
Gruppen Nej till Vindkraft på Ripfjället
har bl a delat ut en broschyr med sin syn
på saken, här bemöter wpd en del av de
påståenden som framförs av gruppen.

wpd är ett företag som vill etablera en
verksamhet i kommunen vilket innebär 
en investering om ca 2 miljarder kronor, 
möjlighet till arbetstillfällen och annan 
nytta för föreningar och byalag. Samråd inför 
tillståndsansökan har hållits och det har upp-
rättats en miljökonsekvensbeskrivning där 
den påverkan verksamheten kan ge tydligt 
specificeras. Handlingarna finns tillgängliga på 
wpd´s hemsida. Tillståndsmyndigheten ska nu 
pröva om underlaget uppfyller miljöbalkens 
krav och om verksamheten kan tillåtas. 

Folkomröstningen som har begärts handlar 
inte om miljöprövningen. Den handlar heller 
inte om vad man anser om olika energislag 
generellt eller om andra vindkraftsetableringar 
i regionen. 

Folkomröstningen handlar om ifall kommun-
invånarna tycker att det är en bra idé att en 
vindpark uppförs på Ripfjället eller inte. 
Det är fullkomligt naturligt att företaget 
som vill etablera sig i kommunen informerar 
om de samhällsekonomiska fördelarna med 
verksamheten, så att alla medborgare får höra 
alla sidor av saken.

Arrendeinkomsten 
Gruppen menar att wpd försöker lura 
kommunen genom att basera det procentuella 
arrendet på intäkten från vindkraftsparken. 
Det är precis tvärtom, genom att räkna in 
alla typer av intäkter elproduktionen kan ge, 
såsom spotpris på elmarknaden, försäljning 
genom elhandelsavtal (PPA), försäljning av 
gröna certifikat eller andra tillägg som kan 
tillkomma i framtiden försäkras kommunen 
om att arrendet baseras på alla intäkter från 
vindparken. Kommunen har dessutom enligt 
avtalet rätt att ta del av revisorsgranskade 

rapporter över försåld el och intäkter och att 
begära rättelse om man anser att el försålts till 
underpris. 

wpd har sedan starten 1996 byggt ca 2 270 
vindkraftverk och äger fortfarande ca 35 % 
av kapaciteten. wpd ansvarar för drift och 
underhåll av dessa och även andra företags
verk, totalt 2 445 vindkraftverk. Alla förstår
nog att en aktör som försökte lura sina mark-
ägare inte skulle bli långvarig i branschen. 

Dalarna tillhör inte norra Sverige
Sverige är indelat i 4 elområden, om det är
brist på elproduktion i ett elområde blir 
elen dyrare där. Elområde 1 och 2 omfattar 
huvudsakligen Norrland och här finns idag 
ett överskott på elproduktion som pressar ner 
elpriserna samt leder till att elnätet till södra 
Sverige behöver förstärkas för att produktionen 
inte ska bli inlåst.

Dalarna ligger inte i Norrland utan i ett av de 
två södra områdena, elområde 3. Eftersom det 
konsumeras mycket mer el i elområde 3 och 
i Dalarna än vad som produceras ger ökad 
elproduktion här en extra stor samhällsnytta 
och en press nedåt på elpriset.

Nedmontering och återställning
Länsstyrelsen fastställer alltid i miljötillståndet 
att bolaget innan byggstart ska ställa en god-
känd ekonomisk säkerhet till myndigheten för 
nedmontering och återställning. Det finns även 
som villkor i miljötillstånd att den dag parken 
ska monteras ned är det tillsynsmyndigheten 
som godkänner tillvägagångssättet, t ex om hela 
fundamentet ska tas bort eller ej. 

För Ripfjället har kommunen föregripit frågan 
och redan i arrendeavtalet fastställt vilket 
belopp som minst ska ställas som säkerhet.
Beloppet är osedvanligt högt, just för att 
säkerställa att alla kostnader inkluderas, även 
borttagande av fundament om det behövs.

Läs mer: www.wpd.se/ripfjallet


