Hållbar Vindkraft i Dalarna
Anteckningar från dialogworkshop med fysiska planerare, Skype, 28 maj 2019
Antal deltagare: 9

Program:
Dagordning:
13:00
13:30

Välkommen, syfte med mötet
Utmaningar och möjligheter för 100% förnybar el och hållbar vindkraft i Dalarna.
Bordet runt – utmaningar/möjligheter

14:00

Hur är vindkraft integrerat i era översiktsplaner, hjälper de till vid beslut?
Finns behov av uppdatering? Hur ta hänsyn till ny teknik (högre verk)?

14:20

Nationella vindkrafsstrategin
Effektfrågan – är det något som behöver inkluderas?

14:30

Vad behöver vi arbeta vidare med?
Vilka frågor vill vi fördjupa oss i?
Vilka områden har vi behov av att ta fram mer/nya underlag?

14:50

Nästa möte och avslut.

Deltagare
Emelie Drott
Håkan Persson
Emma Hogander
Tomas Isaksson
Jenny Palmqvist
Sara Udd
Särnholm Erik
Jakob Ebner
Eva Stigeberg

Mora kommun
Mora kommun
Vansbro kommun
Vansbro kommun
Borlänge kommun
Rättvik kommun
Länsstyrelsen Dalarna
Länsstyrelsen Dalarna
Länsstyrelsen Dalarna

Utmaningar och möjligheter
•
•
•
•
•
•
•

Landskapsbilden: Stora parker och högre verk påverkar landskapsbilden på ett nytt sätt. En
uppdatering av landskasanalys för Siljanskommuner behövs.
Bättre förankring hos befolkningen behövs. En hel del synpunkter från lokalbefolkningen finns
att hämta i genomförda OP-processen i Mora/Orsa.
Förankring i politiken: Folklig opinion märks mer vid etablering av stora parker. Detta
påverkar politiker
En översyn av vindbruksplaner kan vara nödvändig i vissa fall. Fler områden kan beröras vid
större verk, större parker påverkar landskapsbilden på ett nytt sätt.
Platsens identitet påverkas. I Orsa påverkar vindkraftsetableringen identiteten och hur
platsen upplevs. Dessa frågor är centrala för kommunens utveckling.
Finns det tillräckligt med planerat område eller inte? Räcker det med de redan utpekade
områden eller måste nya områden komma till, en analys vore önskvärd.
När är vindkraften lönsamt? Hur påverkar placeringen och storleken lönsamheten.

Viktigt att arbeta vidare med:
 Viktigt att involvera kommunerna på ett bra sätt i nationella vindkraftsstrategin.
Bra med ett underlag man får tycka till om. Energimyndighetens arbete med riksintressen var
inte bra.
 Mer fokus på människan i prövningar och ÖP-arbete: Naturvårdssidan kommer bra med i
prövningar och ÖP-arbete. Dock sämre hänsyn till människan. Det är de obebyggda områdena
som är viktigt att bevara och inte göra om till industrilandskap. Det stör mindre om man
bygger det i redan bebyggda områden där det redan finns Silos, vägar, etc som är
störmoment.
 Mer strategiska underlag behövs:
o Att bara inventera kungsörn en vecka låter orimligt. En kungsörnsstrategi som i
Jämtland låter intressant.
o En landskapsanalys för vindkraft i Siljansområdet behövs.

o
o

Förtydliga vindkraften i energi- och klimatstrategin.
Nulägesbesrkivningar: a) hur mycket är redan planerat b) varför är inte de planerade
områdena utbyggda c) vad blir konsekvenserna av en ny stamnätsstation d) finns det
tillräckligt med planerat område?

Nästa steg:
•
•
•
•
•

Publicering av resultat från alla workshops på www.energiintelligent.se
Återrapportera om hur punkterna ovan kommer att åtgärdas på de regelbundna plan-möten som
Lst anordnar.
Inbjudan till vindkraftskonferens i oktober där några av ämnen ovan kommer att tas upp.
Löpande information om projektets verksamhet genom ett nyhetsbrev
Vid behov kalla till ytterligare ett skype möte hösten 2019.

