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Frågor och svar angående vindkraftsprojektet ”Orsa Norr” 
 
 
När visade vindkraftsproducenter intresse för Orsa Besparingsskogs mark första gången? 
Vindkraftsproduktion har planerats på Orsa Besparingsskog sedan 2005, då de första vindmätningarna 
gjordes. Orsa Besparingsskog har jobbat aktivt för att få vindkraftsarrenden sedan dess. I den strategiska 
planen från 2017 uttrycks denna ambition tydligt. Under årens lopp har olika avsiktsförklaringar och 
arrendeavtal om vindkraft undertecknats. Svårigheten att koppla upp produktionen till elnätet har gjort att 
inga vindkraftverk ännu har byggts. För en djupare sammanfattning av processen från 2005 fram till idag, 
se dokumentet: Vindkraft på Orsa Besparingsskog 2005-2021. 
 
Var är vi nu? Är avtalet undertecknat och bindande? 
Ett avtal om projekterings- och anläggningsarrende är undertecknat 2018.  
Avtalet är bindande men förfaller om ingen tillståndsansökan inlämnas före september 2026. När laga 
vunnet tillstånd erhållits gäller arrendet i 35 år. 
 
Vad innebär avtalet för Orsa Besparingsskog? 
Arrendeavtalet innebär att Orsa Besparingsskog får ett årligt arrende som baseras på värdet av den el 
som produceras. Orsa Besparingsskog är dock garanterade minst 20 000 kr per installerad MW. För mer 
information om arrendet se dokumentet: Information om avtal.  
 
Varför grundades Dala Vind AB? 
Dala Vind AB bildades 2006 och syftet är att förse regionen med vindkraftverk i bra lägen för att ge lokala 
och regionala investerare möjlighet att investera i förnyelsebar elproduktion.  Dala Vind skall genom den 
klimatneutrala elproduktionen vara en betydande aktör inom Dalarnas kommuner och bidra till att 
klimatmålen för kommuner, Dalarnas län, Sverige och EU kan uppnås. 
Dala vind ägs av regionala energibolag i Dalarna, Västerås stift, Besparingsskogar, Skistar AB samt 
några mindre privata investerare. 
Mer information om Dala Vind finns på deras hemsida www.dalavind.se 

Varför är Orsa Besparingsskog delägare i Dala Vind AB? 
Orsa Besparingsskog har varit delägare i Dala Vind AB sedan 2007 och äger 2,9% av aktierna. Det är 
dyrt och riskfyllt att själv projektera vindkraft och därför vill Orsa Besparingsskog dela risken med andra 
aktörer.  
Att ha insyn och kontroll över ett lokalt ägt bolag som utför projekteringen känns bättre än att släppa in 
något multinationellt företag på markerna.  

Varför har ni en representant i Dala Vinds styrelse? 
Dala Vinds styrelse tillsätts, som styrelserna i alla aktiebolag, av ägarna till bolaget. Nästan alla större 
ägare har representanter i styrelsen. Ulf Andersson valdes in i Dala Vinds styrelse som representant för 
Älvdalens besparingsskog när han arbetade som förvaltare där. När Ulf slutade som förvaltare i Älvdalen 
och valdes in i Orsa Besparingsskogs styrelse nominerades han gemensamt från besparingsskogarna till 
att representera dem i styrelsen för Dala Vind.  
 
 
 

https://www.orsabesparingsskog.se/wp-content/uploads/2021/06/Vindkraft_pa-Orsa-Besparingsskog-2005-2021_.pdf
https://www.orsabesparingsskog.se/wp-content/uploads/2021/06/Information_om-avtal.pdf
http://www.dalavind.se/
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Innebär inte Ulf Anderssons dubbla stolar att han är jävig? 
Jo, det gör det. Allmänningsstyrelsen i Orsa Besparingsskog hanterar jävsfrågor på samma sätt som 
andra styrelser gör. Det innebär att ingen ledamot deltar i beredning eller beslut där han eller hon är jävig. 
Ulf har alltså inte deltagit i några diskussioner kring avtalet och heller inte i beslutet. Detta gäller även 
omvänt. Ulf Andersson har inte deltagit i beslutet i Dala Vinds styrelse när det gäller avtalet med Orsa 
Besparingsskog.  
 
Har Ulf Andersson eller någon annan i Allmänningsstyrelsen några personliga intressen avtalet? 
Nej. 
 
Varför fick inte delägarna i Orsa Besparingsskog rösta om ni skulle skriva under avtalet eller inte? 
Orsa Besparingsskog styrs av allmänningsskogslagen och reglementet för Orsa Besparingsskog.  
Lagen och reglementet reglerar beslutsfattandet och både lag och reglemente är tydliga i frågan om vilket 
mandat en jordägarstämma har och vilket mandat allmänningsstyrelsen har.  
Det är tydligt att det är styrelsen som är beslutande i fråga om avtal om markupplåtelse.  
Frågan om vindkraftsarrenden på Orsa Besparingsskog har diskuterats sedan 2005 i möten och 
seminarier med delägarna. I samband med vårstämman 2017 presenterades Orsa Besparingsskogs 
strategiplan och i den presentationen framgår det tydligt att man har för avsikt att teckna arrendeavtal om 
vindkraft.  
Se dokumentet: Vindkraft på Orsa Besparingsskog 2005-2021 och Beslutsfattandet i Orsa 
Besparingsskog.  
 
Vilka finansierar detta? 
Dala Vind AB finansierar projekteringen. Om Dala Vind själva, eller tillsammans med någon annan, 
kommer att finansiera en eventuell byggnation av vindkraftverk är en fråga för Dala Vind. Det är troligt att 
framtida ägare kommer att vara Dala Vind tillsammans med några samarbetspartners.   
Orsa Besparingsskogs roll i avtalet är enbart som markägare och inga löften om investeringar i 
vindkraftverk har lämnats från vår sida.  
 
Vad händer om Dala Vind går i konkurs? 
Vid en eventuell konkurs finns pengar reserverade för nedmontering och bortforsling av vindkraftverken, 
vilket regleras av Länsstyrelsen i ett eventuellt tillstånd. Om den som äger vindkraftverken går i konkurs 
under drifttiden kommer i första hand en konkursförvaltare att försöka sälja vindkraftverken till någon 
annan som då tar över arrendeavtalet med Orsa Besparingsskog. 
 
Vad ska Orsa Besparingsskog göra med arrendeintäkterna? 
Syftet med en Besparingsskog är att den avkastning som markinnehavet ger, ska gå tillbaka till delägare 
och bygd. En nämnd, som kallas Jordägarnämnden, bereder ett förslag på hur överskottet ska användas 
och slutligt beslut tas av delägarna på Orsa Besparingsskogs höststämma varje år.  
År 2020 var bidragsbudgeten på ca 16 miljoner kronor och användes till bland annat vägunderhåll, bidrag 
till delägarnas skogsvårdsåtgärder, jordbruket i kommunen men också till kultur och ungdomsidrott.  
Arrendeintäkterna kommer att ställas till jordägarstämmans förfogande. Det är i dagsläget inte möjligt att 
säga exakt hur delägarna kommer att välja att disponera framtida bidragsbudget.  
 
Vem bekostar de vägar som behövs för byggnationen av vindkraftverken? 
Arrendatorn står för alla kostnader för både nybyggnation och underhåll under byggtiden.  
Under arrendetiden står arrendatorn för sin del av kostnaden för vägunderhållet (plogning, grusning etc).  
Besparingsskogen, delägarna och allmänheten får fritt använda hela vägnätet under både byggtid och 
arrendetid. 

https://www.orsabesparingsskog.se/wp-content/uploads/2021/06/Vindkraft_pa-Orsa-Besparingsskog-2005-2021_.pdf
https://www.orsabesparingsskog.se/wp-content/uploads/2021/06/Beslutsfattande-inom-Orsa-Besparingsskog-ansvar-och-mandat.pdf
https://www.orsabesparingsskog.se/wp-content/uploads/2021/06/Beslutsfattande-inom-Orsa-Besparingsskog-ansvar-och-mandat.pdf
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Alla vägar uppförda av arrendatorn övergår utan ersättning till Orsa Besparingsskog efter arrendetiden. 
Orsa Besparingsskog avgör efter arrendetiden själva vilken standard vägarna behöver hålla för vårt eget 
skogsbruk. 
 
Kommer vägarna att vara öppna för allmänheten? 
Ja, inga vägar kommer att vara avstängda och inga områden kommer att vara inhägnade.  
 
Påverkas jakten av arrendeavtalet? 
Nej, jakten berörs inte av arrendeavtalet och jakträtten kommer inte att inskränkas. 
 
Hur mycket mark behövs för vindkraftverken? 
Man räknar med att det behövs ca 2 hektar per vindkraftverk, men då är ytan som behövs till vägar 
inräknat. Värdet av den skog som avverkas för byggplatser och vägar tillfaller Besparingsskogen.  
Områden med höga naturvärden har plockats bort i samband med inventeringar under projekttiden.  
 
Varifrån kommer man att se vindkraftverken? 
På Dala Vinds hemsida finns samrådsunderlag som beskriver hur omgivningen påverkas när det gäller 
synbarhet. Länk till Dala Vinds hemsida: www.dalavind.se 
 
Vilka fördelar har Allmäningsstyrelsen sett med att arrendera ut mark till vindkraftsproducenter? 
Bedömningen utifrån den nationella planen som ligger till grund för vindkraftsutbyggnaden i Sverige är, att 
vi har sett fördelarna med att arrendera ut våra egna marker. Då gynnas våra delägare och bygden 
ekonomiskt vilket inte är fallet om utbyggnaden sker på grannmarker som likväl påverkar utseendet men 
helt utan ekonomisk nytta för delägare och bygden annat än en eventuell bygdepeng. Arrendeavtalet 
upphör efter 35 år och då skall marken återställas vilket det även finns avsatta pengar för från 
arrendatorn. 
 

  

 

 

 

http://www.dalavind.se/

