
Varför köper inte wpd marken?

Varför köper inte Wpd marken istället för att arrendera?
Markerna kring Ripfjället är mestadels ”Impediment skogsmark”. Detta betyder att 
marken är lågproducerande och består mestadels av myrmark.
Liknande skogsskiften har nyligen sålts, och som ett exempel har ett 40 hektars skifte 
sålts för 600.000kr
Området kring Ripfjället är cirka 2000 hektar stort. Om man använder samma pris per 
hektar så skulle kommunens mark betinga ett pris kring 30 miljoner
Kommunen är utlovad en arrendeintäkt på 6,5 miljoner per år. Hans Unander har själv 
räknat på 25år och kommit fram till den potentiella intäkten av 162,5 miljon

VARFÖR ÄR WPD BEREDDA ATT BETALA UT ETT ARRENDE SOM ÖVERSTIGER 
VÄRDET AV MARKEN MER ÄN 5 GGR?
Den enda rimliga förklaringen måste vara att man inte är beredd att ta risken med att 
äga marken…
Vi menar att ovanstående sänker hela affären. Malungs kommun skall inte ta denna 
risk och stå med svartepetter efter 20 år
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En annan fråga:
25 februari brann ett vindkraftverk i Mora. Inte bara brann det: larmen fungerade inte 
så räddningstjänst och brandkår fick inget veta.
Om man googlar brand i vindkraftverk förstår man att det inte är så ovanligt att det 
brinner i verken, både i Sverige och utomlands.
Hur tänker sig kommunen med beredskap för detta? 
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Foto: Christer Gunnarsson

Till sist: hur har det här projektet skötts?

- Avtal som skrivits på olaglig grund. Numera har förvaltningsrätten ogiltigförklarat 
avtalet som skrevs 2014
- Det avtalet diariefördes inte förrän Arne kunde påvisa att han VISSTE att det 
fanns. Innan dess ljög Unander och påstod att det inte existerade ett avtal.
- Fortfarande nekar arkivarien i Malungs Kommun till att hon hittar dokument som 
vi vill ha och som vi har rätt att få ta del av enligt lagen. Vi har mail där hon påstår 
att hon och en kollega har letat igenom diarierna utan att hitta något. En 
halvtimme efter att vi fått de efterfrågade dokumenten från Länsstyrelsen kom hon 
tillbaka – nu hade hon plötsligt hittat dem…
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www.energimyndigheten.se

Unander hånade oss på ett möte med invånare i Lima och sa att vi med vår karta 
felaktigt påstod att kommunen vill ha vindkraft ”på varenda knul”. 
Vi har hämtat uppgifterna från Kommunstyrelsens Arbetsutskott (KSAU), alltså 
kommunens egna dokument. 
Dessutom kan alla gå in på Energimyndigheten och Vindbrukskollens karttjänst där 
alla planerade vindprojekt finns dokumenterade,

Vår karta visar vi i vilket skede de olika områdena/projekten befinner sig i och den är 
korrekt. Varför vill Unander påstå för Limaborna att vi hittar på? Är han så dåligt 
påläst eller vill han inte att Limaborna ska få veta vad som pågår i politiken och 
kommunen? Vad döljer han?
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