Hållbar Vindkraft i Dalarna
Informationsmöte Vindkraft
- ett förslag till mötesstruktur
BAKGRUND
Behovet av bättre information gällande vindkraft ökar i samband med att sociala medier börjar spela
en allt större roll i kommunikationen och att vindkraftsetableringar tenderar att bli allt större och
därmed involverar betydande samhällsintressen inom flera områden. Myndigheterna (kommunen,
länsstyrelsen) har kritiserats för att vara osynliga. Det behövs därför insatser som förklarar hur
samrådsprocessen går till, vem som gör vad och vad vi vet idag om vindkraft. Denna information bör
ges av en part som inte har egenintressen och så tidigt som möjligt. Olika intressen ska på ett
övergripande plan kunna komma till tals. Det är viktigt att vara tydlig med att informationsmötet inte
är en del av samrådsprocessen.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Informationsinsatser bör ingå som standard i de kommuner där projektören informerat
länsstyrelsen/kommunledning om att vindkraftsintressen finns.
Inbjudan till mötet bör komma från kommunen. Det bör framgå att ett projekt är på gång och
vilket det är. Detaljnivå bestäms i samråd med verksamhetsutövaren.
Det är viktigt att det framgår tydligt att informationsaktiviteten INTE är en del av
samrådsprocessen.
Programmet bör följa ett fast schema så att det inte kan uppfattas som partsinlaga för
kommersiell aktör.
Länsstyrelsen står för programmet. I genomförandet bör flera aktörer involveras, tex.
Länsstyrelsen, Högskolan, Region Dalarna, kommunen, nationella vindkraftssamordnare.
Mötet bör hållas så tidigt som möjligt, tex efter projektörens inledande samråd med länsstyrelsen
och kommunen.
Mötet bör hållas som kvällsmöte, max 2,5 timmar.

3. PROGRAM
1. Välkommen, varför är vi här: Kommunen hälsar välkommen
2. Energiomställning i Dalarna: Länsstyrelsen
Energiomställning, energibesparingar, energieffektivisering, övriga tekniska utmaningar, nuläge,
framtid, energibalans i länet och i kommunen. Naturvårdsverkets och Energimyndighetens roller.
Vindkraftens fördelning över landet/länet – behov och förutsättningar. Frågor om reglerkraft /
lagring / konsumtionsstyrning o.d.
3. Samrådsprocessen och tillståndsprövning: Länsstyrelsen
Vad säger lagen, hur kan man påverka, vem gör vad och hur går det till. Rollfördelning mellan
länsstyrelsen, kommunen och verksamhetsutövare, krav på inventeringar m.m.
4. Hänsyn till natur, kultur och landskap: Länsstyrelsen
Hur påverkas hotade arter, fågellivet och känslig natur och kulturvärden av vindkraften? Hur
genomförs naturvärdesinventeringar, och av vem. Hur hanteras riksintressen för
kulturmiljövården och naturvården, andra värdefulla kulturmiljöer, naturreservat, Natura 2000områden och viktiga biotoper och störningskänsliga arter inom ramen för tillståndsprocessen?
Europeiska landskapskonventionen och vad den innebär, Agenda 2030 och de miljömål som
berörs av vindkraftsutbyggnaden. Artportalens roll och tillgång till sekretessuppgifter.
5. Hälsa, stress och vindkraft: Region Dalarna
Hur kommer buller, lågfrekvent ljud (infraljud), ljus, hinderbelysning, synlighet m.m. påverka mig
som närboende?
6. Ekonomi, arbetstillfällen, landsbygdsutveckling och turism:
Åselemodellen, Vindkraftscentrum, nedmontering, ekonomiska säkerheter, återställning,
kompensationsmodeller m. m.
7. Frågor: Alla i salen

