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Yttrande till Länsstyrelsen gällande uppdatering av riksintresse för
vindbruk

Förslag till beslut
Yttrande lämnas enligt rubriken bedömning nedan.

Sammanfattning
Malung-Sälens kommun ställer sig positiv till vindkraft och till att riksintresse för
vindbruk stärks, men vill samtidigt värna om vissa områden i kommunen. I de södra
kommundelarna finns idag kvar områden som är i stort sett orörda, som har ett lågt
bakgrundsljud och där det fortfarande finns bofasta. Detta är ett område som
Malung-Sälens kommun vill värna om. Områden i Transtrandfjällen har stor
betydelse för rekreation och friluftsliv vilket Malung-Sälens kommun också vill värna
om. Malung-Sälens anser ändå att ett resonemang om vindkraftsetableringar kan
föras i vissa delar av fjällområdet. Resonemang i detta område kommer alltid att
föras under förutsättning att etableringen inte innebär negativ påverkan på friluftsliv
och turism.

Malung-Sälens kommun är kritisk till den metod Energimyndigheten har använt i
framtagandet av förslaget och anser att Energimyndighetens förslag till riksintresse
för vindbruk behöver omarbetas. En bedömning har gjorts av nu framtaget förslag
och de ingående områdena. Malung-Sälens kommun har även tagit fram ett eget
förslag med utgångspunkt i Energimyndighetens förslag vilket bifogas detta
yttrande.

Malung-Sälens kommun anser i första hand att områdena 107, 110, 111, 131, 141,
145, 153-156 och 159 bör utgå till sin helhet ur förslaget för riksintresse för
vindbruk. Områdena 112, 132 och 137 anser Malung-Sälens kommun att vid ett
utpekade ska justeras för att ha ett avstånd till bebyggelse och utelämna
naturvärden. Övriga områden har Malung-Sälens kommun inget att erinra mot. I
andra hand anser Malung-Sälens kommun att områdena 145, 153, 154 och 159
kan utpekas men med justeringar för att lämna avstånd till bebyggelse och
utelämna naturvärden.

Malung-Sälens kommun vill även påtala att andra områden kan komma att anses
lämpliga eller olämpliga att etablera vindkraft i vid ett eventuellt kommande arbete
med tillägg till översiktsplanen för vindkraft.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Energimyndigheten uppdaterar områden av riksintresse för vindbruk. Länsstyrelsen
är en av remissinstanserna, vilken i sin tur begärt synpunkter från länets kommuner.
Energimyndigheten skriver i remissen att det är önskvärt att länsstyrelserna
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informerar kommunerna om att detta arbete pågår. Uppdateringen görs med syftet
att skapa planmässiga förutsättningar för att uppnå den nationella planeringsramen
för vindkraft och samtidigt för att stärka vindkraftens situation. Till denna
uppdatering använder sig myndigheten av en uppdaterad vindkartering med bättre
upplösning än tidigare.

Idag finns ett område av riksintresse för vindbruk i kommunen. Det är område C2 i
översiktsplanen, Fageråsen, utpekat 2008. I det nu utskickade förslaget finns 24
områden spridda inom kommunen, från Näsfjället i norr till Korpfjället i söder.
Förslaget är grundat på det ytanspråk som ska göra det möjligt att uppnå den
nationella planeringsramen om 30 TWh/år till år 2020. I ytanspråket ingår även ett
bortfall av vissa ytor som blir outnyttjade och en framtidsutblick förbi
planeringsramen och år 2020. När föreslagna områden togs fram ingick följande
kriterier:

 Vindförutsättningar – årsmedelvind mer än 7,2 m/s 100 m över marken

 Området ska vara som minst 5 km2

 Avstånd till bebyggelse (hus och kyrkor) större än 800 m

 Avstånd till region- eller stamnät mindre än 15 km

 Områden av riksintresse för obruten kust är undantagna

 Områden av riksintresse för obrutet fjäll är undantagna

 Nationalparker är undantagna

Energimyndigheten anser inte att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är
nödvändig för detta utpekande, eftersom de slutliga områdena av riksintresse ska
behandlas i den kommunala översiktsplaneringen där krav finns på MKB. Mer
omfattande MKB görs även i processen inför beslut om tillstånd. Av remissen
framgår också att Energimyndigheten anser att bedömning av miljökonsekvenser
och avvägningar mellan oförenliga intressen är meningsfulla först i en planläggning
eller ett beslut.

Riksintresse
Riksintressen är områden som av olika skäl är viktiga för hela landet. Riksintressen
kan gälla både bevarande och exploatering. Det kan till exempel finnas ovanliga
natur- eller kulturvärden värda att bevara i området, eller som i detta fall passande
förutsättningar för exploatering för vindkraft. De områden som är av riksintresse ska
så långt det är möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra för
riksintressets ändamål.

Ett och samma område kan beröras av flera riksintressen vilka även kan vara
oförenliga. I dessa fall ska vid en prövning av ändrar markanvändning ges företräde
åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning av
marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Områden av riksintresse för
totalförsvaret ges dock alltid företräde. Företräde ges också för riksintressen enligt 4
kap miljöbalken i de fall intressena anses oförenliga (3kap 10§ Miljöbalken). Som
exempel kan nämnas att Transtrandsfjällen ingår i ett större område av riksintresse
för turism- och friluftsliv enligt 4 kap miljöbalken.

Riksintressen för vindbruk är ett riksintresse enligt 3 kap 8 § Miljöbalken (1998:808)
och utses av Energimyndigheten i samråd med landets länsstyrelser och Boverket.
Ett utpekande av riksintresseområde är ett anspråk på mark- och vattenområden
och dessa områden kan inte överklagas.
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Översiktsplan
Kommunerna ska enligt 3 kap. Plan- och bygglagen (2010:900) redovisa och
behandla alla riksintressen i sin översiktliga planering. Översiktsplanen ska
innehålla en bedömning av hur hänsyn till allmänna intressen vid beslut om
användningen av mark- och vattenområden kommer att tillgodoses.
Översiktsplanen ska fungera som ett viktigt beslutsunderlag vid prövningar som
föranleder förändrad markanvändning.

Bedömning
Malung-Sälens kommun är positiv till vindkraft och till att riksintresse för vindbruk
stärks. Malung-Sälens kommun bidrar gärna med underlag och lokalkunskap för att
göra att urvalet av områden som ses som riksintressanta blir så bra som möjligt.

Malung-Sälens kommun anser att det är anmärkningsvärt att inte kommunerna ses
som en remissinstans, utan enligt missivet enbart bör informeras av respektive
länsstyrelse om uppdateringen. Områden av riksintresse ska utses genom en
dialog mellan företrädare för det allmänna där även mycket berörda kommuner bör
ses som en naturlig part. Resultatet av Energimyndighetens metod riskerar annars
att sakna den lokala förankringen och kan bidra till ett ännu starkare motstånd mot
vindkraftsutbyggnad. Malung-Sälens kommun ser positivt på länsstyrelsens
agerande att be kommunerna om synpunkter på förslaget. Länsstyrelsen bör dock
förstå att detta är en kommunal angelägenhet och bör därmed ställa remiss till
Malung-Sälens kommun.

Malung-Sälens kommun är positiv till Energimyndighetens avsikt att ge riksintresse
för vindbruk en starkare ställning, men anser att metoden, där huvudmålet är att ta
fram en viss areal, snarare talar för att resultatet blir det motsatta. Malung-Sälens
kommun anser att huvudmålet bör vara att utse områden med goda förutsättningar
och möjligheter att driva etableringsprocesser i. I det förslag som nu föreligger har
områden föreslagits vilka i praktiken inte kan exploateras. Dessa områden bör ej
utpekas som riksintresse då det istället för att stärka riksintresset riskerar att urholka
det. Energimyndigheten menar i remissen att bedömningar om möjligheten att
etablera vindkraft i bland annat natur- och kulturreservat ska göras från fall till fall.
Malung-Sälens kommun menar att i de fall bedömningen, att etablering av vindkraft
inte är lämplig, kan göras redan nu bör dessa områden inte pekas ut som
riksintressanta för vindbruk. I Malung-Sälens kommun har till exempel flera
områden som är naturreservat föreslagits som riksintressen. I föreskrifterna till
dessa reservat finns bestämmelser som gör det direkt olämpligt att utse dessa
områden till riksintressen. Annars riskeras att tillståndsprocessen blir än mer arbets-
och tidskrävande än i dag, vilket Malung-Sälens kommun anser att inte är önskvärt.

Malung-Sälens kommun är kritisk till att Energimyndigheten i sitt försök att ge
riksintresse för vindbruk en starkare ställning gör detta genom att använda samma
bedömningskriterier i hela landet. Olika landsdelar har olika förutsättningar och bör
därför behandlas med olika kriterier. Malung-Sälens kommun är även kritisk till att
Energimyndigheten inte efterföljer de kriterier de själva satt upp. För flera av de
föreslagna områdena finns samlad bebyggelse närmare än 800 meter och i något
fall till och med inom föreslaget riksintresseområde.

De kriterier som Energimyndigheten ställt upp visar att endast områden för större
vindkraftsparker anses riksintressanta. Kriterierna gör också att de områden som
kan anses vara riksintressanta till största del ligger i områden som idag är glest
befolkade och ofta belägna långt från de områden i Sverige där stor del av
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förbrukningen av el är. Malung-Sälens kommun anser att även mindre områden
som är belägna närmare konsumenterna bör kunna vara riksintressanta tack vare
minskade överföringsförluster.

Malung-Sälens kommun är positiv till etablering av vindkraft men vill samtidigt värna
om att det även i framtiden finns miljöer med lågt bakgrundsljud i kommunen.
Speciellt värnar Malung-Sälens kommun om tysta områden där det fortfarande
finns bofasta. Malung-Sälens kommun är en till ytan stor kommun vilket innebär att
dessa tysta områden bör kunna undantas.

En beskrivning och bedömning av de områden som direkt berör Malung-Sälens
kommun följer nedan. Områden i angränsande kommuner som också kan påverka
Malung-Sälens kommun har inte utretts eller beaktats i detta yttrande. Till denna
bedömning finns även ett av Malung-Sälens kommun omarbetat förslag.
Kartmaterialet är bifogat detta yttrande. Sammanlagt har Energimyndigheten
föreslagit att totalt ca 436 km2 blir riksintresse för vindbruk i Malung-Sälens
kommun. Efter de justeringar som Malung-Sälens kommun anser att bör göras
kvarstår ca 173 km2.

Idag finns i kommunens översiktplan ytligt behandlat ämnet vindkraft och 5 stycken
områden är föreslagna som lämpliga. Ett arbete för att ta fram ett tillägg till
översiktsplanen som behandlar vindkraften, en vindbruksplan, mer kan bli aktuellt.
Malung-Sälens kommun vill därför påtala att områden, både behandlade i detta
yttrande och i övriga delar av kommunen, kan komma att anses som lämpliga eller
olämpliga att etablera vindkraft i vid detta arbete.

Område 104, Rämsberget och Korpfjället, delas med Vansbro kommun. Området
ligger i kommunens översiktsplans rekommendationsområde C1 och har av
kommunen redan tidigare setts som lämpligt för vindkraftsetablering även om det
inte varit riksintresse. Det finns idag verk uppförda på Korpfjället och tillstånd för fler
verk på Korpfjället och på Rämsberget. Malung-Sälens kommun är positiva till att
detta område blir riksintresse och skulle även vara positiva till att hela området
benämnt C1 i den kommunala översiktsplanen blev riksintresse för vindbruk.

Område 107, Pålkullen, delas med Hagfors kommun. Området har i
Översiktsplanen inga särskilda rekommendationer och det finns i området inga
områdesskydd. Avståndet till bebyggelse är ca 1 km.

Område 112, från Medskogsberget till Digerberget. En mindre del norr om E16/E45
av detta område är i dag utpekat som riksintresse för vindbruk. Kommunen är
också positiv till att denna del och övriga delar av området, med undantag för
avstånd till bebyggelse, norr om E16/E45 fortsätter vara riksintresse. Det finns
naturvärden att ta hänsyn till i delar av området, men detta kan ske i
tillståndsprocessen. Delar av området söder om E16/E45 är av riksintresse för
naturvården. Området är ett myrkomplex med ett rikt fågelliv. Våtmarken ingår i
våtmarksinventeringen och har klass 1. Malung-Sälens kommun ställer sig frågande
till möjligheterna att etablera vindkraft i området.

Område 110 och 111, Kölingen och Markusberget. Områdena har i översiktsplanen
inga särskilda rekommendationer och det finns i områdena inga områdesskydd.

För område 107, 110, 111 och 112 gäller gemensamt att de ligger i ett större orört
och ostört område vilket Malung-Sälens kommun ämnar behålla orört och ostört.
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Området är i sin helhet obetydligt påverkat av exploateringsföretag och andra
ingrepp i miljön och här bor och verkar människor av den anledningen. Malung-
Sälens kommun är positiv till etablering av vindkraft men vill samtidigt värna om att
det även i framtiden finns miljöer som denna med lågt bakgrundsljud i kommunen.
Speciellt värnar Malung-Sälens kommun om tysta områden som detta där det
fortfarande finns bofasta. Därför anser Malung-Sälens kommun att dessa fyra
områden inte ska utpekas som riksintresse för vindbruk.

Område 115, 116, 119 och 120, Brändberget, Storåsen, Oxberget, Hunukölen och
Ripfjället. I dessa områden finns idag inga kända intressen. De tre senare
områdena ligger också i direkt närhet till elnätet, vilket ses som positivt för en
eventuell exploatering för vindkraft. Malung-Sälens kommun har därför inget att
erinra mot att de föreslagna områdena utses som riksintresse för vindbruk.

Område 137, från Momyckelberget till Åvdalsberget och Hållåsen, området sträcker
sig även in i Mora kommun. I området finns i Mora kommun redan vindkraft
etablerat på Kyrkberget. De norra delarna av detta stora, föreslagna området ligger
i översiktsplanens område C4 och har där pekats ut som lämpligt för vindkraft
eftersom det har goda vindförhållanden. I rekommendationerna för området
framgår dock att ingen etablering i området får tillkomma som kan innebära negativ
påverkan på Lybergsgnupens naturreservat. I norra delen av område C4 finns en
pågående naturreservatsbildning. De nordvästra delarna av föreslaget område är
av riksintresse för naturvården. Denna del är en del av ett större våtmarkskomplex
och här ska hänsyn tas till den ekologiska känsligheten. Malung-Sälens kommun
ställer sig frågande till möjligheterna att etablera vindkraft i denna del av föreslaget
området och det är därför idag kommunens åsikt att riksintresseområdet bör
begränsas i den norra delen i höjd med riksintresse för naturvård.

De södra delarna av området gränsar till flera äldre fäbodar av kulturhistoriskt
värde, dock ej av riksintresse. Det finns även ett område av samlad bebyggelse
inom föreslaget riksintresseområde. Området bör därför justeras så att
hänsynsavstånd med minst 800 meter till denna bebyggelse finns.

Område 133, Åsen. Endast en liten del av området ligger i Malung-Sälens kommun,
resterande delar ligger i Mora kommun. För de delar som ligger i Malung-Sälens
kommun har kommunen inget att erinra.

Område 131, Tandövarden. Områdets storslagenhet och betydelse för flora och
fauna är anledningen till att det är av riksintresse för naturvård, utpekat som Natura-
2000 område och naturreservat. Bland annat har skogen i området delvis
urskogskaraktär. Markanvändningen i området regleras i reservatsbestämmelserna
vilka bland annat förbjuder anläggandet av väg och framdragandet av mark- eller
luftledning. För dessa förbud finns regeringsbeslut. Malung-Sälens kommun
bedömer att dessa förbud i förlängningen innebär att exploatering för vindkraft är
olämplig. Malung-Sälens kommun har även tidigare, i översiktsplanen, bedömt att
området är olämpligt för etablering av vindkraft. Området bör således inte utses till
riksintresse för vindbruk.

Område 132, Myckelberget, Digerberget och Bergsätern. Inom området ligger
Bergsätern, en fäbodmiljö med bevarat byggnadsbestånd och fägator utan inslag
av nytillkommen fritidsbebyggelse, som är av riksintresse för kulturmiljövård. En
justering av området bör ske för att ge minst 800 meter till bebyggelse.
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Område 136, Bullberget. Området har i översiktsplanen inga särskilda
rekommendationer och det finns i området inget områdesskydd. Området har en
direkt närhet till elnätet. Malung-Sälens kommun har i dagsläget inget att erinra mot
att detta område.

Område 138, Getingkölen till Storkölen. I stort sett hela området ligger inom ett
större område av riksintresse för naturvården. Naturen i området ingår i ett större
våtmarkskomplex med myrar och sumpskogar. Malung-Sälens kommun ställer sig
därför frågande till möjligheterna att etablera vindkraft, och det vägnät som
medföljer, i området.

Område 141, Fenningberget. Området är naturreservat och ligger endast ca 300
meter från samlad bebyggelse. I föreskrifterna till naturreservatet är beslutat om
förbud för anläggandet av mark- eller luftledning och uppförande av mast. Malung-
Sälens kommun bedömer att dessa förbud i förlängningen innebär att exploatering
för vindkraft är olämplig. Malung-Sälens kommun har även tidigare, i
översiktsplanen, bedömt att området är olämpligt för etablering av vindkraft.
Området bör således inte utses till riksintresse för vindbruk.

Område 148, från norr om Mattsåsen till Hållsätrarna. Södra delarna av området
ingår i riksintresse för naturvård och är en del av ett våtmarksområde klass 1.
Myren har biologiska och geologiska värden och hyser ett relativt rikt fågelliv. I
dessa delar av föreslaget område ställer sig Malung-Sälens kommun frågande till
möjligheterna att etablera vindkraft. Positivt i hela området är närheten till elnät
vilket bör göra den totala påverkan mindre än i flera andra områden.

Område 149, Dragtjärnåsen och Långheden, en mindre del av området är beläget i
Malung-Sälens kommun, större delen finns i Älvdalens kommun. Området korsas i
norr av Vasaloppsspåret vilket är ett kommunalt naturreservat. Hänsyn till detta ska
tas vid en eventuell framtida tillståndsprocess. I områdets centrala delar finns ett
våtmarksområde klass 2. I övrigt har Malung-Sälens kommun inget att erinra mot
detta område.

Område 145, Fjällsåsen. Området ligger inom riksintresse för turism och rekreation
enligt 4 kap. 1-2 §§ miljöbalken och inom riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken. Området bör, om det ska utpekas som riksintresse, justeras i norra
delen för att hålla ett minsta avstånd om 800 meter till detaljplanelagd bebyggelse.

Område 153 och 154, Gammalsätersfjället, Hemfjället, Storfjället och Hundfjället.
Områdena är av riksintresse för turism och rekreation enligt 4 kap. 1-2 §§
miljöbalken och för friluftsliv enligt 3 kap. 6 §. Här går flertalet vandringsleder bland
annat Sälenringen. Området bör, om det ska utpekas som riksintresse, justeras i
dess södra del för att hålla ett minsta avstånd om 800 meter till detaljplanelagd
bebyggelse. Bägge områdenas norra delar ligger i områden som redan är
ianspråktagna för liftar och skidområden eller undantagna för eventuell sådan
exploatering. Den norra gränsen för riksintresseområdena bör därför om områdena
ska utpekas som riksintressen, justeras för att inte innehålla någon del av dessa
områden. I den södra delen av Hundfjället finns ett naturreservat och Natura-2000
område. Föreskrifterna förbjuder bland annat byggande av ny anläggning och
anläggandet av väg, mark- eller luftledning. Malung-Sälens kommun bedömer att
dessa förbud i förlängningen innebär att exploatering för vindkraft är olämplig.
Därför anser Malung-Sälens kommun att ett eventuellt riksintresseområde inte ska
innefatta någon del av naturreservatet.
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Malung-Sälens kommun ställer sig något tveksam till att utse områden i södra
Transtrandsfjällen, område 145, 153 och 154, som riksintressen för vindbruk då
detta område är mycket betydelsefullt för många människor i avseende på
rekreation och friluftsintressen. Malung-Sälens kommun anser att ett resonemang
om vindkraftsetableringar kan föras även utan att området får riksintressestatus.
Resonemang om vindkraftsetableringar kommer dock alltid att föras under
förutsättning att etableringen inte innebär negativ påverkan på friluftsliv eller turism.
Malung-Sälens kommun vill här framhäva att vid en eventuell etablering kommer
friluftslivets och turismens behov prioriteras då detta är en viktig industri i
kommunen. Satsningar pågår även för att göra turismen mindre säsongsbunden
och eventuella exploateringar får inte påverka detta negativt.

Område 155, Flatfjället och Källfjället. Området är av riksintresse för turism och
rekreation enligt 4 kap. 1-2 §§ miljöbalken och för friluftsliv enligt 3 kap. 6 §. Här går
flertalet vandringsleder bland annat Kungsleden och Sälenringen. Malung-Sälens
kommun har i översiktsplanen gjort bedömningen att detta område inte bör utses till
riksintresse för vindbruk även om vindförhållandena är goda. Kommunen har gjort
detta ställningstagande eftersom området har stor betydelse för turismen och
kommunen kommer prioritera denna före vindkraft i området.

Ett riksintresseområde för vindkraft ska visa att sådan exploatering kan vara möjlig i
området och öppnar i sådant fall även för viss annan exploatering i närområdet,
vilket Byggnadsnämnden i Malung-Sälens kommun flertalet gånger sagt nej till då
området är kalfjäll. Detta är ytterligare skäl till att Malung-Sälens kommun anser att
området inte bör pekas ut som riksintresse för vindbruk.

Strax utanför det nu föreslagna riksintresseområdet finns Östfjällets fäbod där
kommunen vill bevara både det obebyggda området kring fäboden och själva
fäboden som en resurs för det rörliga friluftslivet. Om Energimyndigheten väljer att
peka ut området som riksintresse mot kommunens vilja anser kommunen att
området bör justeras med ett större avstånd till fäboden. Avståndet till övrig samlad
bebyggelse, främst sydväst om föreslaget område, bör även det justeras till minst
800 meter och riksintresseområdet bör inte omfatta någon av de delar som enligt
kommunens översiktsplan har starka bebyggelseintressen. Områdets norra del bör
justeras för att inte innefatta någon del av Norra Transtrandsfjällens naturreservat.

Område 156, Lill-Närfjället, Stor-Närfjället, Östra Granfjället och Synddalskläppen.
Området är av riksintresse för turism och rekreation enligt 4 kap. 1-2 §§ miljöbalken
och för friluftsliv och naturvård enligt 3 kap. 6 §. Området är naturreservat och
västra halvan av är natura-2000 område. Här går flertalet vandringsleder bland
annat Kungsleden och Sälenringen. Reservatsföreskrifterna förbjuder bland annat
anläggandet av mark- eller luftledning, uppförandet av ny byggnad, mast eller
annan anläggning. Malung-Sälens kommun bedömer att dessa förbud i
förlängningen innebär att exploatering för vindkraft är olämplig. Området bör
således inte utses till riksintresse för vindbruk.

Även om resonemang om vindkraftsetableringar kanske kan föras i delar av
området kan inga exploateringar som kan försämra förutsättningarna för det rörliga
friluftslivet tillåtas. Om Energimyndigheten väljer att behålla området som
riksintresse för vindbruk bör det som minst justeras i dess norra del för att inte
innefatta de etablerade lift- och skidområdena.



Tjänsteutlåtande

Datum
2013-02-12

Sida
8

Stadsbyggnadskontoret

Område 159, Mellanfjället och Näsfjället. Områdets södra del ligger inom
Skarsåsens naturreservat, Natura 2000 och är av riksintresse för naturvård och
riksintresse för turism och friluftsliv enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken. Malung-Sälens
kommun har tidigare, i översiktsplanen, bedömt det olämpligt att etablera vindkraft
inom naturreservatet. Inom reservatet finns naturskogsområde som i dess
väsentlighet är i orört och ostört tillstånd. Reservatsföreskrifterna förbjuder bland
annat anläggandet av mark- eller luftledning. Malung-Sälens kommun bedömer att
dessa förbud i förlängningen innebär att exploatering för vindkraft är olämplig.
Malung-Sälens kommun har även tidigare, i översiktsplanen, bedömt att området är
olämpligt för etablering av vindkraft. Området bör således inte utses till riksintresse
för vindbruk.

Den norra delen av området ligger i ett område där kommunen i översiktsplanen
bedömt att det finns starka bebyggelseintressen. Även om Malung-Sälens kommun
anser det möjligt att överväga vindkraftverk i området kan detta endast ske om det
inte innebär negativ påverkan på friluftsliv och turism. Området ska också justeras
så att det är minst 800 meter till bebyggelse och redan etablerade lift- och
skidområden. Malung-Sälens kommun ställer sig frågande till lämpligheten att
utpeka detta område som riksintresse efter ovanstående justeringar.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2013-02-12

Bilaga
Kartmaterial med kommunens förslag till riksintresseområden

Skickas till
Länsstyrelsen Dalarna

Elin Perjos
Planarkitekt
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Uppdatering riksintresse för vindbruk

Förslag till beslut
Yttrande daterat 2013-11-05 antas.

Beskrivning av ärendet
Under vintern 2012/2013 var ett förslag till uppdatering av riksintresse för vindbruk för
yttrande. Utifrån de synpunkter som inkom har Energimyndigheten nu tagit fram ett nytt
förslag. En del av de allmänna synpunkter på förfarandet som Malung-Sälens kommun
hade har blivit helt eller delvis tillgodosedda. En del av de områden som ansågs
olämpliga föreslås inte längre till riksintressen.

Skillnaderna i detta förslag mot det tidigare förslaget kan sammanfattas med:
 Natura 2000-områden samt natur- och kulturreservat undantas på förhand på land.
 Riksintresseområden från 2008 där projektering pågår kvarstår som

riksintresseområden för vindbruk i det nya förslaget.
 Justeringar och manuell bearbetning efter förslag i inkomna remissvar där

oproportionerligt stora ytor faller ut, gäller specifikt för länen Jämtland, Dalarna och
Gotland efter dialog med länsstyrelserna.

 Manuell editering per vindområde (alla områden har gåtts igenom på detaljnivå och i
vissa fall justerats utifrån inkomna synpunkter per objektID)

 Minsta områdesstorlek har förändrats till 3 km² i elområde 4 för att skapa fler
riksintresseområden i södra Sverige där en stor del av konsumtionen görs.

 Elnätskriteriet utgår.
 En miljökonsekvensbeskrivning/miljöbedömning genomförs.
 Ett nytt område i Malung-Sälens kommun föreslås vid Birkeberget.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2013-10-30
Yttrande daterat 2013-11-05

Skickas till
För åtgärd För kännedom

Stadsbyggnadskontoret

Elin Perjos
Planarkitekt
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Uppdatering riksintresse för vindbruk

Yttrande
Allmänt
Malung-Sälens kommun anser i sin helhet att det förslag som nu finns för yttrande är ett bättre och
mer lämpligt förslag till riksintresse för vindbruk. Malung-Sälens kommun vidhåller samtidigt vad som
skrivits i yttrandet över förslaget som var på remiss under vintern 2012/2013. De förändringar som
gjorts vad gäller kriterier för att utse områden är bra och möter delvis de synpunkter som framfördes
i tidigare yttrande. Framför allt är Malung-Sälens kommun positiv till att det storleksmässiga kriteriet
för områden har förändrats, även om det gav en mycket liten förändring.

Malung-Sälens kommun är fortfarande kritisk till hur kriteriet för avstånd till bebyggelse har valts. Att
valet av avstånd enbart kan motiveras med att utfallet av områden blir rimligt är en dålig anledning.
Det avstånd som väljs borde ha en bättre underbyggnad. Malung-Sälens kommun är också
fortfarande kritisk till att Energimyndigheten själva inte fullt ut följer sitt kriterium. Vid ett par av de
föreslagna områdena finns sammanhållen bebyggelse närmare än 800 meter (område 137 och
132).

Valet att ta bort kriteriet om viss närhet till elnät kan Malung-Sälens kommun förstå, men inte helt
hålla med om. Då prövningen av ledningsdragning och vindkraftsetablering sker i två helt olika
processer bör närheten till elnät fortfarande vara något som beaktas i processen att utse riksintresse
för vindbruk. Malung-Sälens kommun skulle gärna se att det undersöks hur hanteringen av de
bägge tillståndsprocesserna kan samordnas på ett annat sätt än idag.

Områden
Flertalet av de områden som Malung-Sälens kommun tidigare ansåg som olämpliga att peka ut som
riksintressen är borttagna i detta nya förslag. För de som återstår, område 107, 111 och delar av 112
och 137, vidhåller Malung-Sälens kommun sitt tidigare yttrande.

Ett nytt område som inte fanns med i tidigare förslag föreslås, område 143 Birkeberget. Området
ligger väster om Klossberget som är en äldre fäbod, miljön är dock inte av riksintresse för kulturmiljö.
Området ligger i ett större skogsområde och även om inga särskilda rekommendationer finns i
översiktsplanen finns i områdets norra del skog med kända naturvärden. Malung-Sälens kommun
har inget att invända mot att detta område utses som riksintresse. De värden som finns i området får
bedömas i den normala tillståndsprocessen.

För övriga områden hänvisar Malung-Sälens kommun till sitt tidigare yttrande vilket bifogas detta
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Yttrande till Länsstyrelsen gällande uppdatering av riksintresse för
vindbruk

Förslag till beslut
Yttrande lämnas enligt rubriken bedömning nedan.

Sammanfattning
Malung-Sälens kommun ställer sig positiv till vindkraft och till att riksintresse för
vindbruk stärks, men vill samtidigt värna om vissa områden i kommunen. I de södra
kommundelarna finns idag kvar områden som är i stort sett orörda, som har ett lågt
bakgrundsljud och där det fortfarande finns bofasta. Detta är ett område som
Malung-Sälens kommun vill värna om. Områden i Transtrandfjällen har stor
betydelse för rekreation och friluftsliv vilket Malung-Sälens kommun också vill värna
om. Malung-Sälens anser ändå att ett resonemang om vindkraftsetableringar kan
föras i vissa delar av fjällområdet. Resonemang i detta område kommer alltid att
föras under förutsättning att etableringen inte innebär negativ påverkan på friluftsliv
och turism.

Malung-Sälens kommun är kritisk till den metod Energimyndigheten har använt i
framtagandet av förslaget och anser att Energimyndighetens förslag till riksintresse
för vindbruk behöver omarbetas. En bedömning har gjorts av nu framtaget förslag
och de ingående områdena. Malung-Sälens kommun har även tagit fram ett eget
förslag med utgångspunkt i Energimyndighetens förslag vilket bifogas detta
yttrande.

Malung-Sälens kommun anser i första hand att områdena 107, 110, 111, 131, 141,
145, 153-156 och 159 bör utgå till sin helhet ur förslaget för riksintresse för
vindbruk. Områdena 112, 132 och 137 anser Malung-Sälens kommun att vid ett
utpekade ska justeras för att ha ett avstånd till bebyggelse och utelämna
naturvärden. Övriga områden har Malung-Sälens kommun inget att erinra mot. I
andra hand anser Malung-Sälens kommun att områdena 145, 153, 154 och 159
kan utpekas men med justeringar för att lämna avstånd till bebyggelse och
utelämna naturvärden.

Malung-Sälens kommun vill även påtala att andra områden kan komma att anses
lämpliga eller olämpliga att etablera vindkraft i vid ett eventuellt kommande arbete
med tillägg till översiktsplanen för vindkraft.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Energimyndigheten uppdaterar områden av riksintresse för vindbruk. Länsstyrelsen
är en av remissinstanserna, vilken i sin tur begärt synpunkter från länets kommuner.
Energimyndigheten skriver i remissen att det är önskvärt att länsstyrelserna



Tjänsteutlåtande

Datum
2013-02-12

Sida
2

Stadsbyggnadskontoret

informerar kommunerna om att detta arbete pågår. Uppdateringen görs med syftet
att skapa planmässiga förutsättningar för att uppnå den nationella planeringsramen
för vindkraft och samtidigt för att stärka vindkraftens situation. Till denna
uppdatering använder sig myndigheten av en uppdaterad vindkartering med bättre
upplösning än tidigare.

Idag finns ett område av riksintresse för vindbruk i kommunen. Det är område C2 i
översiktsplanen, Fageråsen, utpekat 2008. I det nu utskickade förslaget finns 24
områden spridda inom kommunen, från Näsfjället i norr till Korpfjället i söder.
Förslaget är grundat på det ytanspråk som ska göra det möjligt att uppnå den
nationella planeringsramen om 30 TWh/år till år 2020. I ytanspråket ingår även ett
bortfall av vissa ytor som blir outnyttjade och en framtidsutblick förbi
planeringsramen och år 2020. När föreslagna områden togs fram ingick följande
kriterier:

 Vindförutsättningar – årsmedelvind mer än 7,2 m/s 100 m över marken

 Området ska vara som minst 5 km2

 Avstånd till bebyggelse (hus och kyrkor) större än 800 m

 Avstånd till region- eller stamnät mindre än 15 km

 Områden av riksintresse för obruten kust är undantagna

 Områden av riksintresse för obrutet fjäll är undantagna

 Nationalparker är undantagna

Energimyndigheten anser inte att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är
nödvändig för detta utpekande, eftersom de slutliga områdena av riksintresse ska
behandlas i den kommunala översiktsplaneringen där krav finns på MKB. Mer
omfattande MKB görs även i processen inför beslut om tillstånd. Av remissen
framgår också att Energimyndigheten anser att bedömning av miljökonsekvenser
och avvägningar mellan oförenliga intressen är meningsfulla först i en planläggning
eller ett beslut.

Riksintresse
Riksintressen är områden som av olika skäl är viktiga för hela landet. Riksintressen
kan gälla både bevarande och exploatering. Det kan till exempel finnas ovanliga
natur- eller kulturvärden värda att bevara i området, eller som i detta fall passande
förutsättningar för exploatering för vindkraft. De områden som är av riksintresse ska
så långt det är möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra för
riksintressets ändamål.

Ett och samma område kan beröras av flera riksintressen vilka även kan vara
oförenliga. I dessa fall ska vid en prövning av ändrar markanvändning ges företräde
åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning av
marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Områden av riksintresse för
totalförsvaret ges dock alltid företräde. Företräde ges också för riksintressen enligt 4
kap miljöbalken i de fall intressena anses oförenliga (3kap 10§ Miljöbalken). Som
exempel kan nämnas att Transtrandsfjällen ingår i ett större område av riksintresse
för turism- och friluftsliv enligt 4 kap miljöbalken.

Riksintressen för vindbruk är ett riksintresse enligt 3 kap 8 § Miljöbalken (1998:808)
och utses av Energimyndigheten i samråd med landets länsstyrelser och Boverket.
Ett utpekande av riksintresseområde är ett anspråk på mark- och vattenområden
och dessa områden kan inte överklagas.
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Översiktsplan
Kommunerna ska enligt 3 kap. Plan- och bygglagen (2010:900) redovisa och
behandla alla riksintressen i sin översiktliga planering. Översiktsplanen ska
innehålla en bedömning av hur hänsyn till allmänna intressen vid beslut om
användningen av mark- och vattenområden kommer att tillgodoses.
Översiktsplanen ska fungera som ett viktigt beslutsunderlag vid prövningar som
föranleder förändrad markanvändning.

Bedömning
Malung-Sälens kommun är positiv till vindkraft och till att riksintresse för vindbruk
stärks. Malung-Sälens kommun bidrar gärna med underlag och lokalkunskap för att
göra att urvalet av områden som ses som riksintressanta blir så bra som möjligt.

Malung-Sälens kommun anser att det är anmärkningsvärt att inte kommunerna ses
som en remissinstans, utan enligt missivet enbart bör informeras av respektive
länsstyrelse om uppdateringen. Områden av riksintresse ska utses genom en
dialog mellan företrädare för det allmänna där även mycket berörda kommuner bör
ses som en naturlig part. Resultatet av Energimyndighetens metod riskerar annars
att sakna den lokala förankringen och kan bidra till ett ännu starkare motstånd mot
vindkraftsutbyggnad. Malung-Sälens kommun ser positivt på länsstyrelsens
agerande att be kommunerna om synpunkter på förslaget. Länsstyrelsen bör dock
förstå att detta är en kommunal angelägenhet och bör därmed ställa remiss till
Malung-Sälens kommun.

Malung-Sälens kommun är positiv till Energimyndighetens avsikt att ge riksintresse
för vindbruk en starkare ställning, men anser att metoden, där huvudmålet är att ta
fram en viss areal, snarare talar för att resultatet blir det motsatta. Malung-Sälens
kommun anser att huvudmålet bör vara att utse områden med goda förutsättningar
och möjligheter att driva etableringsprocesser i. I det förslag som nu föreligger har
områden föreslagits vilka i praktiken inte kan exploateras. Dessa områden bör ej
utpekas som riksintresse då det istället för att stärka riksintresset riskerar att urholka
det. Energimyndigheten menar i remissen att bedömningar om möjligheten att
etablera vindkraft i bland annat natur- och kulturreservat ska göras från fall till fall.
Malung-Sälens kommun menar att i de fall bedömningen, att etablering av vindkraft
inte är lämplig, kan göras redan nu bör dessa områden inte pekas ut som
riksintressanta för vindbruk. I Malung-Sälens kommun har till exempel flera
områden som är naturreservat föreslagits som riksintressen. I föreskrifterna till
dessa reservat finns bestämmelser som gör det direkt olämpligt att utse dessa
områden till riksintressen. Annars riskeras att tillståndsprocessen blir än mer arbets-
och tidskrävande än i dag, vilket Malung-Sälens kommun anser att inte är önskvärt.

Malung-Sälens kommun är kritisk till att Energimyndigheten i sitt försök att ge
riksintresse för vindbruk en starkare ställning gör detta genom att använda samma
bedömningskriterier i hela landet. Olika landsdelar har olika förutsättningar och bör
därför behandlas med olika kriterier. Malung-Sälens kommun är även kritisk till att
Energimyndigheten inte efterföljer de kriterier de själva satt upp. För flera av de
föreslagna områdena finns samlad bebyggelse närmare än 800 meter och i något
fall till och med inom föreslaget riksintresseområde.

De kriterier som Energimyndigheten ställt upp visar att endast områden för större
vindkraftsparker anses riksintressanta. Kriterierna gör också att de områden som
kan anses vara riksintressanta till största del ligger i områden som idag är glest
befolkade och ofta belägna långt från de områden i Sverige där stor del av
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förbrukningen av el är. Malung-Sälens kommun anser att även mindre områden
som är belägna närmare konsumenterna bör kunna vara riksintressanta tack vare
minskade överföringsförluster.

Malung-Sälens kommun är positiv till etablering av vindkraft men vill samtidigt värna
om att det även i framtiden finns miljöer med lågt bakgrundsljud i kommunen.
Speciellt värnar Malung-Sälens kommun om tysta områden där det fortfarande
finns bofasta. Malung-Sälens kommun är en till ytan stor kommun vilket innebär att
dessa tysta områden bör kunna undantas.

En beskrivning och bedömning av de områden som direkt berör Malung-Sälens
kommun följer nedan. Områden i angränsande kommuner som också kan påverka
Malung-Sälens kommun har inte utretts eller beaktats i detta yttrande. Till denna
bedömning finns även ett av Malung-Sälens kommun omarbetat förslag.
Kartmaterialet är bifogat detta yttrande. Sammanlagt har Energimyndigheten
föreslagit att totalt ca 436 km2 blir riksintresse för vindbruk i Malung-Sälens
kommun. Efter de justeringar som Malung-Sälens kommun anser att bör göras
kvarstår ca 173 km2.

Idag finns i kommunens översiktplan ytligt behandlat ämnet vindkraft och 5 stycken
områden är föreslagna som lämpliga. Ett arbete för att ta fram ett tillägg till
översiktsplanen som behandlar vindkraften, en vindbruksplan, mer kan bli aktuellt.
Malung-Sälens kommun vill därför påtala att områden, både behandlade i detta
yttrande och i övriga delar av kommunen, kan komma att anses som lämpliga eller
olämpliga att etablera vindkraft i vid detta arbete.

Område 104, Rämsberget och Korpfjället, delas med Vansbro kommun. Området
ligger i kommunens översiktsplans rekommendationsområde C1 och har av
kommunen redan tidigare setts som lämpligt för vindkraftsetablering även om det
inte varit riksintresse. Det finns idag verk uppförda på Korpfjället och tillstånd för fler
verk på Korpfjället och på Rämsberget. Malung-Sälens kommun är positiva till att
detta område blir riksintresse och skulle även vara positiva till att hela området
benämnt C1 i den kommunala översiktsplanen blev riksintresse för vindbruk.

Område 107, Pålkullen, delas med Hagfors kommun. Området har i
Översiktsplanen inga särskilda rekommendationer och det finns i området inga
områdesskydd. Avståndet till bebyggelse är ca 1 km.

Område 112, från Medskogsberget till Digerberget. En mindre del norr om E16/E45
av detta område är i dag utpekat som riksintresse för vindbruk. Kommunen är
också positiv till att denna del och övriga delar av området, med undantag för
avstånd till bebyggelse, norr om E16/E45 fortsätter vara riksintresse. Det finns
naturvärden att ta hänsyn till i delar av området, men detta kan ske i
tillståndsprocessen. Delar av området söder om E16/E45 är av riksintresse för
naturvården. Området är ett myrkomplex med ett rikt fågelliv. Våtmarken ingår i
våtmarksinventeringen och har klass 1. Malung-Sälens kommun ställer sig frågande
till möjligheterna att etablera vindkraft i området.

Område 110 och 111, Kölingen och Markusberget. Områdena har i översiktsplanen
inga särskilda rekommendationer och det finns i områdena inga områdesskydd.

För område 107, 110, 111 och 112 gäller gemensamt att de ligger i ett större orört
och ostört område vilket Malung-Sälens kommun ämnar behålla orört och ostört.
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Området är i sin helhet obetydligt påverkat av exploateringsföretag och andra
ingrepp i miljön och här bor och verkar människor av den anledningen. Malung-
Sälens kommun är positiv till etablering av vindkraft men vill samtidigt värna om att
det även i framtiden finns miljöer som denna med lågt bakgrundsljud i kommunen.
Speciellt värnar Malung-Sälens kommun om tysta områden som detta där det
fortfarande finns bofasta. Därför anser Malung-Sälens kommun att dessa fyra
områden inte ska utpekas som riksintresse för vindbruk.

Område 115, 116, 119 och 120, Brändberget, Storåsen, Oxberget, Hunukölen och
Ripfjället. I dessa områden finns idag inga kända intressen. De tre senare
områdena ligger också i direkt närhet till elnätet, vilket ses som positivt för en
eventuell exploatering för vindkraft. Malung-Sälens kommun har därför inget att
erinra mot att de föreslagna områdena utses som riksintresse för vindbruk.

Område 137, från Momyckelberget till Åvdalsberget och Hållåsen, området sträcker
sig även in i Mora kommun. I området finns i Mora kommun redan vindkraft
etablerat på Kyrkberget. De norra delarna av detta stora, föreslagna området ligger
i översiktsplanens område C4 och har där pekats ut som lämpligt för vindkraft
eftersom det har goda vindförhållanden. I rekommendationerna för området
framgår dock att ingen etablering i området får tillkomma som kan innebära negativ
påverkan på Lybergsgnupens naturreservat. I norra delen av område C4 finns en
pågående naturreservatsbildning. De nordvästra delarna av föreslaget område är
av riksintresse för naturvården. Denna del är en del av ett större våtmarkskomplex
och här ska hänsyn tas till den ekologiska känsligheten. Malung-Sälens kommun
ställer sig frågande till möjligheterna att etablera vindkraft i denna del av föreslaget
området och det är därför idag kommunens åsikt att riksintresseområdet bör
begränsas i den norra delen i höjd med riksintresse för naturvård.

De södra delarna av området gränsar till flera äldre fäbodar av kulturhistoriskt
värde, dock ej av riksintresse. Det finns även ett område av samlad bebyggelse
inom föreslaget riksintresseområde. Området bör därför justeras så att
hänsynsavstånd med minst 800 meter till denna bebyggelse finns.

Område 133, Åsen. Endast en liten del av området ligger i Malung-Sälens kommun,
resterande delar ligger i Mora kommun. För de delar som ligger i Malung-Sälens
kommun har kommunen inget att erinra.

Område 131, Tandövarden. Områdets storslagenhet och betydelse för flora och
fauna är anledningen till att det är av riksintresse för naturvård, utpekat som Natura-
2000 område och naturreservat. Bland annat har skogen i området delvis
urskogskaraktär. Markanvändningen i området regleras i reservatsbestämmelserna
vilka bland annat förbjuder anläggandet av väg och framdragandet av mark- eller
luftledning. För dessa förbud finns regeringsbeslut. Malung-Sälens kommun
bedömer att dessa förbud i förlängningen innebär att exploatering för vindkraft är
olämplig. Malung-Sälens kommun har även tidigare, i översiktsplanen, bedömt att
området är olämpligt för etablering av vindkraft. Området bör således inte utses till
riksintresse för vindbruk.

Område 132, Myckelberget, Digerberget och Bergsätern. Inom området ligger
Bergsätern, en fäbodmiljö med bevarat byggnadsbestånd och fägator utan inslag
av nytillkommen fritidsbebyggelse, som är av riksintresse för kulturmiljövård. En
justering av området bör ske för att ge minst 800 meter till bebyggelse.
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Område 136, Bullberget. Området har i översiktsplanen inga särskilda
rekommendationer och det finns i området inget områdesskydd. Området har en
direkt närhet till elnätet. Malung-Sälens kommun har i dagsläget inget att erinra mot
att detta område.

Område 138, Getingkölen till Storkölen. I stort sett hela området ligger inom ett
större område av riksintresse för naturvården. Naturen i området ingår i ett större
våtmarkskomplex med myrar och sumpskogar. Malung-Sälens kommun ställer sig
därför frågande till möjligheterna att etablera vindkraft, och det vägnät som
medföljer, i området.

Område 141, Fenningberget. Området är naturreservat och ligger endast ca 300
meter från samlad bebyggelse. I föreskrifterna till naturreservatet är beslutat om
förbud för anläggandet av mark- eller luftledning och uppförande av mast. Malung-
Sälens kommun bedömer att dessa förbud i förlängningen innebär att exploatering
för vindkraft är olämplig. Malung-Sälens kommun har även tidigare, i
översiktsplanen, bedömt att området är olämpligt för etablering av vindkraft.
Området bör således inte utses till riksintresse för vindbruk.

Område 148, från norr om Mattsåsen till Hållsätrarna. Södra delarna av området
ingår i riksintresse för naturvård och är en del av ett våtmarksområde klass 1.
Myren har biologiska och geologiska värden och hyser ett relativt rikt fågelliv. I
dessa delar av föreslaget område ställer sig Malung-Sälens kommun frågande till
möjligheterna att etablera vindkraft. Positivt i hela området är närheten till elnät
vilket bör göra den totala påverkan mindre än i flera andra områden.

Område 149, Dragtjärnåsen och Långheden, en mindre del av området är beläget i
Malung-Sälens kommun, större delen finns i Älvdalens kommun. Området korsas i
norr av Vasaloppsspåret vilket är ett kommunalt naturreservat. Hänsyn till detta ska
tas vid en eventuell framtida tillståndsprocess. I områdets centrala delar finns ett
våtmarksområde klass 2. I övrigt har Malung-Sälens kommun inget att erinra mot
detta område.

Område 145, Fjällsåsen. Området ligger inom riksintresse för turism och rekreation
enligt 4 kap. 1-2 §§ miljöbalken och inom riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken. Området bör, om det ska utpekas som riksintresse, justeras i norra
delen för att hålla ett minsta avstånd om 800 meter till detaljplanelagd bebyggelse.

Område 153 och 154, Gammalsätersfjället, Hemfjället, Storfjället och Hundfjället.
Områdena är av riksintresse för turism och rekreation enligt 4 kap. 1-2 §§
miljöbalken och för friluftsliv enligt 3 kap. 6 §. Här går flertalet vandringsleder bland
annat Sälenringen. Området bör, om det ska utpekas som riksintresse, justeras i
dess södra del för att hålla ett minsta avstånd om 800 meter till detaljplanelagd
bebyggelse. Bägge områdenas norra delar ligger i områden som redan är
ianspråktagna för liftar och skidområden eller undantagna för eventuell sådan
exploatering. Den norra gränsen för riksintresseområdena bör därför om områdena
ska utpekas som riksintressen, justeras för att inte innehålla någon del av dessa
områden. I den södra delen av Hundfjället finns ett naturreservat och Natura-2000
område. Föreskrifterna förbjuder bland annat byggande av ny anläggning och
anläggandet av väg, mark- eller luftledning. Malung-Sälens kommun bedömer att
dessa förbud i förlängningen innebär att exploatering för vindkraft är olämplig.
Därför anser Malung-Sälens kommun att ett eventuellt riksintresseområde inte ska
innefatta någon del av naturreservatet.
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Malung-Sälens kommun ställer sig något tveksam till att utse områden i södra
Transtrandsfjällen, område 145, 153 och 154, som riksintressen för vindbruk då
detta område är mycket betydelsefullt för många människor i avseende på
rekreation och friluftsintressen. Malung-Sälens kommun anser att ett resonemang
om vindkraftsetableringar kan föras även utan att området får riksintressestatus.
Resonemang om vindkraftsetableringar kommer dock alltid att föras under
förutsättning att etableringen inte innebär negativ påverkan på friluftsliv eller turism.
Malung-Sälens kommun vill här framhäva att vid en eventuell etablering kommer
friluftslivets och turismens behov prioriteras då detta är en viktig industri i
kommunen. Satsningar pågår även för att göra turismen mindre säsongsbunden
och eventuella exploateringar får inte påverka detta negativt.

Område 155, Flatfjället och Källfjället. Området är av riksintresse för turism och
rekreation enligt 4 kap. 1-2 §§ miljöbalken och för friluftsliv enligt 3 kap. 6 §. Här går
flertalet vandringsleder bland annat Kungsleden och Sälenringen. Malung-Sälens
kommun har i översiktsplanen gjort bedömningen att detta område inte bör utses till
riksintresse för vindbruk även om vindförhållandena är goda. Kommunen har gjort
detta ställningstagande eftersom området har stor betydelse för turismen och
kommunen kommer prioritera denna före vindkraft i området.

Ett riksintresseområde för vindkraft ska visa att sådan exploatering kan vara möjlig i
området och öppnar i sådant fall även för viss annan exploatering i närområdet,
vilket Byggnadsnämnden i Malung-Sälens kommun flertalet gånger sagt nej till då
området är kalfjäll. Detta är ytterligare skäl till att Malung-Sälens kommun anser att
området inte bör pekas ut som riksintresse för vindbruk.

Strax utanför det nu föreslagna riksintresseområdet finns Östfjällets fäbod där
kommunen vill bevara både det obebyggda området kring fäboden och själva
fäboden som en resurs för det rörliga friluftslivet. Om Energimyndigheten väljer att
peka ut området som riksintresse mot kommunens vilja anser kommunen att
området bör justeras med ett större avstånd till fäboden. Avståndet till övrig samlad
bebyggelse, främst sydväst om föreslaget område, bör även det justeras till minst
800 meter och riksintresseområdet bör inte omfatta någon av de delar som enligt
kommunens översiktsplan har starka bebyggelseintressen. Områdets norra del bör
justeras för att inte innefatta någon del av Norra Transtrandsfjällens naturreservat.

Område 156, Lill-Närfjället, Stor-Närfjället, Östra Granfjället och Synddalskläppen.
Området är av riksintresse för turism och rekreation enligt 4 kap. 1-2 §§ miljöbalken
och för friluftsliv och naturvård enligt 3 kap. 6 §. Området är naturreservat och
västra halvan av är natura-2000 område. Här går flertalet vandringsleder bland
annat Kungsleden och Sälenringen. Reservatsföreskrifterna förbjuder bland annat
anläggandet av mark- eller luftledning, uppförandet av ny byggnad, mast eller
annan anläggning. Malung-Sälens kommun bedömer att dessa förbud i
förlängningen innebär att exploatering för vindkraft är olämplig. Området bör
således inte utses till riksintresse för vindbruk.

Även om resonemang om vindkraftsetableringar kanske kan föras i delar av
området kan inga exploateringar som kan försämra förutsättningarna för det rörliga
friluftslivet tillåtas. Om Energimyndigheten väljer att behålla området som
riksintresse för vindbruk bör det som minst justeras i dess norra del för att inte
innefatta de etablerade lift- och skidområdena.
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Område 159, Mellanfjället och Näsfjället. Områdets södra del ligger inom
Skarsåsens naturreservat, Natura 2000 och är av riksintresse för naturvård och
riksintresse för turism och friluftsliv enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken. Malung-Sälens
kommun har tidigare, i översiktsplanen, bedömt det olämpligt att etablera vindkraft
inom naturreservatet. Inom reservatet finns naturskogsområde som i dess
väsentlighet är i orört och ostört tillstånd. Reservatsföreskrifterna förbjuder bland
annat anläggandet av mark- eller luftledning. Malung-Sälens kommun bedömer att
dessa förbud i förlängningen innebär att exploatering för vindkraft är olämplig.
Malung-Sälens kommun har även tidigare, i översiktsplanen, bedömt att området är
olämpligt för etablering av vindkraft. Området bör således inte utses till riksintresse
för vindbruk.

Den norra delen av området ligger i ett område där kommunen i översiktsplanen
bedömt att det finns starka bebyggelseintressen. Även om Malung-Sälens kommun
anser det möjligt att överväga vindkraftverk i området kan detta endast ske om det
inte innebär negativ påverkan på friluftsliv och turism. Området ska också justeras
så att det är minst 800 meter till bebyggelse och redan etablerade lift- och
skidområden. Malung-Sälens kommun ställer sig frågande till lämpligheten att
utpeka detta område som riksintresse efter ovanstående justeringar.
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