
Östra Näsberg den 2/10-2019 

 

Synpunkter och begäran om avslag på WPD's ändringsansökan i Stöllsäterprojektet. Diarie nr: 

551 153 23-2018. 

Arbetsgruppen mot vindkraftsexploatering i Malungs västra finnmarker tillika dom boende i 

området motsätter sig WPD's ansökan om att få bygga vindkraftverk som är 50 meter högre 

än dom tillståndsgivna, dvs en maxhöjd på 250 meter höga verk i Stöllsäterberg. 

Skälen är att exponeringen av verken ökar markant samt att områden som tidigare skulle ha 

varit förskonade inte längre kommer att vara det i och med en höjning av verken. 

Problemet med detta är att när man kalkylerat med dom förskonade områdena inom 

besöksnäringen så stjälper man även dessa försök till företagande och försörjning i området. 

Även boende i området som har börjat planera för den störningen som mindre verk skulle 

bidra till, kommer nu att exponeras än mer med större verk. 

 

Större verk får även effekten av att dom inte bara är större, dom uppfattas även som närmre, 

vilket leder till att intrånget och störningen blir än mer markant. Detta leder till ett obehag 

som inga boende i detta land skall bli påtvingade. 

Ett stort problem är nu denna klimathysteri som råder i landet, och som driver många 

beslutsfattare att godkänna exploateringar på felaktiga grunder. Beslut som kan få förödande 

konsekvenser för den enskilda människan. 

 

Vi har återigen blivit förbigångna av Malung-Sälens kommuns folkvalda politiker, trots att vi 

blev lovade av kommunen att dialog mellan boende och kommun fortsättningsvis skulle råda 

i detta ärende. Men har helt enkelt inte bemödat sig att informera sig om vilka konsekvenser 

som större verk kommer att få för området och dom boende. 

Detta har lett till att desinformation och vilseledande information har legat till grund för ett 

politiskt beslut. Man har t.ex. påstått att det inte finns några motsättningar till vindkraft här 

på finnskogen, vilket är en ren lögn. 

Hur detta har påverkat utgången av röstningen vet vi inte, men blotta misstanken om att det 

har påverkat beslutsprocessen gör att kommunens beslut i ärendet saknar legitimitet. 

Endera får Malung-Sälens kommun göra om beslutsprocessen efter att man har haft en 

dialog med dom berörda i området, alternativt att Länsstyrelsen bortser från kommunens 

beslut i ärendet och att arbetsgruppens begäran får ligga som grund för Länsstyrelsens beslut 

eftersom kommunpolitikernas uppgift att representera kommunen och dess invånare brister. 

 

Från Arbetsgruppen mot vindkraftsexploatering i Malungs västra finnmarker 

Vimar Evaldsson               Irene Fjelldal 

Peter Karlsson                   Fredrik Fjelldal 



 

 

 

 

 

 


