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 Tillståndsansökan för vindkraftanläggning i Svartnäs med 
omnejd i Falu Kommun 

Synpunkter efter medlemsmötet i föreningen den 28 september 2010 och styrelsemöte 101010 
 

 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. 

 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. 

 När det gäller Svartnäsprojektet ligger delar inom områden med av kommunen fastställt 
höga naturvärden. Där vill vi att det inte ska byggas några vindkraftverk eller dras några 
vägar. Vindkraften får inte tillåtas försvaga den biologiska mångfalden. Vi stödjer 
Miljönämndens beslut om berg som inte får bebyggas. Däremot anser vi inte att parken ska 
kompenseras med ett antal vindkraftverk på andra platser, området blir ändå extremt 
belastat. 

 Vi anser att sökanden ska precisera tekniska krav som ska uppfyllas, t ex med bullervärden 
på verken. 

 Avsättning av medel bör ske till åtgärder för den biologiska mångfalden t ex för forskning 
kring vindkraftens effekter på  djurlivet i skogslandskapet. Medel för direkta skyddsåtgärder 
för djurlivet kan också bli aktuella. Jämför med laxtrappor vid vattenkraftverk. 

 Ersättning till lokalbefolkningen för försämrad naturkvalité bör övervägas – också här kan 
paralleller dras till vattenkraften. 
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