
Rösta om Vindparken på Ripfjället
Win-Win för klimatet, jobben, välfärden och bygden

Malung-Sälens kommun äger mark på Ripfjället, som ligger norr om E45 på gränsen mot
Torsby kommun. Det planeras för en vindkraftspark i området som skulle ge kommunen cirka
6,5 miljoner i arrendeinkomster om året. Länsstyrelsen ska granska vindparkens påverkan på
människa och miljö, och ta ställning till om den kan godkännas enligt svensk lagstiftning. Först
måste dock kommunen ge sitt klartecken till vindparken. Den 27 september genomförs en
folkomröstning i kommunen. Vi på vindkraftsföretaget wpd ger här vår syn på saken.

Vindparken minskar vår klimatpåverkan
Vindkraften minskar klimatutsläppen eftersom 
den kommer driva nya elbilar, ersätta kol i svenska 
stålverk eller motverka import av kolkraftsel. 

När kärnkraftsreaktorerna av åldersskäl läggs ner 
en efter en måste vi ha tillfört ny elproduktion, 
annars blir vi tvungna att importera el t ex från 
kolkraft.  

En vindpark på Ripfjället kan minska utsläppen 
med cirka 500 000 ton koldioxid om året. Det är 
tio gånger mer än utsläppen i hela Malung-Sälens 
kommun. Samtidigt är vindkraften en gäst i land-
skapet och plockas ner efter cirka 25–30 år. För 
detta ändamål avsätter wpd 45 miljoner kronor i 
ekonomisk säkerhet i enlighet med arrendeavtalet.

Vindparken skapar nya jobb och inkomster
Vindparken kan skapa ca 135 regionala årsarbeten 
under byggtiden och ca 10 lokala arbetstillfällen 
per år under 25 år i drift enligt en rapport från 
Vindkraftcentrum. 

Kommunal- och landstingskatt från regional 
arbetskraft uppgår enligt prognosen till totalt 
ca 40 miljoner kronor och den hitresta arbets-
kraften bidrar till ca 30 000 övernattningar och 
lokal konsumtion på ca 30 miljoner kronor under 
byggperioden. Det gynnar företagen i kommunen.

Vindparken stärker välfärden och ekonomin
Just här i Svealand behövs ny elproduktion, vilket 
har märkts under den gångna sommaren då elpriset  
här sköt i höjden. Mer el här pressar priset för alla 
hushåll och företag. Malung-Sälens kommun äger 
mark i projektet och får en arrendeinkomst på 
ca 6,5 miljoner kronor per år, eller 162 miljoner 
räknat på hela 25-årsperioden. Det motsvarar 
ca 1 300 kronor om året per förvärvsarbetande 
i kommunen, som exempelvis kan användas till 
satsningar inom vård, skola och omsorg.

Vindparken stödjer bygderna
Malung-Sälens kommun och wpd har slutit ett 
avtal där wpd ökar sitt årliga stöd till bygden till
25 000 kr per verk. Samtidigt bidrar kommunen 
med 15 000 kr per verk från arrendeinkomsten. 
Totalt delas 1 miljon kronor ut varje år till lokal 
utveckling. 

Hälften av medlen, en halv miljon kronor om året, 
går till föreningar, klubbar och byalag i hela Malung-
Sälens kommun. En fjärdedel av pengarna går i 
första hand till området inom 10 km radie från 
parken och en fjärdedel av medlen kan användas för 
att ge företag fördelaktiga lån. Om inte tillräckligt 
intresse finns lokalt eller bland företag går medlen 
över till den allmänna potten för föreningar i hela 
kommunen.

Fotomontage från Tossön, ca 2,7 km till närmaste verk.



1. Minskad klimatpåverkan. Vindparken kan minska klimatutsläppen lika mycket 
som de samlade utsläppen från det svenska inrikesflyget eller alla vägtransporter i 
Dalarna.

2. Stärkt välfärd. Kommunen får cirka 6,5 miljoner om året i arrendeinkomst, vilket 
stärker välfärden i kommunen och kommer alla kommunmedborgare tillgodo.

3. Nya arbetstillfällen. Vindparken skapar cirka 135 regionala årsarbeten under 
byggtiden och cirka 10 arbetstillfällen per år under 25 års drift. 

4. Bygdemedel. 1 miljon kronor per år kommer att utbetalas under hela parkens 
livslängd. Dessa pengar är öronmärkta till föreningar, näringsliv och satsningar som 
gynnar alla medborgare i kommunen.

5. Fler företag och industrier. Med stöd av ett lågt elpris kan Sverige locka till sig 
nya industrier och företag, som exempelvis Google och Amazon. Även svensk industri, 
exempelvis SSAB, efterfrågar billig förnybar el. Ny vindkraft är billigast av alla 
kraftslag, och klarar sig idag helt utan någon form av stöd. 

6. Ökad elproduktion ger lägre elpris i Dalarna. En vindpark på Ripfjället kan 
producera el motsvarande en tiondel av Dalarnas elanvändning. Vindparken skulle 
pressa elpriset i Dalarna, både för hushållen och industrin. 

7. Riksintresse vindkraft. Ripfjället är utpekat som nationellt intresse – riksintresse – 
för vindkraft. Det betyder att området på grund av sitt läge och mycket goda vindresurs 
har bedömts som särskilt viktigt att nyttja för elproduktion från vindkraft. 

8. Gäst i landskapet. Ett landskap är levande och förändras över tid för att möjliggöra 
utveckling. Vindparken monteras ned efter sin livstid och marken återställs. En vind-
park på Ripfjället ger många fördelar och är samtidigt bara en gäst i landskapet under 
cirka 25 år. 

9. Omfattande studier. Vindparken har anpassats efter alla de utredningar och 
inventeringar av bland annat fåglar, natur, friluftsliv och kulturmiljö som har 
genomförts i området. Dessa värden kommer inte att försvinna. 
 
Tillståndsmyndighet bör avgöra. Om kommunen ger klartecken innebär det att 
man överlåter åt tillståndsmyndigheten att genomföra en noggrann bedömning av 
påverkan på människa och miljö och därefter avgöra om vindparken kan få tillstånd.

Vill du veta mer? Kontakta
Projektledare Weronica Andersson  w.andersson@wpd.se 070-665 58 62
VD Maria Röske  m.roske@wpd.se 08-501 091 52

10 skäl att rösta Ja till vindkraft på Ripfjället
Vindkraftsföretaget wpd vill bygga 30 vindkraftverk på Ripfjället, cirka 26 i Malung-Sälens
kommun och cirka 4 i Torsby kommun. En vindpark på Ripfjället kan producera 670 GWh 
(670 miljoner kilowattimmar) förnybar el per år. Verken kan vara på plats år 2026. Här är 
10 skäl för att rösta Ja till vindparken i folkomröstningen den 27 september.

Läs mer om vindparkens samhällsnytta och miljöpåverkan på vår hemsida www.wpd.se/ripfjallet
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