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Remissvar Försvarsmakten

Yttrande
HÖGKVARTERET

Datum

Beteckning

2013-12-18

FM2013-4261:1

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Er beteckning

Daniel Johansson

2013-07-02

Vårt tjänsteställe, handläggare

Vårt föregående datum

MARIANNE LITTBRAND STOILOV,
marianne.littbrand-stoilov@mil.se

Sida 1 (2)

Vår föregående beteckning

13 920:22550

Vindkraftsremiss i tidigt skede, projekt Ripfjället, MalungSälens kommun, Dalarnas län

FMV nr: 689/13

Detta är ett preliminärt besked till ett vindkraftsföretag. Beskedet ges i ett tidigt skede av ett
vindkraftsprojekt och anger om det för närvarande föreligger konflikt med
riksintressen/intressen för totalförsvarets militära del inom angivet område.
Detta svar är inget samråd enligt 6 kap miljöbalken eller avseende bygglovsansökan enligt
Plan och bygglagen (PBL). Vid eventuell kommande prövning enligt miljöbalken måste
sökanden genomföra föreskrivet samråd med förnyat yttrande från Försvarsmakten.
Bygglovsansökan skickas på remiss till Försvarsmakten från kommunen.
Angiven totalhöjd för vindkraftverken är 180 m.
Försvarsmakten har för närvarande inget att erinra på en vindkraftsetablering inom nedan
redovisat område. Se karta nästa sida.

(MLI)
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Högkvarteret
107 85 Stockholm

Lidingövägen 24

08-788 75 00

08-788 77 78

exp-hkv@mil.se
www.forsvarsmakten.se/hkv

Yttrande
HÖGKVARTERET

Datum

Beteckning

2013-12-18

FM2013-4261:1

Andersson, Karl-Anders
Stf Chef Produktionsledningens Infrastrukturavdelning
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

Sändlista
wpd Scandinavia AB
genom Daniel Johansson

d.johansson@wpd.se

För kännedom
FMV Ak led

tillstandsarende.trv@fmv.se
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Yttrande
HÖGKVARTERET

Datum

Beteckning

2015-08-14

FM2015-8377:3

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Er beteckning

Daniel Johansson

2015-04-30

Vårt tjänsteställe, handläggare

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

PROD INFRA Marianne Littbrand Stoilov,
marianne.littbrand-stoilov@mil.se

2013-12-18

FM2013-4261

Vindkraftsremiss i tidigt skede, projekt Ripfjället, MalungSälens kommun, Dalarnas län

Sida 1 (2)

FMV konc: 453/15

Detta är ett preliminärt besked till ett vindkraftsföretag. Beskedet ges i ett tidigt skede av ett
vindkraftsprojekt och anger om det för närvarande föreligger konflikt med
riksintressen/intressen för totalförsvarets militära del inom angivet område.
Detta svar är inget samråd enligt 6 kap miljöbalken eller avseende bygglovsansökan enligt
Plan och bygglagen (PBL). Vid eventuell kommande prövning enligt miljöbalken måste
sökanden genomföra föreskrivet samråd med förnyat yttrande från Försvarsmakten.
Bygglovsansökan skickas på remiss till Försvarsmakten från kommunen.
Försvarsmakten har för närvarande inget att erinra på en vindkraftsetablering inom nedan
redovisat område.

Ansökt område

(MLI)
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Högkvarteret
107 85 Stockholm

Lidingövägen 24

08-788 75 00

08-788 77 78

exp-hkv@mil.se
www.forsvarsmakten.se/hkv

Yttrande
HÖGKVARTERET

Datum

Beteckning

2015-08-14

FM2015-8377:3

Sida 2 (2)

Angiven totalhöjd för vindkraftverket är 250 m.
Detta yttrande gäller bara van angivet område och höjd. Utökas området i någon riktning mer
än 30 m alternativt om totalhöjden ändras måste Försvarsmakten få in en ny remiss.
Tidigast när exakt tidpunkt för resning, position och höjd är fastställd och senast 4 veckor före
resningen skall en flyghinderanmälan insändas av den sökande enligt Luftfartsförordningen 6
kap 25 §.
Avseende hindermarkering hänvisas till Transportstyrelsens föreskrifter.

Träff, Lars
Chef Produktionsledningens Infrastrukturavdelning
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

Sändlista
wdp Scandinavia AB

d.johansson@wpd.se

För kännedom
PROD FLYG
FMV AL Led Nät

tillstandsarende.trv@fmv.se

Yttrande
Datum

Beteckning

2017-01-25

FM2016-21423:4

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Er beteckning

Vårt tjänsteställe, handläggare

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

Sida 1 (2)

HKV PROD INFRA Emily Larsson, 08-788
93 22, emily.larsson@mil.se

Yttrande avseende samråd enligt 6 kap miljöbalken för
vindkraftprojekt Ripfjället, Torsby och Malung-Sälens
kommuner, Värmland och Dalarnas län
Försvarsmakten har för närvarande inget att erinra i rubricerat ärende.
WDP Scandinavia AB har initierat samråd enligt miljöbalken avseende uppförande av 25
stycken vindkraftverk inom projekt Ripfjället.
Försvarsmakten har inget att erinra mot uppförandet av de föreslagna vindkraftverken inom
nedan angivet utredningsområde med nedan angivna positioner (RT90 2,5 GonV). Beräknad
totalhöjd för vindkraftverken är 250 m.
6735840
6735497
6733872
6733341
6732310
6732177
6731396
6729537
6730005
6730865
6733388
6733942

1360576
1361178
1361888
1363240
1364724
1364755
1364584
1362310
1359803
1359279
1358592
1358772

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Försvarsmakten
107 85 Stockholm

Lidingövägen 24

08-788 75 00

08-788 77 78

exp-hkv@mil.se
www.forsvarsmakten.se

Yttrande
Datum

Beteckning

2017-01-25

FM2016-21423:4 Sida 2 (2)

Detta yttrande gäller dock bara inom ovan angivet område och höjd för vindkraftverken.
Flyttas någon hörnposition för utredningsområdet i någon riktning mer än 30 m alternativt om
totalhöjden ändras, måste Försvarsmakten få in en ny remiss.
Tidigast när exakt tidpunkt för byggstart (tid för byggsamråd), position och höjd är fastställd
och senast 4 veckor före tornet når 20 meters höjd skall en flyghinderanmälan insändas av den
sökande enligt Luftfartsförordningen 6 kap 25 §. Information finns att hämta på
www.forsvarsmakten.se. Den bör insändas i samband med att bygganmälan skickas till
kommunen, d.v.s. när positionerna är absolut fastställda.
Avseende hindermarkering hänvisas till transportstyrelsens föreskrifter.
För frågor rörande ärendet kontakta handläggaren enligt ovan.
Eliasson, Martin
Tjf. delprocessledare Fysisk planering, Produktionsledningens infrastrukturavdelning
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

Sändlista
WDP Scandinavia AB
genom Lukas Arklof

l.arklof@wdp.se

För kännedom
FMV Ak led Nät

tillstandsarende.trv@fmv.se

Yttrande

Ert tjänsteställe, handläggare

Datum

Beteckning

2018-02-28

FM2018-1504:6

Ert datum

Sida 1 (2)

Er beteckning

WPD Scandinavia AB, Weronica Andersson 2018-01-11
Vårt tjänsteställe, handläggare

Vårt föregående datum

HKV PROD INFRA, Beata Iverson,
beata.iverson@mil.se

Vår föregående beteckning

FM2016-21423

Yttrande avseende samråd enligt 6 kap miljöbalken
gällande vindkraftprojektet Ripfjället, Torsby och
Malung-Sälens kommuner, Värmland och Dalarnas län
Försvarsmakten motsätter sig en etablering av vindkraftprojektet i rubricerat
ärende.
WPD Scandinavia AB har initierat samråd enligt 6 kap miljöbalken för
uppförande av 25 stycken vindkraftverk med en totalhöjd på 250 m vid området
Ripfjället beläget i Malung-Sälens och Torsby kommuner.
Försvarsmakten har följande att erinra. I det senaste beslutet FM2017-3631
(2017-11-30) avseende förnyad redovisning riksintressen för totalförsvarets
militära del enligt 3 kap 9§ miljöbalken upptogs områden med särskilt behov av
hinderfrihet: lågflygningsområden. Detta för att Försvarsmaktens flygande
förband ska kunna verka på låg höjd för att kunna genomföra de uppgifter riksdag
och regering meddelat. Sedan beslutet 2017-11-30 avväger Försvarsmakten om
ny hög bebyggelse inverkar på myndighetens möjlighet att verka på låg höjd i de
utpekade lågflygningsområdena.
Försvarsmaktens lågflygningsområden utgör områden av betydelse för
totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § första stycket miljöbalken.
Försvarsmakten har använt majoriteten av lågflygningsområdena sedan mitten av
1970-talet. Syftet med områdena är att utbilda, öva och pröva besättningar i
lågflygning. Lågflygningsområdena innebär en omgivningspåverkan i form av
krav på hinderfrihet. Detta för att Försvarsmakten ska kunna säkerhetsställa att
åtgärder inte inskränker möjligheterna att nyttja lågflygningsområdena.

(BIV)
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Försvarsmakten
107 85 Stockholm

Lidingövägen 24

08-788 75 00

08-788 77 78

exp-hkv@mil.se
www.forsvarsmakten.se

Yttrande
Datum

Beteckning

2018-02-28

FM2018-1504:6

Vindkraftparken i rubricerat ärende är föreslagen inom område med särskilt
behov av hinderfrihet: lågflygningsområde Värmland upp till Älvdalen. Storleken
på aktuellt lågflygningsområde medger stora ytor för manövrering och
kvantitativa samövningar. Det är även nära till flertalet av Försvarsmaktens
flygflottiljer samt har en koppling till Älvdalens skjutfält, vilket möjliggör
koordinerade övningar med verksamheten på skjutfältet.
Den föreslagna vindkraftparken Ripfjället skulle riskera att medföra
begränsningar på Försvarsmaktens möjligheter att verka enligt ovan. Det förligger
därmed en uppenbar risk att den föreslagna vindkraftparken enligt inkommen
remiss skulle innebära påtaglig skada på lågflygningsområdet Värmland till
Älvdalen.

Bramer, Camilla
Delprocessledare fysisk planering, Produktionsledningens infrastrukturavdelning
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

Sändlista
Wpd Scandinavia AB
genom Weronica Ekholm

w.ekholm@wpd.se

För kännedom
HKV PROD FLYG
FMV AL Led Nät
LFV
LFV Flyginfo SE
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Dalarnas län

tillstandsarende.trv@fmv.se
lfvcentralregistratur@lfv.se
fm.flyghinder@lfv.se
varmland@lansstyrelsen.se
dalarna@lansstyrelsen.se
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Yttrande
Datum

Beteckning

2020-02-28

FM2019-26223:4

Sida 1 (3)

Sändlista

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Wpd Ripefjället AB

2019-11-27

Vårt tjänsteställe, handläggare

Vårt föregående datum

HKV PROD RPE INFRA, Beata Iverson,
beata.iverson@mil.se, 08-788 78 04

Er beteckning

Vår föregående beteckning

FM2018-7306:4
FM2016-21423:4

Yttrande avseende vindkraftsremiss i tidigt skede för
vindkraftetableringen Ripfjället, Malung-Sälen och Torsby
kommun, Dalarnas och Värmlands län
Försvarsmakten motsätter sig den planerade vindkraftsetableringen i rubricerat
ärende.
Wpd Ripsfjället AB samråder med Försvarsmakten i ett tidigt skede för att
uppföra vindkraftverk inom ett angivet område, maximal totalhöjd på verken är
250. Beskedet ges i ett tidigt skede av ett vindkraftsprojekt och anger om det för
närvarande föreligger konflikt med riksintressen eller områden av betydelse för
totalförsvarets militära del.
Bakgrund
Försvarsmaktens lågflygningsområden utgör områden av betydelse för
totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § första stycket miljöbalken. Syftet med
lågflygningsområdena är att utbilda, öva och pröva besättningar i lågflygning.
Lågflygningsområdena innebär en omgivningspåverkan i form av krav på
hinderfrihet för att säkerställa möjlighet till säkra övningar och utbildningar.
Med anledning av Försvarsmaktens ökade krav på operativ förmåga och
samövade krigsförband avväger myndigheten sedan 2017 om tillkomande höga
objekt riskerar att påverka Försvarsmaktens möjlighet att verka på låg höjd inom
lågflygningsområdena.
Enligt miljöbalkens 3 kap 10 § skall försvarsintresset ges företräde om ett område
är av riksintresse för flera oförenliga ändamål. Lågflygningsområden utgör dock
områden av betydelse och de ska därför inte ges samma företräde som
riksintressen. Vid flera oförenliga ändamål får en eventuell prövningsprocess
(BIV)
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Försvarsmakten
107 85 Stockholm

Lidingövägen 24

08-788 75 00

08-788 77 78

exp-hkv@mil.se
www.forsvarsmakten.se

Yttrande
Datum

Beteckning

2020-02-28

FM2019-26223:4

avgöra vad som är den lämpligaste hushållningen av mark- eller vattenområdet.
Den prövande myndigheten bör då beakta att områden av betydelse för
totalförsvaret enligt 3 kap 9 § första stycket miljöbalken så långt som möjligt
skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen.
Bedömning
Vindkraftsparken i rubricerat ärende är föreslagen inom lågflygningsområdet
”Värmland upp till Älvdalen”. Lågflygningsområdet kännetecknas främst av att
vara mycket glesbefolkat vilket medför mycket stora ytor som används för egna
övningar och samövningar av stor kvantitet med många luftfartyg. De mycket
stora ytorna medger också möjlighet för manövrering ut till gränsen för vad
människa och maskin klarar av med bibehållen säkerhet. Lågflygningsområdet
har tillika mycket nära avstånd till flertalet militära flygplatser som används som
baser för flygverksamheten.
Vidare har lågflygningsområdet en koppling till Älvdalens skjutfält, vilket
möjliggör koordinerade övningar med verksamheten på skjutfältet.
Försvarsmakten försöker i stor mån att undvika störande överflygningar vid
boende och söker områden som är mindre riskabla med hänsyn till hinder av olika
slag, därför förläggs flygningar i största möjliga mån till områden där detta kan
undvikas. Den förslagna vindkraftparken är lokaliserad i sådant område.
En etablering av den aktuella vindkraftparken inom lågflygningsområde
”Värmland upp till Älvdalen” skulle riskera att medföra begränsningar på
Försvarsmaktens möjligheter att verka enligt ovan. Det förligger därmed en
uppenbar risk att en etablering av vindkraftverk enligt inkommit förslag skulle
påtagligt motverka Försvarsmaktens möjlighet att nyttja aktuellt
lågflygningsområde och skulle därmed riskera att medföra påtaglig skada på
området av betydelse för totalförsvarets militära del.
För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan.

Gustafsson, Ulrika
Tf. Chef Sektionen för fysisk planering, Infrastrukturavdelningen
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.
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Yttrande
Datum

Beteckning

2020-02-28

FM2019-26223:4

Sändlista
Wpd Ripfjället AB
genom Maria Röske

m.roske@wpd.se

För kännedom
FMV LedMNät

tillstandsarende.trv@fmv.se

Sida 3 (3)

