
 

 

 

 

 

Vänsterpartiet Malung-Sälen Svar från Vänsterpartiets lokalförening, Malung-Sälen Medborgarnas frå-
gor om vindkraft på Ripfjället 

 

 Föreningen Nej till vindkraft på Ripfjället, har ställt ett frågebatteri till de lokala partiföreningarna i 
Malung-Sälens kommun utifrån frågan om vindkraftsetablering i kommunen. Syftet med dessa frågor är att 
kunna synliggöra för kommunmedlemmarna hur de olika partiföreningarna ställer sig kring vindkraftseta-
bleringsfrågan generellt, men även direkt kopplat till etablering vid Ripfjället. 

 

 Frågorna som är ställda till partiföreningarna är som sagt ett helt frågebatteri, där frågorna är kopplade till 
både det generella som det specifika, det ideologiska som specifika sakfrågor, samt direkt kopplade till 
rena fakta-/informationsfrågor. Som partiförening väljer vi att svara på frågorna i ett mer sammanfattat 
svar, och hoppas att frågeställaren ser dessa som fullödiga. Vi tänker oss att vi svarar genom att gå från det 
generella till det specifika, med andra ord från vindkraftsfrågan i stort till att övergå till vår syn på vind-
kraftsetablering i vår kommun, till att slutligen landa i den specifika etableringen vid Ripfjället. 

 

 

 Som parti är vi för vindkraft som energiförsörjningsform, som en del i en nationellt energiförsörjningsplan 
om att frångå de fossila energiförsörjningsmedlen. Vi ställer oss också som lokal partiförening generellt 
sett positiv till vindkraft som energiförsörjningskälla. Vi ställer oss också positiva till viss vindkraftsetable-
ring i vår kommun. Vad vi dock vill poängtera är att det alltid, oavsett om etablering sker i vår kommun el-
ler någon annanstans i Sverige måste viktas de nationella intressena med de lokala, det måste alltid tas 
hänsyn till lokalbefolkningsintressen, såväl som fauna och habitatintressen. Vänsterpartiets lokalförening 
kommer aldrig att ställa sig positiv till en etablering förrän dessa frågor är fullödigt utredda och tydlig-
gjorda och sammantaget ger god grund för ställningstagande och beslutsfattande. 

 

 När det handlar om kommunal vindkraftsplan har vi som oppositionsparti svårt att förstå varför denna 
drar ut på tiden. Att ha en kommunal vindkraftsplan ser vi som ett bra verktyg för att kunna vikta just tidi-
gare frågor i relation till nationella vindkraftetableringsintressen och gentemot den kommunala översikts-
planen. Att lyfta, och politiskt hantera, en lokal vindkraftsplan ser vi som ett bra verktyg för dialog, transpa-
rens och god demokratisk ordning gentemot våra medborgare. Därför ser vi helst inte att frågor om vind-
kraftsetablering lyfts/hanteras förrän en sådan plan finns fastslagen. 

  



 

 

 När det kommer till etablering vid Ripfjället var Vänsterpartiet som lokalförening tidigt ut med att ställa sig 
positiv till frågan om folkomröstning i kommunfullmäktige. Vi har också varit tydliga kring att vi kommer 
respektera resultatet från den folkomröstningen. 

 

 För övrigt är många av frågorna som är ställda i den detaljgrad att de kräver en direkt sakkunskap/kom-
munhanteringsinsikt. Vänsterpartiet som enskild lokalförening kan inte svara på dessa, då vi inte har den 
professionskunskapen som tillhör tjänstemannaledet, och därmed inte har den detalj-/sakkunskap som 
krävs för att kunna svara. Som partiförening tillhör vi inte heller den politiska majoriteten i kommunen, 
varav vi inte kan svara på hur frågan av majoriteten; S, L, C har hanterats/hur de tänker hantera frågan vi-
dare. Vi hoppas att frågeställaren får mer tydliga svar från den styrande majoriteten och kommunen som 
förvaltning på resterande frågor. 

 

 Vänsterpartiets lokalförening vill tacka för frågorna, och att ni som intresseförening ser det som viktigt i 
demokratins tecken att inhämta lokalföreningarnas ställningar och hållningar. Genom dialog, transparens 
och god demokratisk ordning kan bästa förutsättningar skapas för Malung-Sälens kommun. 

 

 Vi har gärna fortsatt dialog och kontakt med er som intresseförening.  

Välkommen att höra av er igen om ni undrar något, eller om ni vill skapa forum för gemensam dialog. 

 

 

 För Vänsterpartiet, Malung-Sälen/ Partiföreningsordföranden, Lars-Erik Bech 

 


