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OMRÅDESVISA SYNPUNKTER INOM DALS‐EDS KOMMUN
B6, Tingvalla
Privatpersoner/markägare har yttrat sig om att de önskar ha kvar möjligheten att kunna
bebygga sina fastigheter med bostäder, vilket inte är möjligt inom 750 meter från ”lämpligt
område”.
Skogsstyrelsen anser området vara lämpligt för vindkraft under förutsättning att verkens
placering noga utreds.
Skogsdals Naturskyddsförening anser att området är olämpligt för vindbruk då det ingår i ett
stort opåverkat område.
Representanter för turismnäringen runt Ivägssjön menar att en exploatering av området
kraftigt försämrar förutsättningarna för att locka hit besökare och därmed den ekonomiska
bärkraften i deras företag. Dalslands Turist AB menar att vindbruksparker inte är förenligt
med naturturism varför det kommer att ge negativ påverkan på befintliga företagare inom
näringen då kärnvärdet utgörs av ren och oförstörd natur. Området bör istället ingå i
kategorin ”olämpliga områden”.
Kommentar:
Området ligger nära ett Natura 2000-område enligt fågeldirektivet (Tingvallamossen)som kan
komma att påverkas negativt.
Vid en utbyggnad kommer verken att synas från stora delar av Grann, i stort sett hela
Ivägsjön samt östra sidan av Marsjön. För turismnäringen runt Ivägsjön bedöms den negativa
påverkan av en vindkraftetablering inom B6 bli för stor för att kunna accepteras.
Den del av området som ligger inom Bengtsfors kommun ligger inom ”stort opåverkat
område” och i enlighet med Miljöbalken ska dessa områden skyddas mot åtgärder som
påtagligt påverkar områdets karaktär. Vindkraftverk måste anses påverka områdets karaktär.
Om man vill säkerställa att det inte blir aktuellt med mindre vindkraftetableringar krävs i så
fall att området klassas som olämpligt område.
Inför antagande revideras planen enligt följande:
Området utgår som lämpligt och ingår i stället i ”övrigt område”.

D1, Buråsen
Haldens kommun vill att området plockas bort för att lätta på trycket mot området norr om
planområdet då de är oroliga för att en utbyggnad av vindkraften kan ske där framåt i tiden.
Edsbygdens Naturskyddsförening och Dalslands Ornitologiska förening motsätter sig en utbyggnad
av vindkraftverk eftersom en sådan exploatering kan befaras skada områdets värde för naturvård och
friluftsliv.
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Kommentar:
Kommunen har beslutat om planering av vindkraftsparker i områden där störningarna på andra värden
är obefintliga eller små och där vindenergin är god. Buråsen ingår i ett sådant område medan området
norr om järnvägen klassas som olämpligt område, vilket hindrar utbyggnad av vindkraften norrut.
Exploatering av vindkraft bedöms medföra begränsade konsekvenser på områdets kända värden.
Inför antagande revideras planförslaget enligt följande:
Inga förändringar.

F1, Lerdal Västra
Länsstyrelsen påpekar att norra delen av området bör utgå till förmån de mycket höga naturvärden
som området representerar.
Kommentar:
Endast en liten del av området berörs av riksintresse för naturvård. Gränsen för området är inte statiskt
varför justeringar kan göras i samband med en tillståndsprövning då även en
miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas.
Inför antagande revideras planförslaget enligt följande:
Inga förändringar

Synpunkter på övriga områden
Gothia Vind påtalar att de har planer på att etablera en park med 11 verk inom ett område norröst om
Håbol. Området är glesbefolkat och lämpligt för vindbruk.
Ett antal markägare i Gunnarsbyn anser att det föreslagna ”respektavståndet” till Tresticklans
nationalpark tas bort eller minskas och att området inte klassas som olämpligt område. Etablering av
vindkraft bör möjliggöras i området söder om nationalparken då det helt saknar bebyggelse med
fastboende och att området är alldeles för otillgängligt för turism.
En markägare och Göteborgs Energi AB har synpunkter på att område 3 i Töftedal har utgått från
planförslaget. De anser att området har goda förutsättningar för vindbruk då vindförhållandena är bra,
det finns goda möjligheter för elanslutning eftersom Vattenfall planerar en ny 130 kV-ledning och
befintliga vägar kan användas i stor utsträckning.
En markägare vill att norra delen från Gravdalssjön och uppåt mot riksgränsen ska utgå från olämpligt
område. Markägaren har kontakt med Arise Windpower AB och vill bygga en park med 10 stycken
vindkraftverk.
Kommentar:
Området nordöst om Håbol ingår i ett stort opåverkat område mellan Stora Le och Lelången som
enligt miljöbalken 3 kap 2 § har särskilt skydd då det inte alls eller endast obetydligt är påverkat av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Markområdet ligger i vildmarksområdet och har låg
visuell tolerans för ingrepp i landskapet. Etablering av vindkraft här skulle innebära nya
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vägdragningar och kraftnät. Området kan eventuellt bli aktuellt för vindkraftsparker i framtiden om
och när de nu föreslagna lämpliga områdena är utbyggda.
Med hänsyn till nationalparkens värden, intilliggande naturreservat, riksintressen och det faktum att
området dessutom är av kategorin ”stora opåverkade områden” med särskilt skydd i 3 kap 2 § i
miljöbalken kvarstår området, där Gunnarsbyn ingår, som olämpligt område.
På Töftedalsfjället finns redan tillstånd för en park om 25 verk och det finns risk att riksintresset för
kulturmiljö i Töftedal påverkas genom att bli kringbyggt med fler vindkraftverk. Enningdalsälvens
avrinningsområde som är ett riksintresse enligt 4 kap 6 § Miljöbalken ligger i den nordvästra delen av
området. Inom området finns även flera biotopskydd. Det finns en del sjöar i den södra delen där även
hänsyn till strandskyddet måste tas. Munkedals stora opåverkade område, med många naturvärden,
sträcker sig fram till kommungränsen och man kan se det som att det har sin förlängning in i Dals-Eds
kommun. Området kan eventuellt bli aktuellt för vindkraftsparker i framtiden om och när de nu
föreslagna lämpliga områdena är utbyggda och kvarstår därför som ett övrigt område och tillstånd får
prövas enligt riktlinjerna i varje enskilt fall.
Området från norr om järnvägen, både öster och väster om Stora Le omfattas av riksintresse och ingår
i ”stora opåverkade områden”. Det finns få vägar och bosättningar inom det föreslagna området. En
vindkraftsetablering skulle medföra en utbyggnad av vägar och kraftnät vilket skulle komma att störa
vildmarkskänslan.
Inför antagande revideras planförslaget enligt följande:
Inga förändringar

