyddszonen på 900 m runt
"Hundtjämskojan" som ligger mellan
Hundtjärnama. Det är ingen bostad utan en enkel
timmerkoja från 1950-talet utan vare sig ström,
vatten eller andra bekvämligheter. Det är bara vi i
familjen som använder den.

Denna skyddszon togs bort
i det uppdaterade
beslutsunderlaget.

4

Avstånd till närmsta kraftledning bör vägas in i
Torsby kommuns vindkraftplan. Avståndet från
Mosshöjden och Hultberget till Fortums 130 kV
elledning är kort och ledningen går genom
fastigheten.

Bra möjligheter för
anslutningar är en viktig
faktor vid bedömningen av
områdets lämplighet.
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5

Antalet markägare i ett vindkraftsområde bör vägas
in i Torsby kommuns vindkraftsplan. I vårt fall är
vi en familj på tre personer och vi är överens - en
stor fördel. Processen blir enklare och det är mer
sannolikt att ett tänkt projekt blir av.

Antalet berörda markägare
påverkar inte valet av
områden då det är
vindkraftsintressenternas
sak att söka samarbete och
samordna kontakterna med
markägarna.

6

Utöka område 10 så att det omfattar även
Hultberget och Hästbergskullen. De är ju också
utpekade som lämpliga områden för vindkraft och
ligger i samma fastighet.

Se kommentarer bl.a. om
Finnskogen ovan.

7

Såväl Mosshöjden som Hultberget kan inrymma
riktigt stora vindkraftsparker. Både Mosshöjden
som är en långsträckt ås och Hultberget ligger på
mer än 500 m.ö.h. Vi har mätt vinden på
Mosshöjden med en sodar och resultaten pekar på
att det blåser mycket bra där.

Se kommentarer bl.a. om
Finnskogen ovan.

8

Kultur- eller naturvärden finns varken uppe på
Mosshöjden eller på Hultberget där
vindkraftsverken är tänkta att stå. Detta vet vi
genom Skogsstyrelsens projekt "Skog och historia"
från 1997 samt genom den nya skogsbruksplan som
gjordes 2010 av Åke Lindström på Skogsstyrelsen.

Också friluftsvärdena,
besöksnäringens intressen
och behovet av helhetssyn
på Finnskogen m.m. vägs in
i kommunens
ställningstagande, se avsnitt
7.2.

9

Det finns få boende i närheten av Mosshöjden och
Hultberget. De enda bofasta vi känner
till är i Edlaho (gäller Mosshöjden) nära sjön
Mangen och därifrån kan man nog varken se
eller höra vindkraftverk.

---
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Per-Sundén-Cullberg delägare Östmark 1:872 – och vindkraftintressent
Per-Sundén-Cullberg har lämnat in två skrivelser i.o.m. att tiden för yttrande
förlängdes:

Skrivelse 1
Jag tycker följande variabler bör vägas in vid
fastställande av vindkraftsplanen:
1

Närhet till existerande kraftledningar. Genom att
införa denna variabel kan man ytterligare
säkerställa att det verkligen kommer att kunna
etableras vindkraft på de områden som pekas ut för
detta. Vid det fall en ledning har begränsad ledig
kapacitet underlättas nybyggnad väsentligt av att
det redan finns en kraftledningsgata. Man undviker
dessutom i möjligaste mån att nya långa
kraftledningsgator måste huggas upp.

Bra möjligheter för
anslutningar är en viktig
faktor vid bedömningen av
områdets lämplighet.

2

Markägarförhållanden. Markägarbilden är viktig
eftersom etablering av vindkraft kräver att alla
fastighetsägare inom en projekterad vindkraftspark
är överens om etablering och villkor. Detta kan göra
det svårt att få till stånd en etablering. Områden
med få större fastigheter bör därför få en positiv
viktning vid fastställande av vindbruksplanen.

Antalet berörda markägare
påverkar inte valet av
områden då det är
vindkraftsintressenternas
sak att söka samarbete och
samordna kontakterna med
markägarna.

Jag anser att viktningen av landskapsbildskydd bör
minskas eller helt tas bort. Denna äldre skyddsform
finns inte med i miljöbalken och ersätts successivt med
andra skyddsformer.

Viktningen av landskapsbildskyddet gjordes i.o.m.
framtagandet av kartanalysen. Kartanalysen i sig
utgör endast ett av flera
underlag inför bedömningen av lämplighet.
Påverkan på landskapsbilden måste bedömas
individuellt vid varje
vindkraftsetablering,
landskapsbildsskydd eller
inte. Inget område anses
olämpligt enbart baserat på
landskapsbildskydd.
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Synpunkter och yrkanden på underlaget, specifikt för
fastigheten Östmark 1:972. Som delägare i fastigheten är
jag positivt inställd till en etablering av vindkraft på
fastigheten. Jag samäger fastigheten med min mor Ann
Sundén-Cullberg, bosatt i Torsby kommun och hon
ställer sig också positiv.

Se separat yttrande Ann
Sundén-Cullberg.

Jag önskar att följande ändringar görs i det
presenterade underlaget för vindkraftsplanen:
1

Borttagande av 900 m skyddszon runt byggnad på
Mosshöjden. I norra delen av område 10 har ett
område runt en byggnad uppe på Mosshöjden
uteslutits som lämpligt för vindkraft, efter vad jag
förstår för att byggnaden lagts in som bostad. Denna
byggnad (Hundtjärnskojan) är en gammal
skogshuggarkoja från 1950-talet. Den är obebodd,
inte elektrifierad och nyttjas endast av oss ägare till
fastigheten Östmark 1:972. Jag yrkar därför att
reservationen runt byggnaden tas bort och att
området därmed omklassas som lämpligt för
etablering av vindkraft.

Denna skyddszon tog bort i
det senaste beslutsunderlaget.

2

Utökning av område 10. I underlaget har två
områden på fastigheten utpekats som lämpliga för
vindkraft. Det ena omfattar Mosshöjden medan det
andra omfattar Hultberget/Hästbergskullen.
Mosshöjden ingår i område 10. Eftersom Hultberget
och Mosshöjden ligger endast 5 km från varandra
och dessutom till största delen ingår i samma
fastighet, anser jag att område 10 bör utökas
västerut och även omfatta det för vindkraft
utpekade området på Hultberget och
Hästbergskullen.

Område 10 föreslås inte
vara lämpligt och därmed
bör det inte utvidgas. Se
kommentarer om Finnskogen m.m. – avsnitt 7.2.

Tillägg till underlaget, specifikt för fastigheten Östmark
1:972.
Pågående undersökningar och analyser pekar på att
båda ovan nämnda områden är mycket lämpliga för
vindkraftsproduktion. Jag yrkar därför att följande fakta
gällande Östmark 1:972 (d.v.s. större delen av det
utökade område 10 enligt förslag ovan) tas med i
planeringen vid fastställande av vindbruksplanen.

Att områdets vindförhållanden kan göra det
intressant för vindkraft
ifrågasätts inte. Men övriga
intressen har också vägts in
– se avsnitt 7.2.
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-

Det skulle kunna uppföras upp till 11 stycken
fullstora 3 MW vindkraftverk på Mosshöjden och
upp till 5 stycken på Hultberget. Det visar de
preliminära beräkningar för vindkraft på
fastigheten som Forsbergs Ingenjörsbyrå i Örebro
har gjort på uppdrag av mig. Den totala årliga
produktionen skulle kunna vara större än 110 000
MWh. Det motsvarar hushållsel till cirka 22 000
villor med en årlig förbrukning om 5000 kWh per
villa.

Noteras.

-

Årsmedelvinden är, som riktigt påpekas i
underlaget för vindkraftsplanen, den viktigaste
förutsättningen för etablering av vindkraft. År 2011
inledde vi, tillsammans med en etablerad
vindkraftsproducent, vindmätningar på
Mosshöjden med en så kallad Sodar. Resultaten
hittills visar på mycket goda medelvindar på upp
emot 7 m/s i årsmedelvärde 100 meter över mark.
Det ligger klart över de värden från Energimyndighetens vindkartering som använts som
underlag för den föreslagna vindkraftsplanen.

---

-

Båda höjderna omges av släta markytor (särskilt i
sydväst som är förhärskande vindriktning). Detta
är en viktig faktor eftersom ojämn mark kan ge
upphov till turbulens. Det kan minska
produktionen eller till och med göra ett område
olämpligt för vindkraft.

---

-

Kapacitet för att transportera den genererade elen
vidare från både Mosshöjden och Hultberget finns i
Fortums 130 kV-ledning (VL5) som passerar genom
fastigheten vid Hultberget. En ledning för
anslutning till det nätet skulle kunna dras utan
intrång på andra fastigheter från både Hultberget
och Mosshöjden.

---

-

Markägarsituationen är enkel. Av 11 möjliga verk
på Mosshöjden skulle omkring 9 av dem ligga på
fastigheten och 2 stycken på grannfastigheten
Mosshöjden 1:2. Ägare av den är Bergvik Skog AB
som har sagt att de är positiva till vindkraft på
Mosshöjden 1:2. På Hultberget skulle upp till 5 verk
kunna byggas, samtliga på Östmark 1:972.

---
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-

Inga kulturminnen eller förhöjda naturvärden finns
registrerade på de tänkta vindparksområdena på
Mosshöjden och Hultberget. Inventering av
kulturvärden utfördes av dåvarande
Skogsvårdsstyrelsen 1997. Grön skogsbruksplan
som registrerar förhöjda naturvärden upprättades
för fastigheten av Skogsstyrelsen år 2010.

Också friluftsvärdena,
besöksnäringens intressen
och behovet av helhetssyn
på Finnskogen m.m. vägs
in, se avsnitt 7.2.

-

Det finns mycket få hus nära området. Forsbergs
Ingenjörsbyrå har även gjort ljudberäkningar för de
ovan nämnda vindkraftsparkerna. De visar att
ljudutbredningen för dessa hus med god marginal
skulle understiga normen på 40 dB(A) gällande
bostäder (SNVRR 1978:5 rev 1983).

---

Skrivelse 2
Jag tycker följande variabler bör vägas in vid
fastställande av vindkraftsplanen:
1

Skyddszonen på 900 m runt byggnader är för stort
och bör minskas till 500 m. Det är oftast nog för att
ljudet från vindkraftverk ska understiga normen för
ljud från industriell verksamhet vid bostäder om 40
dB(A) (SNV RR 1978:5 rev 1983). Exakt ljudutbredning måste man dessutom analysera och redovisa
vid ansökan om att bygga vindkraftverk, vilket ger
alla bostäder skydd.

Alla hus som så vitt känt är
obebodda har tagits bort i
analysen. Rekommenderat
avstånd brukar anges till
500 meter medan Torsby
kommun har värderat
tystnaden lite extra och satt
avståndet till 900 meter.
För varje ansökan krävs att
en individuell prövning
görs avseende påverkan av
buller.

2

Söder om Hultberget (beläget vid sjön Gräsviggen
cirka 1,5 mil norr om Östmark) har områden runt
byggnader på Bråten, Norra Hästberg och Södra
Hästberg uteslutits som lämpliga för vindkraft.
Skyddszonen runt Norra Hästberg bör tas bort
eftersom stället är helt förfallet och obeboeligt.
Skyddszonerna runt Bråten och Södra Hästberg
borde tas bort eller i alla fall revideras - efter vad jag
vet används de endast mycket litet för
fritidsboende.

Detta kan göras men är på
en detaljeringsnivå som inte
motiverar insatsen eftersom
planen av ovan redovisade
skäl inte rekommenderat
området för vindkraft.
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Conny Persson
Efter att ha sett på kartan så är känslan a att det kommer
att bli stora störningar av det rörliga friluftslivet, i
synnerhet p område 2 och 3.
Det planeras för större sammanslagningar av
naturreservat i området, då måste planerna på en
vindkraftspark rimma väldigt dåligt.

Dessa två områden ingår
inte i planförslaget då det är
kommunens åsikt att natur
och friluftslivets värden ska
prioriteras.

Charlotte Holst
Det skulle vara bra med flera vindkraftsanläggningar i
kommunen. Personligen tycker jag att de är vackra, rent
skulpturala.

Fortsatt samråd kommer
kanske att ge oss svar på
hur kommuninvånarna
värderar vindkraftverken
ur estetisk synpunkt.

Det största bekymret med en anläggning tänker jag är
behovet av vägar och öppen plats, hur stora ingrepp
detta gör i t ex en värdefull skogs- och jaktmark.

---

Var gång jag kör vägen över Fredriksberg mot
Sunnansjö och ser vindkraftverken på håll gläder jag
mig. Skulle alls inte ha något emot att ha en anläggning i
utsikten från vårt torp mot t.ex. Noppliberget nordväst
Sandsjöarna.

Noteras.
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Jolanda Bleumink och Ronald Visser Lekvattnet
Åsikter angående vindkraft i Torsby.
Vi tycker mycket om att göra el med möjligheten som
naturen erbjuder: vind, vatten, sol ...och det är positivt
att torsby kommun vill skapa möjligheter för vindkraft,
men att de ska tänka genom var:
-

---

utom 'grön' el ser vi ingen fördelar.
Än så länge blir största andelen 'grön' el sålt till
andra europeiska länder till en högra pris och måste
Sverige köpa in el (kärnkraftverk ur funktion i de
tiden som behövs mest el) så vi betalar en högre
elpris och elbolaget tjänar två gånger. El från
vindparken kommer inte direkt tillgodo i området.

Noteras.

-

De 'inritade' områden ger ingen ekonomisk resultat
för kommunen, det bara bolaget som vinner på det
hela. ingen extra skatteinkomster, utveckla
infrastruktur för att kunna bygga och leverera el till
nätet ger ingen direkt fördel till området, väger mitt
i skogen är inte mycket användbar för allmän bruk.
Att bygga vindpark är ett specialiserad jobb som
ger inte mycket extra jobbtillfällen i kommunen.

Noteras.

-

Kan kommunen inte skapa möjligheter att vara
partner i projekten och få extra inkomster?

Detta är inte en fråga för
vindbruksplanen. Den
pekar ut områden med bra
förutsättningar fysiskt
medan bedömning av det
affärsmässiga i att
kommunen själv engagerar
sig i satsningar på
vindkraftsaggregat är en
politiskt och ekonomiskt
separat fråga.

-

Varför placera de mitt i 'orörda' skogar? Vid Branäs,
Hovfjället eller i närheten av Torsby finns redan
infrastruktur och skidturister kommer för att åka
skidor och har ingen hinder av stora vindturbiner. I
de områden finns redan mycket belysning och
buller.

Ditt förslag har inneburit
att vi tittat närmare på
områden som ligger nära
tätorter och anläggningar.
Resultatet blev ett förslag
på ett nytt område väster
om Branäs.
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-

Antal kraftverk. Det gör en stor skillnad om man
pratar om en, två, 15 eller 50...

Noteras.

Angående Lekvattnet-område: och min egen upplevelse
-

In andra delar, särskild in finnskogen kommer
turister (och flyttar folk in) för den specielle
livskvalitet som finns, stillhet, lugn och ro, naturen
i sin enkelhet, jakt o fiska, mörka nätter med
blinkande stjärnor!!!
Skulle vi villa njuta av vindparker skulle vi ha
stannat i Nederland, i den område var vi bodde
hade varje bonde en stor vindkraftverk, alla av
samman typ, placerad på så sett att de byggda en
symetrisk mönster med varandra, estetisk
genomtänkt.
I nederland finns så mycket ljus att det inte går att
skåda stjärnor. Vi njuter många vinternätter av
himmelen, så avslappnande, och vill inte att det blir
förstörd av röda blinkande lampor som finns på
varje vindkraftverk.

Med hänsyn till just
kulturlandskapet,
besöksnäringen och
friluftslivet har Torsby
kommun föreslagit att
Finnskogsområdet
undantas från
vindkraftsetableringar.

-

Det blir en kulturkrock med gamle finnskogenkultur. Undrar hur turister som kommer för att
besöker finnkulturcentrum (i f.d. Lekvattnetskolan), rökstugor, Ritamäki upplever svenskfinska historia blandad med framtidens energi?
Undrar om det inte krockar med projektet "en
levande Finnskog-vårt felles ansvar", ett
interregprojekt med Norge och framtidsplaner att
bygga Finnskogens Natur- och kulturpark?

Noteras – se kommentarer
angående Finnskogen ovan
och i avsnitt 7.2.

Sebastian Kirppu
Jag såg i tidningen Torsby NU nr 1 2012 att det gick att
lämna in synpunkter till kommunen angående Ert
arbete med en vindbruksplan.

---

Då jag under de senaste 17 åren ägnat mycket tid åt att
inventera skogar i norra delarna av Torsby kommun
tänkte jag att mina erfarenheter borde kunna ge ett gott
underlag för vart i länet det inte ska byggas vindkraft.

---
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Vindkraftsutbyggnad sker idag ofta i områden där
andra miljö- och naturvärden finns och vilket inte är ett
optimalt sätt att arbeta för en långsiktigt hållbar framtid.
Arbetet med att minska användandet av fossila bränslen
ska inte spela ut det viktiga med att bevara biologisk
mångfald och ett funktionellt ekosystem som t ex
naturskogar. Fungerande ekosystem är grunden till att
vår natur och därmed vi själva ska kunna anpassa oss
till de klimatförändringar som faktiskt kommer att ske.
Ett fungerande ekosystem och dess biologiska mångfald
ger oss även ekosystemtjänster som vi många gånger är
beroende av utan att kanske veta det t ex bin och
humlor som pollinerar vår odlade mat och rovsteklar
och rovskalbaggar som kväser barkborreangrepp.

Utöver behoven av
sammanhängande tysta
skogsområden och
Finnskogsområden är också
dessa synpunkter ett
bidragande skäl att peka ut
områdena som olämpliga
för vindkraft.

På kartan som bifogas har jag översiktligt ringat in ett
flertal områden i Torsby kommun (röda ringar eller
ovaler) som inom ringarnas ramar har så höga
naturvärden att vindkraft inte ska byggas där. Här finns
utpekade kungsörnsrevir och unika naturskogar som
kommer bli negativt påverkade av
vindkraftsutbyggnad.

Efter att Sebastian Kirppu
lämnade sitt yttrande har
kommunen varit i kontakt
med honom. Med hjälp av
Sebastian arbetades en mer
detaljerad karta med
naturvärden fram. Denna
karta har använts som ett
av underlagen vid utpekandet av lämpliga områden.
I planförslaget pekas två
områden (Persby-Gillersberg och Skrallarberget) ut
som enligt kartan innehåller
höga naturvärden. I dessa
områden finns goda förutsättningar för vindkraft och
ett av dem (Persby-Gillersberg) är av energimyndigheten föreslaget som riksintresse för energiproduktion.
En grundtanke med
översiktsplanering är att
kommunerna i denna
planering ska redovisa hur
de ämnar skydda de av
riksdagen beslutade
områdena av riksintresse.
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Även om detta område
ännu bara ligger som
förslag att bli riksintresse
föregriper vindbruksplanen detta genom att hänvisa till pågående remiss
ang. områden av riksintresse för energiproduktion.
Men framöver måste i
planen ingå att ta ställning
till om vindkraft kan
kombineras med områdenas höga naturvärden
eller om de bör utgå.
T ex finns i Torsby kommun den allra viktigaste
utbredningen i landet för den mycket sällsynta laven
långt broktagel Bryoria tenuis. Denna art är helt
beroende till de högt belägna grannaturskogarna som
finns på bergen i norra Värmland. Skogarna ligger oftast
på höjder över 500 meter över havet och ska vara
granskogar som inte påverkats av modernt skogsbruk
eller andra stora störningar som t ex skogsbrand på flera
århundraden.

Noteras.

Laven är mycket känslig för förändringar i
mikroklimatet och finns oftast bara på några enstaka
träd på de växtplatser den finns. Ett vindkraftsprojekt
kan vara förödande för lavens framtid då skogen den
växer i avverkas för bygga nya vägar och vindkraftverk
och det befintliga mikroklimatet i skogen förändras.
Långt broktagel är bara en art i mängden av exempel på
arter som missgynnas av förändringar i naturskogarna.
Vindkraft i all ära men den ska inte byggas på naturens
eller den biologiska mångfaldens bekostnad.

---

Jag hoppas att mina karta ger värdefull information till
kommunens arbete med vindbruksplanen.

Material ingår i kartor som
visar på beslutsunderlag för
vindbruksplanen.
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ArNi Arni
Hej, normal jag talar svenska..nu jag vill prata engelska
Hello, normaly I speak Dutch and I can also speak
Swedish but now I want to be sure my words are correct.
Therefore I choose English to write.

---

We have a house in the beautiful neigbourhood of
Höljes,Torsby commune...

---

We like this part of Sweden the most. Wildlife, water,
forrest, a beautiful skyline...Now I see your plan for
windkraft...I'm shocked.
I wonder... is it not better to uprade your
waterpowerplants....and support people by
buyingsolarpanel etc... I think that will be less influence
for nature...
Those windmills are ugly, disturbing enviroment, birds,
moose etc... will move over....to a more natural
enviroment... so do people to....
We are always glad when we left Skåne and come in our
Värmland...because of those ugly windmills...
So I would advise you... don't put such ugly things in
our beautiful Värmland ... Torsby commune.
better update the waterpowerstations....otherwise I 'm
sure tourist have nothing to look for in Torsby... so no
Tourist money.

Vattenkraftplanering ingår
inte i planens syfte.

Are you helping the people who are selling their house
because of those windmills? Are you paying the money
which they loose by a selling because of the fact that the
property will give less money by a selling with windmill
sight as without it?

Nej, detta är inte brukligt.

In the Netherlands I have such ugly things at 5 km from
my house and I can see those ugly things.at the moment
I go out. it is awful... and no profit for the people who
are living their. The prices of the house's were going
down with more than 20% and by the law.. the
commune has to pay that money to the owners... have
you tought about that?

Noteras.

För i den tystheta kan du höre mycket.

Planen tar upp frågor som
rör vikten av att det finns
s.k. ”tysta områden”.
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Richard Zamuhl Hultmanstorp i Östmark
Jag har nyligen köpt en skogsfastighet i Östmark,
Hultmanstorp. Efter att just har varit med om en strid
kring frågan om vindkraft i Stockholms Skärgård gör
det mig mycket ledsen att höra att Torsby kommun ens
överväger att underlätta för vindkraften.

---

Varför det? Ja bland annat så släpper vindkraftverk ut 2
- 4 gånger mer fossilt C02, g/kWh levererad el till
hushållskund jämfört med vattenkraft och kärnkraft (se
vattenfalls egna rapport):

---

http://www.vattenfall.se/sv/file/Livcykelanalys2005_11336961.pdf (inaktuell länk)

Bifogad lank fungerar inte
men dokumentet kan sökas
med vattenfalls
sökfunktion.

I huvudsak beror detta på den enormt energikrävande
produktionen av vindkraftverk och att de därefter ger så
lite elkraft. Härtill klarar branschen inte av att stå på
egna ben utan måste kraftigt subventionera genom
skattebetalarna. Vindkraftverken förstör även utsikten
och stör frilufts- och djurlivet. Förhållandet att de avger
kraftiga ljudstörningar och slår ihjäl fåglar (framförallt
större fåglar) och utrotningshotade fladdermöss är
välkänt (bara att läsa hos Naturvårdsverket). FSC:s nya
direktiv kommer dessutom försvåra att kombinera
skogsbruk och vindkraftverk.

Regeringen har beslutat att
sätta upp ett planeringsmål
för vindkraft i Sverige. Det
är varje kommuns ansvar
att sedan planera för det
egna området. Att bedöma
om vindkraft i slutänden är
miljövänligt kan inte göras i
planarbetet.
Att upprätta en
vindbruksplan innebär att
väga vindkraftsintresset
mot andra värden i
kommunen. Grundprincipen är alltid att marken
ska användas till det som
den är mest lämpad för.
Finns det andra värden som
är större än vindkraftens så
ska vindkraft inte byggas
och tvärt om.
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Personligen skulle jag aldrig någonsin acceptera att bo i
närheten av eller en på avstånd kunna se ett
vindkraftverk. Om så sker kommer jag bli en kortvarig
kommunmedborgare, allt istället för att bygg upp och
investera i ett skogsbruk och renovera gamla hus etc.

---

Vindkraftverken kommer inte leda till arbeten på orten,
snarare försvåra för skogsbruk och turism, och är inte
heller miljövänligt. Jag anser således att det är helt fel
väg att fortsätta undersöka möjligheterna för vindkraft i
Torsby.

Eftersom kommunen måste
ge sitt godkännande till en
vindkraftspark behövs ett
beslutsunderlag som är
demokratiskt förankrat.
Detta för att besluten inte
ska bli godtyckliga och
skilja sig åt i fall från fall.
Ingen i samhället tjänar på
utdragna ansökningsprocesser. Då är det bättre
att kommunen har tydliga
ställningstaganden om var
man anser att vindkraft kan
byggas och inte.

Ella Nilsson, Ekshärad
Utbyggnaden av svensk vindkraft, som till betydande
del är statssubventionerad, hotar göra industrilandskap
av hela landet.
Särskilt vad gäller område 14: Kring sätermiljön, med
Nordtorpsätern, Stegenässätern och Fastnässätern
kunde en frizon, fri från tänkta vindsnurror, på två
kilometer åt varje väderstreck vara befogad.Jag har , på
Er egen karta, ritat in det område som enligt
ovanstående sagda skulle tas bort som lämpligt område
för vindkraft. Det uppritade är av nödvändighet
ungefärligt.
Kartan bifogas.

Område 14 ingår i
planförslaget inte som
lämpligt för vindbruk.
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Karl-Erik Keck
Är i grunden mycket positiv till vindkraft i kommunen.
Är väl den energiproduktionsform som tillsammans
med solenergi ger den minsta påverkan på naturen. Olja
och uran tar dessutom snart slut. Sverige behöver
således ersätta minst 100 TWh energi/år med
miljövänlig och förnybar energi.

---

Man det är också viktigt att ta hänsyn till lokalbefolkningens intressen vid byggandet av verken. Hur turism
och övriga naturupplevelser påverkas måste t.ex.
utredas.

Noteras – detta är viktiga
förutsättningar för
bedömningar som görs i
vindbruksplanen.

Är också lämpligt att det utreds om Torsby Kommun
skall gå in och bli ägare/delägare i ett eller flera verk.
Lönsamveten verkar för närvarande vara god, delvis
tack vara stödet på 15 öre/kWh från elcertifikaten.

Detta är en fråga som inte
kan utredas i planprocessen. Se också
kommentar ovan.

(Ett 3MW´s verk kostar runt 25 miljoner att bygga och
ger en årlig produktion på 6-8 miljoner kWh . Vilket
torde ge en nettovinst på 1 miljon/år)

---

Sammanfattningsvis så känns det både viktigt och
spännande att vindkraften äntligen kommit också till
vår kommun.

Karl-Erik Keck har bifogat
innehåll i en artikel av
Karin Wieche ang.
vindkraftssatsningar i
Norrland och olika exempel
på hur relationerna mellan
exploatörer hanteras.
Materialet sparas som
referensmaterial inför
kommande planering.

Lars Gylterud Lövberget 1:72 m.fl.
Undertecknad är markägare i
Vindkraftsförutsättningsplanens Område 3, bestående
av skiftena Lövberget 1:72,1:78,1:80 m fl. Mitt totala
markinnehav i området uppgår till ca 2 500 ha inklusive
vattenareal. Sjöar tillhörande fastigheterna är del av
Rangsjön, Västersjön, Mellansjön och Östersjön, hela
Godåstjärn, Lövbergstjärn, Eskilsbergtjärn och Husman.
Skifterna angränsartill Rangsjön i väst och Klarälven i
öst.

---
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Dom senare åren har jag undersökt förutsättningarna
för utbyggnad av vindkraft som ett komplement till
skogsbruket, och har funnit att områdena vid t.ex.
Lövberget, Knektberget, Gärsfallknölen och
Hyvelsåskojberget har intressanta vindvärden. Men, det
kan se ut som både Gärsfallknölen och Gräsdalen
söderut tycks ligga inom en föreslagen skyddszon runt
Rangsjön. Min åsikt är att dom föreslagna skyddszonerna inte tycks vara relevanta för dessa områden,
eftersom jag i är princip enda markägaren som berörs.

---

Vindkraft skall byggas där det blåser, annars är det ett
stort slöseri med naturresurser. Påverkan på
närliggande hus är något man måste räkna på från fall
till fall.

---

Beträffande förslag om skyddszoner runt mina
befintliga byggnader på fastigheterna, menar jag att
man kan bortse från dom eftersom det handlar om
jaktkojor som enbart jag själv använder. Ingen av dom
används som bostadshus.

---

Om man bortser från dessa byggnader skulle en
vindkraftutbyggnad på fastigheterna kunna möjliggöras
med större hushållning av områdets vindresurser, vilket
måste vara att föredra.

Kommunens
ställningstagande är att
området har så pass stora
värden för friluftsliv och
natur att det inte anses
lämpligt för vindkraft.
Detta trots goda
vindförutsättningar och
långa avstånd till boende.

Karta bifogas: (Detaljerad karta redovisas inte här 2018)

Jägareförbundet Värmland - genom Eva Forsgren
Det blåser nya vindar i skogen. De öppna landskapens
kraftverk tonar upp sig över uthuggna skogsparti.

---

Fredrik Widemo, docent i zoologi och naturvårdstrateg
på Svenska Jägareförbundet: "Exploateringen av
vindkraften påverkar miljön. Men vi vet ännu ganska
lite om effekterna på djurlivet."

---
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Frerik Widemo arbetar som forskare på Uppsala
Universitet, förutom tjänsten på Svenska
Jägareförbundet, är han engagerad i en studie vid
Sverige lantbruksuniversitet om
vindkraftexploateringens effekter på landlevande
däggdjur.

noteras

Vindkraftverken är en ganska liten del av
exploateringen, men tillsammans med alla vägar och
kraftledningar som krävs blir det en stor del av
landskapet. Vindkraften är en exploatering bland alla
andra och det är viktigt att man gör relevanta
miljökonsekvensbeskrivningar. För att kunna göra
sådana måste vi veta vilka effekter vindkraften för med
sig även för däggdjuren. De flesta tidigare studier har
gjorts på fåglar.

Detta kommenteras i
planbeskrivningen och i
miljöbalken anges att vid
ansökan ska ingå en
miljökonsekvensbeskrivning

Markägare med stora svårbrukade marker upplåter nu
sina marker. Vindkraft kan bli en god affär på
improduktiva och svårtillgängliga marker. Och
skogsbolagen bildar särskilda energibolag för att säkra
vinsten. Men just i de stora olönsamma skogsområdena
lever flera lättstörda viltarter, som björn och järv.

---

Idag vet man att vindkraftexploateringen bidrar till en
ökad habitatsfragmentering. För de arter som trivs i
homogen skogsmiljö kommer lämpliga områden att
försvinna medan arter som sorkar och gnagare kommer
att gynnas. På fågel har man redan sett negativa effekter
på lättstörda arter som gäss, änder och skogshöns.

noteras

Torsby kommun består till största delen av skogsmark,
står att läsa i Torsby Nu. Detta säljer kommunen som
intressant turistmiljö!?

---

Vi har haft en betydande inkomst av jaktturism i
kommunen. Våra jaktgäster handlar, bor, köper jakttillbehör, drivmedel m. m.- T ex Vitsands handel har
tidigare tjänat lika mycket pengar under älgjaktsveckorna som under hela julhandeln. Att vi inte är lika
attraktiva beror på vargen. Många jägare far till Norrland där man fortfarande kan uppleva god löshundjakt.

---
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Hur många av våra kvarvarande jägare vill uppleva jakt
med vindkraftverk i närheten. Och en vindkraftspark är
ett stadsplanerat område. Jakt får inte bedrivas i
stadsplanerat område.

Vindkraftsparker
detaljplaneläggs generellt
inte. Endast om stort
bebyggelsetrygg finns i
området upprättar man
detaljplan för vindkraft. Så
är inte fallet i något av de
föreslagna områdena och
därför kommer inte heller
möjligheten till jakt
begränsas.

Enl. Rubrik i Torsby NU: Vi önskar din hjälp.
1

Kommunens planerare vill ha hjälp att sovra bort
några områden

---

2

Likväl som att välja ut lämpliga områden där
anläggningar för vindkraft kan rekommenderas.

---

1

Bort sovring: Dessa ska fritas från störning av
vindkraftexploatering.

---

2

*

All jaktlig mark inom kommunen i alla tre
jaktvårdskretsarna.

*

All mark inom det markerade området"
Finnskogen".

*

All mark som används inom turistnäringen.

Lämpliga områden: Anläggningar av vindkraft
måste vara där brukarna finns ansamlade t ex
Karlstad, Stockholm, Västerås, Uppsala, Göteborg,
Malmö m m

Finnskogen liksom
områden av särskild
betydelse för
besöksnäringen (utpekade
av Torsby kommuns
besöksnäringsstrateg) anses
inte lämpliga i
planförslaget.
---
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Efter 23 april startas det helt onödiga arbetet med att
peka ut lämpliga områden i kommunen och
förmodligen kommer även vi, som inte förstår varför
kommunen sågar av den gren de sitter på, vara med och
betala experimentet.

Planarbetet syftar till att
utreda om vi har några
områden som kan anses
vara lämpliga för vindbruk,
detta i samråd med
kommuninvånarna. Planen
ska även peka ut vilka
områden som anses
olämpliga och därför inte
bör bebyggas med
vindkraftverk.

Varför bygger man inte ut vattenkraften i de redan
reglerade älvarna i kommunen?

Denna fråga kan inte
utredas i planarbetet.

Sist men inte minst.
Varför ska Torsby kommun satsa på en gammal
generation vindkraftverk som man nu, i Tyskland, anser
för gamla och inte bygger. EU bidragen minskar!!
Dessutom ingår en mycket giftig metall som bryts i Kina
i de gamla verken.

Vilken typ av verk som kan
komma att användas styr
inte kommunen över. Det
är upp till företaget som
bygger. Däremot är
miljöbalkens hänsynsregel
om bästa möjliga teknik
tillämplig (MB 2kap 3).
Finns det bättre teknik
tillgänglig så ska den
användas.

Den nya generationen vindkraftverk är inte så stora och
påverkar inte miljön på samma sätt och ger dessutom
mer energi än de gamla olönsamma vindkraftverken.

---

Vi ska inte ha gammal skrot i kommunen!!!!

---
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Skogskonsult, markägare ”Ormhöjden Vindkraftprojekt” – genom
Göran Lundkvist
Område: Ormhöjden i Lekvattnets församling.
Under 2011 har ett antal sammankomster med
markägare inom ett område i Ormhöjden i Lekvattnets
församling hållits avseende byggande av en
vinkraftsanläggning.

Någon ansökan har ännu
inte inlämnats till
kommunen ang.
”Ormhöjdens
Vindkraftprojekt”.

Bland markägarna utsågs en arbetsgrupp som skulle
föra ärendet vidare. Undertecknad utsågs som
sammankallande för denna arbetsgrupp.
Protokoll från det sista mötet bifogas här liksom karta
över det tilltänkta området.

I det inlämnade yttrandet framgår inte antal verk och höjd. Ev. gäller att en ansökan
ställs till Länsstyrelsen.
Enligt protokollet berörs 17 fastigheter av projektet. Exploatör är wpd. Protokollet
anger fördelning av ersättningar och övriga villkor för markägare samt att bygdepeng
på 0,5% utgår med bedömning ca 150 000 skr per år.
Noteras att också wpd lämnat separat yttrande.

Enligt min uppfattning är det en önskan från
markägarna att projektet kommer till utförande och att
området får hög prioritet i den slutliga
vindkraftsplanen.

Kommunens förslag är att
detta område inte anses
som lämpliga p.g.a. höga
värden för friluftsliv,
kulturlandskap och
besöksnäring.
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Hans Halvarsson - representerar 10 markägare på Villmyråsen
Enligt telefonsamtal bifogas karta över vindkraftverk på
Villmyråsen.

Yttrandet inkom sent
2012-06-12.

Vi är 10 markägare som skrivit kontrakt med Eolus vind
AB. Planen är för närvarande tre st tvåmegawatts verk.
I den översiktliga planen som kommunen ställde ut
fanns inte detta område med.

Området ligger enligt
kommunens åsikt för nära
de befintliga och planerade
fritidshusområdena vid
Branäsanläggningen för att
kunna garantera att ingen
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utsätts för buller eller ljusoch skuggstörninger.
Området föreslås inte som
lämpligt i planförslaget.

59

Wpd Scandinavia AB – genom Maria Röske
wpd Scandinavia AB undersöker möjligheterna att
etablera vindkraft på några platser i Torsby kommun
och ser mycket positivt på kommunens program för en
vindbruksplan.

---

wpd koncernen är en av Europas ledande
vindkraftsaktörer med lång erfarenhet av förnybara
energiprojekt. wpd arbetar i Sverige för närvarande med
projektering och utveckling av ett flertal
vindkraftsprojekt, bland annat projekten Tandsjö och
Aldermyrberget samt offshore-projekten Storgrundet
och Finngrunden.

---

wpd har erfarenhet av utveckling, byggnation,
finansiering och drift av 1 400 vindkraftverk, framförallt
i Europa och Asien, med en sammanlagd kapacitet av
2200 MW. Företaget har idag 670 medarbetare i 20
länder. År 2006 fick wpd utmärkelsen "Ernst & Young
Global Renewable Award 2006" för sina framgångsrika
vindkraftsprojekt världen över.

---

wpd har tagit del av Torsby kommuns Program för Vindbruksplan och skulle vilja framföra följande synpunkter
Valet av vilka områden som är av intresse för vindkraft
har vad vi förstår skett bl. a. med hjälp av den vindkartering som genomförts av Uppsala Universitet (den s.k.
MlUU-modellen), vilket är naturligt eftersom det är det
enda offentliga kunskapsunderlag som finns tillgängligt

---

Vindkarteringen har i vissa fall visat sig stämma sämre
än förväntat. MIUU grundar sig på en förenklad modell
av höjdförhållanden och underskattar höjden på vissa
kullar. Ett områdes höjd i förhållande till omgivande
terräng har i de flesta fall större betydelse än den totala
höjden över havet, vilket wpd har erfarenhet av från
vindmätningar på andra platser. Med detta i åtanke är
det en fördel om fler områden för vindkraft utpekas i
vindbruksplanen än vad som slutligen förväntas
förverkligas.

Vindkarteringen är osäker
vilket också omnämns i
planförslaget. De stora
dragen anses ändå vara av
sådan kvalitet att de kan
användas som underlag vid
en översiktlig planering.
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wpd utreder förutsättningarna för en
vindkraftsetablering på Stöllsäterberget inom område nr
13 på kartan. Vi bedömer att det skulle kunna rymmas
ca 12 vindkraftverk inom det område som vi bedömer
som lämpligt för vindkraft, se markering på bifogad
karta. Området sträcker sig även in i Malung-Sälens
kommun. Ägarna till marken i området är positiva till
en vindkraftsetablering.

---

Stöllsäterberget bedöms ha goda vindförhållanden
eftersom det utgör en markant höjdstegring med fri
vind från sydost till nordnordväst. wpd mäter sedan tre
månader tillbaka vinden med hjälp av en sodar i
området. För att kunna avgöra vindförhållandena
tillförlitligt behövs en vindmätning under minst 12
månader, men resultatet från den inledande
vindmätningen indikerar att vindförhållandena i
området är goda.

Stöllsäterberget föreslås
som lämpligt för vindbruk i
planförslaget.

I programmet anges att hänsyn till möjlig elanslutning
inte ingår i analysen. Att det finns möjlighet till
elanslutning är naturligtvis avgörande för att
vindkraftsetablering i ett område ska vara möjlig, men
vi är medvetna om att detta är svårt att utreda på ett
övergripande plan. En del fakta om detta går dock att
inkludera i analysen såsom t ex avstånd till befintliga
kraftledningar.

Möjlighet till anslutning har
beaktats till viss del i valet
av lämpliga områden. Då
det i slutänden är en
ekonomisk fråga lämnas
dock avgörandet om
lönsamhet till exploatören.

För Stöllsäterberget har vi kontrollerat att det finns
möjlighet till elanslutning vid Stöllet ca 11 km sydväst
om området.

---

wpd har kontollerat de mest grundläggande motstående
intressena genom att konstatera att inga andra
riksintressen berör området samt har erhållit positiva
remissvar från Försvaret, Teracom, Tele2, 3GIS, Telenor,
TeliaSonera och PTS.

---
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Sammanfattningsvis skulle vi vilja framhålla följande
fördelar för Stöllsäterberget:

---

•

Stöllsäterberget föreslås
som lämpligt för vindbruk i
planförslaget.

•
•
•
•
•
•
•

Vindmätning indikerar att medelvinden är
tillräckligt god
Kapacitet för elanslutning finns på rimligt avstånd
Ägarna till marken i området är positiva
Närmaste hus är beläget på 1,5 km avstånd
(fritidshus)
Närmaste samlade bebyggelse är beläget 3 km sydöst
om berget
Bra befintligt vägnät fram till Stöllsäterberget
Området består av produktionsskog med inslag av
myrar
Inget biotopskydd eller nyckelbiotoper finns inom
området

wpd har även analyserat förutsättningarna för en
vindkraftsetablering på Mosshöjden inom område nr 10
på kartan. Markägarna i området är positiva och
närmsta hus finns på 1,5 km avstånd. Området består av
en markerad höjd vilket indikerar goda
vindförhållanden. Även detta område består av
produktionsskog utan biotopskydd och det finns bra
befintlig väg fram till berget. Hultbergen som ligger
väster om Mosshöjden har också bra förutsättningar,
speciellt med avseende på vind och elanslutning.

Kommunens förslag är att
dessa områden inte anses
som lämpliga p.g.a. höga
värden för friluftsliv,
kulturlandskap och
besöksnäring.

wpd skulle mot ovanstående bakgrund vilja förespråka
att områdena vid Stöllsäterberget och Mosshöjden
kvarstår som lämpliga vindkraftsområden i
vindbruksplanen.

Stöllsäterberget föreslås
som lämpligt i
planförslaget. Mosshöjden
däremot utgår som lämpligt
med hänsyn till
Finnskogens värden för
friluftslivet, besöksnäringen
och kulturlandskapet.

62

63

Stena Renewable – genom Hanna Ryhed
Inledning
Stena Renewable AB ("Stena") projekterar, bygger och är
långsiktiga ägare till vindkraft. Bolaget har idag 33
stycken vindkraftverk i drift i Ludvika, Härnösands,
Boxholm och Mjölby kommuner och ytterligare 53
vindkraftverk i Laholm och Vetlanda kommuner under
byggnation. Bolaget har ett hundratal vindkraftverk
under tillståndsprövning hos länsstyrelser och
miljödomstolar samt ett par projekt i samrådsskedet.

---

I dag finns det ett starkt stöd från riksdagen för att
bygga ut vindkraften. Enligt en färsk studie genomförd
av EU-kommissionen är stödet starkt även bland
allmänheten, 86 % av svenskarna är enligt studien
positiva till vindkraft. Vindkraft är den förnybar
energikälla som har störst utbyggnadspotential. Det är
dock viktigt att vindkraften byggs där det blåser som
bäst samt där den ger en begränsad påverkan på
omgivningen. Kommunens arbete med att ta fram en
vindbruksplan är därför av stor betydelse. Stena har
tagit del av Torsby kommuns underlag till den
planerade vindbruksplanen och lämnar följande
synpunkter.

---

Olämpliga områden
I framtagandet av områden för vindkraft har kommunen lagt in alla gränsbestämda värden som olämpliga
områden för vindkraft. Kommunen har även beslutat
om skyddsavstånd till områden som anses särskilt
känsliga för påverkan från vindkraft, exempelvis riksintressen för kulturmiljövård och friluftsliv. Att peka ut
sådana generella skyddsavstånd är olyckligt då vindkraften i de flesta fall kan samexistera med värden avseende natur, kultur, friluftsliv och landskapsbild utan
konflikt. Beslut om skyddsavstånd bör ske först efter en
bedömning i det enskilda fallet att vindkraften annars
kommer att påtagligt skada det utpekade värdet.
Annars riskerar stora området väl lämpade för vindkraft
att strykas i onödan.

Inga beslut är tagna om
skyddsavstånd. Materialet
som presenterades under
programskedet var endast
till för att ge en överblick av
var vindkraft kunde vara
intressant och var dessa
intressen kunde förväntas
komma i konflikt med
andra värde.
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Lämpliga områden
De återstående områden, de som inte utpekats som
olämpliga i underlaget, har klassats efter lämplighet
med avseende på årsmedelvinden samt med hänsyn till
gränsbestämda värden. Olika intressen har fått en
viktning beroende på hur tungt de bör väga i
förhållande till vindkraft. Bolaget ifrågasätter detta av
flera anledningar då risken är stor att fel områden
prioriteras.

Kartanalysen togs fram för
att ligga till grund för
diskussioner vid
programsamråd. Vid
utpekande av lämpliga
områden har analysen
utgjort ett av flera underlag.

-

Uppgifterna om årsmedelvinden kommer från den
vindkartering meterologiska institutionen vid
Uppsala Universitet tagit fram på uppdrag av
Energimyndigheten. Analysen innehåller stora
osäkerheter. Även om karteringen kan ge en bra
första indikation om vindförhållandena i de olika
områdena krävs det omfattande vindmätningar på
plats för att kunna dra slutsatser om de faktiska
vindhållandena.

Vindkarteringen är osäker
vilket också omnämns i
planförslaget. De stora
dragen anses ändå vara av
sådan kvalitet att de kan
användas som underlag vid
en översiktlig planering.

-

Genom att vikta de olika gränsbestämda värdena
kommer områdena att klassas efter lämplighet.
Viktningen kan dock komma att ge en missvisande
bild eftersom ingen hänsyn tas till huruvida det
utpekade värdet bedöms kunna skadas av
etableringen av vindkraft.

Kartanalysen togs fram för
att ligga till grund för
diskussioner vid
programsamråd. Vid
utpekande av lämpliga
områden har analysen
utgjort ett av flera underlag.
Inget område har
automatiskt strukits utifrån
klassning.

-

För att ett projekt ska kunna realiseras finns fler
avgörande faktorer än vad som nämns i underlaget.
Bland annat krävs det att etableringen kan anslutas
till nätet. På många håll i Sverige i dag har elnätet
dåligt med kapacitet. För att kunna ansluta
vindkraften krävs därför omfattande upprustning,
vilket både är dyrt och tar tid. Det innebär att
projekt kan komma att skjutas upp till följd av att
elanslutningen blir för dyr eller inte går att lösa vid
det aktuella tillfället.

Möjlighet till anslutning har
beaktats till viss del i valet
av lämpliga områden. Då
det i slutänden är en
ekonomisk fråga lämnas
dock avgörandet om
lönsamhet till exploatören.
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Bolaget har tecknat avtal med markägare inom område
10 och 12. Vindmätningar med sodar har även
genomförts i område 10. Bolagets bedömning är att
områdena är väl lämpade för vindkraft. Bolaget anser
med hänvisning till ovanstående stycken att områdena
bör utökas. Vi vill gärna träffa kommunen på ett möte
för att ge en mer detaljerad beskrivning av Bolagets syn
på de aktuella områdena och planen.

Kommunens förslag är att
dessa områden inte anses
som lämpliga p.g.a. höga
värden för friluftsliv, kultur
och besöksnäring.

Avslutning
Det är viktigt att vindkraft placeras på rätt plats för att
ge så stor miljönytta som möjligt med begränsad
påverkan på omgivningen. Kommunens arbete med att
peka ut lämpliga områden för vindkraft är mycket
viktigt. Bolaget anser dock att risken att områden väl
lämpade för vindkraft stryks till följd av allt för
generella skyddsavstånd samt att fel projekt prioriteras
är stor med det förslag som presenteras i underlaget.

De generella
skyddsavstånden användes
endast för att ta fram en
övergripande analys över
lämplighet. Denna analys är
väldigt grov till sin natur.
Varje område med
gynnsamma
vindförhållanden har
bedömt utifrån sina
förutsättningar och inte
automatiskt strukits pga
analysen.

Värmlands läns kalkningsförbund 2012-03-15 – Ingrid Tidemalm
Med anledning av annonsen i Torsbybladet igår skickar
jag en lista på kalkningsobjekt, som finns inom Torsby
kommun. Även båtsjöar är med, eftersom spridningsmetoden kan komma att ändras av olika skäl. Jag lägger
också med skrivelse från Kalkningsförbundet maj 2011 i
samma sak, där det framgår hur eventuell vindkraftsetablering påverkar möjligheterna för fortsatt kalkning.

---

Värmlands läns kalkningsförbund skrivelse 16 maj
Om vindkraftverk och kalkning av sjöar och vattendrag

Värmlands läns Kalkningsförbund bildades 2002, och
är sedan dess huvudman för kalkning av sjöar och
vattendrag i 12 Värmlandskommuner.
Kalkningsförbundet planerar och genomför kalkning
enligt länets kalkningsplan, som varje år fastställs av
länsstyrelsen. Kalkningen finansieras av statsbidrag

---
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och kommunala bidrag. Idag omfattar förbundets
verksamhet 93 åtgärdsområden och spridning av ca
23 000 ton kalk.
Spridning av kalk sker i huvudsak med båt i större
sjöar, och med helikopter på våtmarker och i mindre
sjöar som inte kan nås med fordon. Dessutom sprids
kalk med doserare.

---

Genom kalkningen har många värdefulla
vattenbiotoper skyddats från försurningsskador, och
många värdefulla fiskevatten bevarats eller
återskapats. Detta naturvårdsarbete har pågått i över
30 år i Värmland.

---

I kommunens översiktsplan ska bland annat områden
pekas ut, som är lämpliga för etablering av
vindkraftverk.

---

Stillastående vindkraftverk har ett
flygsäkerhetsavstånd på 300 m. Säkerhetsavståndet till
ett vindkraftverk i drift är 1 000 m, vilket beror på
turbulens bakom verkets rotor. Eftersom
vindkraftverken fjärrstyrs, kan man inte i fält avgöra
om och när ett stillastående verk kommer att startas.

---

Etablering av vindkraftverk i ett område kan komma
att försvåra eller rent av omöjliggöra fortsatt kalkning.
Särskilt gäller detta i områden som kalkas med
helikopter. Det innebär minskad kalkningseffekt i
åtgärdsområdets målområden, med ökad risk för
försurningsskador som följd. I åtgärdsområden där
kalkning inte kan genomföras så att syftet med insatsen
kan nås, kommer kalkningen att avslutas.

---

Det går inte att överföra helikopterkalkning till
båtspridning, då det saknas möjlighet att sjösätta båt i
de sjöar, som kalkas med helikopter. Kalkning på
våtmark måste av uppenbara skäl alltid ske med
helikopter.

---
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I områden där kalkningen inte direkt hindras, kan
vindkraftverkens placering medföra att kortaste
flygväg inte kan användas. Då ökar flygtiderna och
därmed kostnaderna.

---

Värmlands läns Kalkningsförbund vill därför fästa
kommunens uppmärksamhet på dessa frågor, så att
även aspekterna kring kalkning av sjöar och vattendrag
tas in i kommunens översiktsplan.

---

I Torsby kommun kalkas följande åtgärdsområden
1303

Medskogsälven

213

Bogsälven

401

Viggan

402

Hasslan

403

Röjdan

404

Mangslidsälven

405a

Ljusnan uppströms Övre Brocken

405b

Ljusnan nedströms Övre Brocken

406

Lillån-Torsbysjöarna

408
409

Badaälven
Lysan

410

Stöpälven

413

Kymsälven

414

Granån

417a

Rottanan-Ulvån

422

Övre Fryken

501

Höljan

502

Örån

503

Tåsan

504

Lettan

505

Näckån

506

Likan

507

Fämtan

508c

Dammtjärn

509

Värån

510

Halgån

513

Noret-Grundan

528

Havsvallen

529

Vångan

Inget av de i planen
föreslagna områdena
ligger inom 1000 m från
utpekade vattendragen.
Möjligen kan de utpekade
vindbruksområdena
förlänga flygvägen.
I planförslaget förs
följande text in under
stycke 2.5 Luftfart
”I Torsby kommun
bedrivs kalkning av flera
sjöar och våtmarker med
helikopter. Etablering av
vindkraft kan komma att
påverka flygvägarna för
helikoptrarna men ska
inte hindra att kalkning
kan genomföras.
Värmlands läns
kalkningsförbund ska
ingå som samrådspart i ett
tidigt skede vid
vindkraftsetableringar.”
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Jag står också till tjänst med mer information om
kalkningen i Värmland.

Noteras.

Översiktskartor ur Kalkdatabasen biläggs detta brev.

Excelblad med samtliga
objekt redovisas inte här
men har diarieförts på
aktuellt ärende.

Torsby 2013-04-03

Torbjörn Almroth stadsarkitekt/miljö- och byggchef

