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MILJÖ. Vindkraft står idag 
för mer än tio procent av 
landets elenergiproduktion.

Sverige har idag en el-
energimix bestående av 
40 procent vattenkraft, 
40 procent kärnkraft, 9 
procent kraftvärme och 11 
procent vindkraft. Vind-
kraften har alltså på kort tid 
blivit en betydande del av 
Sveriges elenergiproduk-

tion. 
Alla energislagen har 

sina respektive miljöpåver-
kan och det bästa vore att 
minska vår energiförbruk-
ning överhuvudtaget. När 
man driver energibespa-
ringsprojekt brukar man 
kunna reducera energiför-
brukningen med 20 procent 
med bättre styrning av 
energiförbrukarna på en 

enhet, utan stora investe-
ringar. Detta innebär att 
Sverige ”enkelt” skulle 
kunna avveckla fyra kärn-
kraftverk om man bara ser 
till mängden energi, om vi 
skulle arbeta med energief-
fektivisering på bred front. 
Detta sker inte idag då 
priset på energi är förhål-
landevis lågt. Företag och 
privatpersoner prioriterar 

andra frågor, man renove-
rar hellre köket än tilläggs-
isolerar vinden för lägre 
energiförbrukning.

De olika energislagen 
kompletterar också varan-
dra. Solkraftverken produ-
cerar mera på sommarhalv-
året och vindkraftverken 
mera på vinterhalvåret. 
Bägge dessa energislag är 
väderberoende och behöver 

balanseras med reglerbar 
vattenkraft. Under den 
gångna sommaren hade vi 
alltså kunnat spara värde-
full reglerbar vattenkraft 
om vi hade haft mera instal-
lerad solenergi.

Ett vindkraftverk har en 
livslängd på 25 år och där-
efter monteras det oftast 
ner. Efter 25 år kan man 
alltså göra ett bokslut och 

räkna ut faktisk kostnad på 
den producerade vinden-
ergin. Motsvarande tid för 
solenergi är 25-50 år och 
vattenkraft 60-100 år.

Bokslut på energin från 
kärnkraftverk kan man 
göra först efter 500 000 år 
när avfallet är slutförvarat. 
Den faktiska kostnaden för 
40 procent av den energi 
som produceras i Sverige 

ÅSIKT.  ”Det blåser mer ju högre upp man kommer”

Energiexpert: ”Vindkraftverken måste stå någonstans”

Den heta frågan om en 
vindkraftpark i trakterna 
av Stömne befinner sig för 
tillfället i den så kallade 
samrådsfasen, inom vilket 
det bland annat har hållits 
ett samrådsmöte i Stömne 
bygdegård med berörda.

Efter samrådet tar entre-
prenören, i det här fallet 
Stena Renewable, fram en 
formell ansökan som bland 
annat innehåller en miljö-
konsekvensbeskrivning över 
projektet. Ansökan skickas 
till miljöprövningsdelega-
tionen på länsstyrelsen, som 
när ansökan är komplett 

slutgiltigt fattar beslut om 
vindkraftparken ska tillåtas 
eller inte. Innan ett sådant 
beslut kan fattas finns dock 
chansen att yttra sig igen där 
bland annat kommunen är 
remissinstans i ärendet.

Veto
Vid prövning av vindkraft-
särenden finns dock ytterli-
gare en omständighet innan 
miljöprövningsdelegationen 
kan fatta beslut, nämligen 
att kommunen i fråga måste 
godkänna ärendet – Arvika 
kommun kan således lämna 
in sitt veto mot projektet 

i Stömne. Blir det aktuellt 
med ett veto är det kom-
munfullmäktige som fattar 
beslut men just nu är det lite 
som tyder på att så ska ske.

– Tillstyrker inte vi går 
inte miljöprövningsdelega-
tionen vidare och fattar nå-
got beslut i ärendet, säger 
samhällsbyggnadschefen 
Ida Svensson.

– Kommunalt veto ska vi 
inte använda oss av har vi 
tidigare sagt men det kan 
komma saker som gör att vi 
måste ändra oss där, säger 
kommunalrådet Peter Sö-
derström (S).

Första utlåtande
Inför Arvikas slutgiltiga 
ställningstagande har nu 
kommunen börjat diskutera 

ett samrådsyttrande hur 
man ser på vindkraftparken 
i Stömne. Detta yttrande 
togs upp förra veckan på 
kommunledningsutskottets 
möte och rekommendatio-
nen till nästa instans, kom-
munstyrelsen, är att ställa 
sig positiv till projektet.

– I dagsläget är det så, sä-
ger Peter Söderström. Nu 
får vi se vad övriga instan-
ser säger och hur bolaget 
mottar våra yttranden som 
vi ger. Det kommer tillbaka 
en runda till senare och då 
får vi inspelen från de andra 
remissinstanserna.

Utpekat område
Kommunen bygger det in-
ledande samrådsyttrandet 
bland annat på att vind-

kraftparken ska etableras i 
ett område som kommunen 
tidigare pekat ut som lämp-
ligt för vindkraft. Ett av de 
planerade 21 vindkraftver-
ken ligger dock utanför det 
utpekade området. Kommu-
nen skriver dock bland annat 
i sitt yttrande att gränserna 
för det utpekade området 
inte är absolut. Samtidigt 
ber man entreprenören Ste-
na att ta de närboendes oro 
på allvar, man skriver:

“Kommunstyrelsens upp-
fattning är att det i varje en-
skilt fall behöver analyseras 
noggrant om vindkraftverk 
kan placeras utanför gränsen 
för prioriterat område”.

Även när det gäller höjden 
på vindkraftverken, som 
angetts till max 280 me-

ter, rekommenderar kom-
munen en grundläggande 
utredning hur den påverkar 
landskapsbild, friluftsliv och 
närboende.

ARVIKA. ”Ännu har vi inte hittat något som gör att vi kan gå emot”

MILJÖ. Arvika kommuns grundinställ-
ning till den planerade vindkraftpar-
ken väster om Stömne är positiv.

Grönt ljus för  
vindkraft – just nu

PÅVERKAR. Vy från norra sidan av Stora Lesjön 
över tilltänkta vindkraftverk i Stömnetrakten, enligt ett 
kollage som gjorts av privatperson. Projektet i Stömne är 
nu ute på samråd där Arvika kommun i ett första ställ-
ningstagande är på väg att ge etableringen ett positivt 
samrådsyttrande men där man anser att de närboendes 
oro ska tas på stort allvar. FOTO:  PRIVAT

MILJÖ. Även i Sölje är 
motståndet stort mot detta 
projekt med vindkraftspark 
i Stömne. Protestlistor är 
påskrivna. Sölje är en bygd 
med mycket gammal kultur 
och fin natur, en oas för de 
turister som kommer till 
oss för att uppleva detta. Vi 
får alltid höra av utländ-
ska turister hur vackert, 
tyst och lugnt det är. Sölje 
Camping är välbesökt av 
dessa turister som kommer 
från Europa och Norden. De 
kommer för vandring, cyk-
ling, fiske och paddling med 
kanoter för att få uppleva 
denna fina natur, och känna 
lugnet. Om man nu tänker 

montera ”21 Eiffeltorn” 
alltså 21 vindkraftverk med 
en totalhöjd på upp till 280 
meter på detta berg mellan 
Stömne och Sölje, så då 
kan man väl förstå att folk i 
bygden blir upprörda. Detta 
förstör allt här, både för 
oss som turismen. Dessa 
kommer att synas över hela 
bygden och skapa otrivsel, 
landskapsbilden kommer 
att bli totalt förändrat, med 
risken för att både Sölje och 
Stömne samt andra orter 
blir ännu mera avfolkat.

Det är viktigt att 
landsbygden får leva, och 
turismen är en del i detta. 
Pilgrimsleden går även den 

igenom här, och det är en 
hel del som vandrar efter 
den. I detta område finns 
även en stor mängd nyckel-
biotoper och ett rikt djurliv, 
som bland annat havsörn 
och kungsörn och andra 
sällsynta arter. Då dessa 
vindkraftverk kommer att 
täcka ett så stort område 
med sina enorma rotorblad, 
så är risken stor för att fåg-
lar kommer att dödas då de 
flyger igenom vindparken. 
Det har man sett vid andra 
vindparker.

Sen har vi de risker som 
det finns med vindpar-
ker, det händer tydligen 
att de kan börja brinna, 

och vad kommer det att 
bli för katastrofer med en 
skogsbrand som exempel. 
Och likadant om en av dem 
av någon anledning skulle 
kapsejsa och falla omkull, 
då är det en enorm risk att 
stora mängder miljöfarliga 
ämnen rinner ut i denna 
känsliga natur. En miljöka-
tastrof är ett faktum.

Sommaren 2009 till 
hösten 2010 tog Arvika 
Kommun fram det tematiska 
tillägget genom ett samarbe-
te mellan Arvika kommuns 
projektgrupp för vind-
kraftplanering och Sweco i 
Karlstad. En del av det kan 
man läsa här som följer:

”Arvika Sydväst är ett 
område med relativt gles 
bebyggelse. Området har 
bitvis goda vindförut-
sättningar med vind upp 
till 6,5 m/s på 103 meters 
höjd. Området gränsar mot 
Årjäng, Säffle och Eda kom-
muner. Inom området finns 
naturreservatet Glaskogen 
som är ett attraktivt be-
söksmål för såväl lokalbe-
folkning som svenska och 
utländska turister och är 
av mycket stort värde för 
Arvika kommuns besöks-
näring. Området omfattas 
delvis av riksintresse för 
friluftsliv och naturvård. I 
området finns även Natura 

2000-lokaler. I övriga delar 
av området finns viktiga 
kultur- och naturvärden. 
Inom området önskar 
kommunen inte se vind-
kraftetablering. Området 
innefattar arealer med 
mycket höga natur-, kultur- 
och rekreationsvärden.”

Varför är Arvika kommun 
nu helt plötsligt med på att 
genomföra detta projekt? 
Förhållandena är väl exakt 
likadana nu som då? Vi vill 
ha svar!

Nils Persson 
Fri natur Stömneskogen

ÅSIKT. Protestlistor är påskrivna

Många risker med vindkraft i Stömne 
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Sammantaget anser man 
att de närboendes oro måste 
tas på stort allvar, även när 
det exempelvis gäller oro för 
den biologiska mångfalden, 

men där grundinställning-
en till vindkraftprojektet i 
Stömne ändå är positiv.

– Ännu har vi inte hittat nå-
got som gör att vi kan gå emot.

Hans-Åke Henriksson
0570-71 44 13
hans-ake.henriksson@
arvikanyheter.se

kommer först kommande 
generationer att veta (och 
troligtvis behöva betala 
för).

Vindkraftverk är bara 
ekonomiskt lönsamma där 
det blåser och därför kan 
de inte placeras var som 
helst. Dessutom måste på-
verkan på djur och fågelliv 
samt inte minst friluftsliv 

och boende beaktas. Tren-
den är att vindkraftverken 
blir större och högre, då 
det blåser mer ju högre 
upp man kommer, vilket 
gör att de även syns på 
långt håll.

Man måste respektera 
den rädsla och de åsikter 
som grannar till vind-
kraftverk har, samtidigt 

måste vindkraftverken 
stå någonstans om vi ska 
kunna ställa om Sveriges 
energiproduktion.

Magnus Nilsson
Verksamhetschef på Glava 
Energy Center, men uttalar 
sig här som privatperson
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En riktig mataffär
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