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Weronica Andersson

Från: 3GIS WindPower <windpower@3gis.net>

Skickat: den 3 maj 2019 15:31

Till: Björn Grinder

Ämne: SV: Vindkraftsremiss

Hej, 

Svar på remissförfrågan för ett vindkraftsprojekt på Ripfjället på gränsen mellan Torsby och Malung-Sälens kommun.

3GIS har ingen verksamahet i detta område som kan påverkas av denna etablering. 

På uppdrag av 3GIS AB 

Mvh 
Agne Neuman 

Transmission planner 
Mobile: 0046-(0) 733277668 
Email: agne.neuman@huawei.com 
Huawei Technologies Sweden 
Isafjordsgatan 34 
164 40 Kista, Sweden 

http://www.huawei.com 

________________________________ 
Från: Björn Grinder <B.Grinder@wpd.se> 
Skickat: den 24 april 2019 09:25 
Ämne: Vindkraftsremiss 

Översänder härmed en remiss för ett vindkraftsprojekt på Ripfjället som ligger på gränsen mellan Torsby kommun 
och Malung-Sälens kommun. 
Samt shapefiler på projektområdet. 
Svar på remissen önskas senast den 31 Augusti 2019. 

Med vänlig hälsning 

Björn Grinder 
Wpd Scandinavia AB 
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 B.Grinder@wpd.se 

 

 Ärende: Ripfjället 

  

  

 

 

 

Göteborg 2019-04-30 

 

Svar på vindkraftsremiss gällande vindkraftverk i Malung-Sälen och Torsby 

kommun. 

 

Telenor Sverige AB har inga invändningar mot uppförande av vindkraftverk enligt 

remissansökan inkommen 2019-04-30, med placering enligt de bifogade koordinaterna. 

 

Net4Mobility samägs av Telenor och Tele2 där ansvar fördelas inom olika kartområden 

i Sverige. Ripfjället överlappar både Telenors och Tele2:s kartområde. Net4Mobility 

har inga invändningar mot uppförande av de vindkraftverk som ligger inom Telenors 

N4M område i detta fall (se kartbild nedan). Invänta Tele2 för komplett svar!  

 

 

 

Tele2 N4M  

Område 

 

 

 

 

 

 

 

   Telenor N4M  

   Område 

 

 

    

 

Med vänliga hälsningar 

 

Huawei Technologies Sverige AB / Telenor Sverige AB 

Access Transmission 

 

Andreas Schulze 

 



 
   
   

Datum Sida 

2019-05-06 1 (2) 
 

1. Vindkraftverk i olämpliga lägen kan medföra kraftiga störningar på radio- och 
teleutrustning i befintlig radiolänkstation samt på radiobaserade teleförbindelser till 
och från stationen. Det är därför viktigt att hänsyn tas till befintliga anläggningar. För 
att undvika störningar på befintlig radiokommunikation krävs en frizon om 100-350 
meter på var sida om länkstråket samt en radie om 350 meter runt 
radiolänkstationen. 
 

 

  

Organisationsuppgifter  

Telia Sverige AB 
Stjärntorget 1, 169 94 Stockholm 
Styrelsens säte: Stockholm 
Org. nr 556430-0142, Momsreg.nr SE556430014201 

 

 

 

 
Remissvar gällande etablering av vindkraftverk Ripfjället som ligger på gränsen 
mellan Torsby kommun och Malung-Sälens kommun. 

  
 

Telia Sverige AB har inget att erinra gällande uppförandet av vindkraftverk enligt er remiss. 
Radiolänkstråk eller mobilnät berörs inte av den föreslagna etableringen.1 

 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Uno Mattsson 
Telia Sverige AB 
 
 
 
Bilagor 
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Miljöskydd
Ann-Marie Fransson
010-2247355

Wpd Scandinavia AB
Surbrunnsgatan 12
114 27 Stockholm

Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD    Besöksadress: Våxnäsgatan 5
Telefon: 010-224 70 00 (växel)    Fax: 010-224 71 10    E-post: varmland@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/varmland

Samrådsmeddelande inför ansökan om tillstånd enligt
miljöbalken för vindpark Ripfjället, Malung-Sälens 
kommun samt Torsby kommun.

Ni har haft samråd med Länsstyrelsen Värmland, Länsstyrelsen Dalarna, 
Malung-Sälens kommun samt Torsby kommun den 15 november 2016. 
Länsstyrelsen har tagit emot anteckningarna från samrådet.

Wpd Scandinavia AB (nedan kallat bolaget) planerar att anlägga en 
vindkraftspark med 32 vindkraftverk på en totalhöjd om 250 m i 
kommunerna Malung-Sälen och Torsby. 

Enligt miljöbalken 6 kap 5 § ska Länsstyrelsen under samrådet inför en
tillståndsansökan verka för att miljökonsekvensbeskrivningen får den
inriktning och omfattning som behövs för tillståndsprövningen.
Med anledning av vad som framkommit i ärendet vill Länsstyrelsen framföra
följande. Detta meddelande innebär inget ställningstagande i frågan om
tillåtligheten för verksamheten.

Betydande miljöpåverkan och samråd

I 3 § Förordningen (1998:905) miljökonsekvensbeskrivningar och 
Miljöprövningsförordningen (2013:251) föreskrivs vilka verksamheter som
alltid skall antas medföra betydande miljöpåverkan. Den aktuella
verksamheten faller under 21  kap 13 §, verksamhetskod 40.90. 
Vindkraftsparken skall därmed antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Sålunda gäller bestämmelserna i miljöbalken 6 kap om utökad 
samrådsskyldighet (4 §) liksom om innehållet i miljökonsekvens-
beskrivningen  (7 §).

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Tänkbara miljökonsekvenser har diskuterats vid samrådsmötet, sökanden har
på så sätt informerats om vad som kan vara viktigt att belysa i MKB:n. 
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Länsstyrelsen vill betona följande:

Naturvård
I MKB:n ska de naturmiljöer som berörs av vägdragningar, verksplaceringar 
samt kabelförläggning redovisas detaljerat med resultat från inventeringar 
samt tagen hänsyn till naturvärden. Beskrivningen ska även redovisa vilken 
hänsyn som tas och vilka konsekvenser som kan uppstå för de arter som 
påverkas. Fokus bör ligga på arter (djur och växter) som omfattas av 
artskyddsförordningen (2007:845) eller är listade i fågeldirektivet 
(79/409/EEG) och/eller i den nationella rödlistan. Eventuell påverkan på 
våtmarker, vattendrag och deras hydrologi bör också belysas.

Fladdermöss
Generellt:
Eftersom fladdermöss har visat sig vara känsliga för påverkan från 
vindkraftverk ska en inventering av djuren utföras i lämpliga områden. 
MKB: n ska även innehålla en inventering över födosöksområden samt 
övervintrings- och koloniplatser. Särskilt viktiga miljöer kan vara där 
traktens fladdermöss ansamlas tidigt på året när insektstillgången är liten 
eller sent på säsongen då ungarna lämnar yngelplatsen, tack vare lokalt riklig 
insektsförekomst. Om viktiga miljöer förekommer inom eller i närheten av 
projektområdet bör en konsekvensanalys genomföras och det bör redogöras 
för hur man avser att minska påverkan på fladdermöss, samt hur man avser 
att följa upp densamma efter uppförande av vindkraftparken. 

Fåglar
En kartläggning av befintlig kunskap om de fåglar som häckar i området bör 
göras och kontakt bör tas med lokala ornitologer och naturvårdsföreningar. 
En total häckfågelinventering, inklusive nattaktiva arter, bör utföras i det 
område som kommer att tas i anspråk av etableringen av vindkraftparken och 
av tillfartsvägarna. Därutöver bör en översiktlig inventering utföras i en radie 
av 3 km utanför parken. Inventeringarna bör särskilt inriktas på arter som är 
rödlistade eller listade i fågeldirektivets bilaga 1. Exempel på arter som bör 
inkluderas i Värmländska skogsmiljöer är bl.a. lommar, skogshöns, 
myrhäckande vadare, ugglor, rovfåglar, hackspettar och nattskärra. 

Spelflyktsinventering av kungsörn bör ske under två säsonger och om 
spelflykt observeras bör boet lokaliseras.
I MKB:n ska även redogöras för hur man avser att minska möjliga negativa 
effekter på fågellivet samt hur man avser att följa upp eventuell påverkan på 
fågellivet efter uppförandet av vindkraftparken. 
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Natura 2000
I närhet till planerad verksamhet ligger myrkomplexet Kölarna som är 
upptagen i Natura 2000; ett europeiskt nätverk med naturområden vars syfte 
är att hindra utrotningen av arter och livsmiljöer. Enligt 7 kap 28 § 
miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder 
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett sådant naturområde. 
Vidare får tillstånd endast lämnas om verksamheten eller åtgärden inte kan 
skada den livsmiljö i området som avses att skyddas eller medför att de arter 
som avses att skyddas utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan 
försvåra bevarandet av arterna. 

De ingående naturtyperna enligt habitatdirektivet i Kölarna är aapamyrar och 
myrsjöar varav aapamyrar är en naturtyp som är prioriterad i EUs art- och 
habitatdirektiv. De prioriterade naturtyperna betraktas som de mest hotade i 
unionen och ska således beaktas med särskild hänsyn. 

Med nuvarande underlag bedömer länsstyrelsen att planerade åtgärder vid 
vägen genom Kölarna kräver tillstånd enligt bestämmelserna i 7 kap 28 § 
miljöbalken. Vidare kan länsstyrelsen inte utesluta att en exploatering av 
området i närheten till Kölarna väcker frågan om krav på tillstånd. 

För bedömningen av om tillstånd utifrån Natura 2000-bestämmelserna väcks 
behövs grundläggande utredningar. I första steget krävs utredning om i 
vilken omfattning exploateringen i området berör Natura 2000-området 
direkt eller indirekt (även över tid). Vidare behöver utredningen ta sikte på 
dels de typiska arterna för de olika naturtyperna samt de utpekade arterna i 
området och huruvida dessa kan påverkas av planerad verksamhet. För 
Kölarna och de typiska arterna i området är faktorer som kan leda till skada, 
förutom ren förlust av livsmiljö, tex kvalitetsförsämring av livsmiljön, 
påverkan på vattenkemi och hydrologi. 

Åtgärdernas påverkan enligt 7:28 b miljöbalken ska även bedömas 
tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter. I MKB:n bör 
man utreda hur etableringen av Ripfjället samt befintliga parker och 
verksamheter i närområdet kan påverka Kölarnas utpekade bevarandevärden.

Övrigt
Alternativa lokaliseringar ska redovisas, för- och nackdelar med dessa.

Kartor bör vara i A3-format där man kan se bolagets anläggningar i
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förhållande till vägar, kulturlämningar och naturvärden.

Övrigt om samråd och ansökan

Vad som ska ingå i ansökan är reglerat i miljöbalken 22 kap 1 §.
Bland annat ska det ingå administrativa uppgifter, teknisk beskrivning samt
en icke teknisk sammanfattning. Bolaget ska redovisa tydligt vad ansökan 
avser, samt förslag till villkor. Bolaget ska beskriva hur de kommer att ta 
hänsyn till de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap och 3 kap 1 § 
och 3 § samt verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljö. 
Bolaget ska även belysa miljömålen; nationella, regionala och lokala. 

Länsstyrelsen i Värmlands län kommer att vara remissinstans under 
tillståndsprocessen.

Enhetschef Christina Hägglund har fattat beslut i detta ärende. 
Miljöskyddshandläggare Ann-Marie Fransson har varit föredragande. 
Naturvårdshandläggare Maria Krange har också deltagit. 

Kopia till:

Malung-Sälens kommun, Miljönämnden, Box 14, 782 21 Malung
Torsby kommun, 5. Miljö- och Byggnämnden, 685 80 Torsby
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun
Länsstyrelsen Örebro, Storgatan 22, 701 86 Örebro
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Weronica Andersson

Från: noreply@teracom.se

Skickat: den 6 mars 2020 13:52

Till: Karl Folkerman

Ämne: Remissvar vindkraftsansökan 5524

EXTERNAL MAIL 

Remissvar vindkraftsansökan 

Ärendenummer: 5524 

Datum: den 6 mars 2020 

Vi har mottagit följande uppgifter: 

 Organisation: wpd Scandinavia AB  

 Kontaktperson: Karl Folkerman  

 Adress: Surbrunnsgatan 12, 11427 Stockholm  

 E-postadress: k.folkerman@wpd.se  

 Er benämning: Ripfjället_LAK  

Vindkraftverk utan erinran 

Position Angiven Lat Angiven Long Sweref99TM Lat Sweref99TM Long Navhöjd Rotordiameter

#1 6729596 403246 6729596 403246 250 200

#2 6729004 403335 6729004 403335 250 200

#3 6729213 406747 6729213 406747 250 200

#4 6730230 403788 6730230 403788 250 200

#5 6731830 405014 6731830 405014 250 200

#6 6730315 403145 6730315 403145 250 200

#7 6729397 406253 6729397 406253 250 200

#8 6728667 406203 6728667 406203 250 200

#9 6728639 406862 6728639 406862 250 200

#10 6726552 405226 6726552 405226 250 200

#11 6727441 406114 6727441 406114 250 200

#12 6726360 406582 6726360 406582 250 200

#13 6727775 407232 6727775 407232 250 200

#14 6727894 405913 6727894 405913 250 200

#15 6729907 406188 6729907 406188 250 200

#16 6730191 405242 6730191 405242 250 200

#17 6731103 405280 6731103 405280 250 200

#18 6730832 404041 6730832 404041 250 200

#19 6732142 404528 6732142 404528 250 200

#20 6729027 405537 6729027 405537 250 200

#21 6726871 406029 6726871 406029 250 200

#22 6726289 405812 6726289 405812 250 200

#23 6727187 405248 6727187 405248 250 200

#24 6731409 404380 6731409 404380 250 200
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Position Angiven Lat Angiven Long Sweref99TM Lat Sweref99TM Long Navhöjd Rotordiameter

#25 6728297 407195 6728297 407195 250 200

#26 6728291 405529 6728291 405529 250 200

#27 6728237 403843 6728237 403843 250 200

#28 6727719 403786 6727719 403786 250 200

#29 6727255 403849 6727255 403849 250 200

#30 6729706 405320 6729706 405320 250 200

Ansökan godkännes härmed. Teracom har inget att erinra mot placering av vindkraftverk på dessa positioner 

Remissvaret gäller i tolv(12) månader från ovanstående datum 
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Weronica Andersson

Från: vindkraftverk <vindkraftverk@Tele2.com>

Skickat: den 3 maj 2019 09:29

Till: Björn Grinder

Ämne: FW: Vindkraftsremiss

Bifogade filer: 2019-02-27 Samrådshandling RIPF.pdf; RIPF_PA7_SWEREF99TM.sbn; RIPF_PA7

_SWEREF99TM.sbx; RIPF_PA7_SWEREF99TM.shp; RIPF_PA7

_SWEREF99TM.shp.SWEONWS002.708.10304.sr.lock; RIPF_PA7

_SWEREF99TM.shp.xml; RIPF_PA7_SWEREF99TM.shx; RIPF_PA7_SWEREF99TM.CPG; 

RIPF_PA7_SWEREF99TM.dbf; RIPF_PA7_SWEREF99TM.prj

Hej, 
Tele2 ser inga hinder till etablering enligt remiss.

//Johan Pihlsgård 
Tele2 AB 
Mob: 070-164 95 80 

From: Björn Grinder <B.Grinder@wpd.se>  
Sent: den 29 april 2019 11:06 
Subject: Vindkraftsremiss 

Översänder härmed en remiss för ett vindkraftsprojekt på Ripfjället som ligger på gränsen mellan Torsby kommun 
och Malung-Sälens kommun. 
Samt shapefiler på projektområdet. 
Svar på remissen önskas senast den 31 Augusti 2019. 

Med vänlig hälsning 

Björn Grinder 
Wpd Scandinavia AB 

******** IMPORTANT NOTICE ******** 
The content of this e-mail is intended for the addressee(s) only and may contain information that is confidential 
and/or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, please note that any copying, 
distribution or any other use or dissemination of the information contained in this e-mail (and its attachments) is 
strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, kindly notify the sender immediately by replying to this 
e-mail and delete the e-mail and any copies thereof. 

Tele2 AB (publ) and its subsidiaries (“Tele2 Group”) accepts no responsibility for the consequences of any viruses, 
corruption or other interference transmitted by e-mail.  
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Weronica Andersson

Från: Lars Edholm <Lars.Edholm@tre.se>

Skickat: den 30 april 2019 10:47

Till: Björn Grinder

Ämne: RE: Vindkraftsremiss, Ripfjället

Tack Björn, 

Nu blev det enkelt och följdaktligen ett snabbt svar tillbaka. 

Hi3G Access AB (Tre) har inget att erinra mot etablering av vindkraft på Ripfjället i enlighet med erhållet 
remissunderlag. 

Mvh//Lars 
072-701 40 39 

Lars Edholm
Transmission
Mobil: +46 (0) 72 701 40 39
Växel: +46 (0) 763 33 33 33

Hi3G Access AB, Box 7012 
121 07  Stockholm-GLOBEN

From: Björn Grinder <B.Grinder@wpd.se>  
Sent: den 30 april 2019 10:25 
To: Lars Edholm <Lars.Edholm@tre.se> 
Subject: SV: Vindkraftsremiss, Ripfjället 

Varsågod! 

Med vänlig hälsning/Björn Grinder 

Från: Lars Edholm <Lars.Edholm@tre.se>  
Skickat: den 29 april 2019 15:14 
Till: Björn Grinder <B.Grinder@wpd.se> 
Ämne: RE: Vindkraftsremiss, Ripfjället 

Hej Björn, 

Du har inte koordinaterna för de 40 preliminära positionerna i en enkel excel-fil? 
SWEFER99TM fungera gott. 

Annars måste jag hitta något sätt att få ut dom ur dina shape-filer. 

Mvh//Lars 
072-701 40 39 
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From: Björn Grinder <B.Grinder@wpd.se>  
Sent: den 29 april 2019 11:06 
Subject: Vindkraftsremiss 

Översänder härmed en remiss för ett vindkraftsprojekt på Ripfjället som ligger på gränsen mellan Torsby kommun 
och Malung-Sälens kommun. 
Samt shapefiler på projektområdet. 
Svar på remissen önskas senast den 31 Augusti 2019. 

Med vänlig hälsning 

Björn Grinder 
Wpd Scandinavia AB 


