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Vindkraftpark vid Långmarken, Kristinehamns kommun, Värm-
land. 
Samrådsyttrande avseende tillstånd enligt miljöbalken.  
 
Naturskyddsföreningen anser att vindkraften skall spela en viktig roll i den fram-
tida elförsörjningen. Det är därför viktigt med en välplanerad lokalisering av 
vindkraftverken där hänsyn tas till såväl naturvärden, rekreationsvärden och 
landskapsbild.  
 
Den planerade vindparken är delvis belägen inom område som utpekats som 
lämpligt för lokalisering av vindkraft i Kristinehamns kommuns vindkraftsplan. I 
omedelbar närhet till planerad vindkraftpark ligger Hultets friluftsgård, området 
är av intresse för friluftslivet och används mycket för rekreation. Enligt kom-
munens vindkraftplan måste stor hänsyn tas till friluftslivets intressen. Enligt 
planen kan ett mindre antal kraftverk uppföras på platsen och de skall placeras 
så att de inte stör möjligheterna för friluftsliv och motion. 
 
Enligt samrådshandlingarna redovisas en omfattande utbyggnad inom det om-
råde som är betydelsefullt för friluftsliv och rekreation. Flera aggregat och om-
fattande vägdragningar redovisas även utanför de av kommunen utpekade 
vindkraftområdena. Sökanden avser att lämna en öppen ansökan där antalet 
verk, verkens storlek och placering inte preciseras i ansökan utan avgörs först i 
samband med byggnationen. Tre möjliga utformningar av vindkraftparken redo-
visas med 11, 7 och 4 stycken verk i respektive alternativ.  
 
Det är uppenbart att de olika alternativen medför väsentligt skilda miljökon-
sekvenser. Sällskapet för Naturskydd hävdar därför att tillståndsansökan och 
miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas för ett preciserat alternativ vars 
konsekvenser skall bedömas i tillståndsprocessen. 
 
Omedelbart nordväst om området för nu planerad vindkraftpark finns ett större 
sammanhängande område, med bra vindförhållanden som också utpekas som 
lämpligt i kommunens vindkraftplan. Detta område är dock inte aktuellt för en 
utbyggnad i dagsläget  
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Sällskapet för Naturskydd anser trots detta att de båda områdena skall plane-
ras och tillståndsprövas som en sammanhållen vindkraftpark. En gemensam 
planering av vägdragningar och placering av vindkraftverken möjliggör en mi-
nimering av störningar och en optimering av det tekniska utförandet, det vill 
säga minimering av resursåtgången.  
 
Enligt vår tolkning av portalparagrafen i miljöbalken (1 kap.1 §) är en sådan 
samverkan nödvändig. Vi vädjar till sökanden och länsstyrelsen att samverkan 
och gemensam planering kommer till stånd. 
 
 
Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn. 
Krets av Svenska Naturskyddsföreningen. 
 
 
 
Christina Brunsell   
ordförande    
 
 
 
För kännedom och beaktande till Kristinehamns kommun och Länsstyrelsen i 
Värmlands län. 
 


