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Bakgrund 

Närkesbergs Byaråd (nedan kallat Byarådet) är en förening som bland annat har till uppgift 
att arbeta för orten Närkesberg och de boende i Närkesbergstrakten. Byarådet är ofta 
närkesbergsbornas gemensamma röst mot myndigheter, företag mm i ärenden som påverkar 
de som bor i Närkesberg. 

 

Byarådets åsikter 

Byarådet är inte negativt till vindkraft i allmänhet, och inte heller till tanken på vindkraft-
verk i området söder om Tisaren. Däremot vill Byarådet framföra en oro över de negativa 
konsekvenserna ett projekt av den storleken kan få och vädjar till Länsstyrelsen att ta stor 
hänsyn till de som bor i närheten av den planerade vindkraftparken. 

Det gäller dels ljud- och skuggpåverkan för de närmsta bostäderna. Givetvis ska gräns-
värden hållas, men det är också viktigt att se till att den upplevda störningen minimeras. De 
berörda är personer som har valt att bo långt från samhällsservice för att de värderar lugnet 
och närheten till naturen högre än närhet till service. De får inga fördelar av kraftverken, 
men kommer att lida av störningarna. 

Den visuella påverkan av de många och mycket höga verken kommer att sträcka sig långt 
bort. I Närkesberg finns flera småföretag som bygger sin verksamhet på att personer 
kommer till Närkesberg för lugnet och närheten till naturen. Det rör sig om verksamheter 
inom servering, hälsa, turridningar mm som riktar sig mot tillfälliga besökare men också 
hantverkare mm som livnär sig på alla fritidsbostäder i Närkesbergstrakten.  

Med ett stort antal kraftverksvingar som syns hela dagarna och blinkande lampor hela 
nätterna minskar traktens dragningskraft. Även om kraftverken skapar något enstaka arbets-
tillfälle (efter byggfasen) kommer det totalt att innebära en minskning av arbetstillfällen i 
trakten.  

Viljan att bygga nya bostäder i området kommer att minska kraftigt, och i området närmast 
kraftverken kommer det inte att vara tillåtet. Det kommer att påverka Närkesberg negativt. 

För att utveckla besöksverksamheten drivs med hjälp av EU-bidrag ett Leader-projekt med 
namnet ”Besök Närkesberg”. Dess syfte är att samordna småföretagarnas besökshantering 
och marknadsföra upplevelsepaket. Byarådet är formell huvudman för projektet, som i 



praktiken drivs som en fristående samverkan mellan intressenterna. Byarådet är också med 
som intressent för att öka uthyrningen av samlingslokalen Bergsgården. Den ägs av Asker-
sunds kommun och förvaltas av Byarådet med visst bidrag från kommunen. En vindkraft-
park som upplevs störande kommer att motverka det arbete som företag och föreningar har 
fått bidrag för att utveckla. 

 

Sammanfattning 

Byarådet poängterar att det är viktigt att så långt som möjligt minimera de negativa effek-
terna för de kringboende (både nära och längre bort), och inte bara att hålla gällande gräns-
värden. De som drabbas har bott här innan kraftverken, de har inte bett om att få verken 
byggda, men får ta de negativa konsekvenserna av ett eventuellt bygge. 
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