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Synpunkter på Kommunens Planeringsunderlag för Vindbruk i Falu Kommun 
 

 Vindkraften är en flödande energiresurs och späder inte på växthuseffekten. Därför är 
föreningen positiv till vindkraft – men med sans och måtta. Grundfrågan i energidebatten är 
inte valet av energislag utan hur mycket som är lagom. Vi måste skära ner på vår samlade 
energianvändning, inte minst på elenergi. Utbyggnaden av vindkraften måste ske utifrån ett 
helhetsperspektiv, såväl nationellt, regionalt som kommunalt. 
Vindkraftsutbyggnaden inom kommunen bör relateras till en vision för den framtida 
elenergianvändningen inom kommunen där också frågan om vad som är en rimlig elexport 
finns med.  

 När det gäller den kommunala vindkraftsplaneringen vill vi att kommunen snarast upprättar 
en översiktsplan och där bakar in det planeringsunderlag för vindkraften som nu är på gång. 
Där ska fastläggas vilka områden som är aktuella och vilka mängder vindkraft som ska få 
byggas ut inom en överblickbar framtid. 
Områden med av kommunen fastställda höga naturvärden ska inte bebyggas med 
vindkraftverk eller förses med nya vägar.  Vindkraften får inte tillåtas försvaga den 
biologiska mångfalden. Vindkraftsetableringen ska inte styras av de stora markägarna.  
Vindkraftsplaneringen ska ta hänsyn också till omgivande kommuners planer. Så t ex måste 
bedömningen av mängden acceptabla vindkraftverk kring Svartnäs ske utifrån 
vindkraftsetableringarna på andra sidan kommungränsen. 

 När det gäller lokaliseringen vill vi att kommunen omprövar inställningen att 
jordbrukslandskapet inte ska rymma vindkraftverk. Vi anser att vindkraftverk ofta är en 
mindre störning i det mycket tydligt människopåverkade jordbrukslandskapet än i stora 
obrutna skogsområden, särskilt i höjdlägen med gammelskog. Vindkraften behöver inte 
gömmas undan och koncentrerat drabba människor i utpräglad glesbygd. Vi har bejakat 
vindkraften och den kan väl kvalificera sig i det moderna kulturlandskapet. Här finns också 
närhet till vägar och kraftledningssystem. 

 Kommunen bör formulera krav som driver den tekniska utvecklingen framåt och underlättar 
en integrering av vindkraften i kulturlandskapet. T ex kan ställas krav på verk som har stor 
verkningsgrad även vid lägre vindstyrkor, som fungerar med lägre vinghastigheter och som 
kräver mindre skyddsavstånd.  

 Kommunen bör utveckla en policy som innebär att människorna kring 
vindkraftsetableringar blir delaktiga och får inflytande över utformning och placering av 
vindkraften i sin omgivning. 
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