BYGDEPENG FÖR VINDKRAFT
I RÄTTVIKS KOMMUN
RIKTLINJER
Vid upprättandet av kommersiella vindkraftsanläggningar i Rättviks kommun ska
avtalas med exploateringsföretagen att en så kallad bygdepeng årligen ska betalas ut till
kommunen som en kompensation för utnyttjandet av kommunens naturresurser.
Bygdepengen ska utgöra minst 0,5 % av den samlade bruttoersättningen för den el som
vindkraftsverken producerar.
Bygdepengen ska användas till främjande av projekt eller gemensamma anläggningar
som är positiva för den bygd där kommersiell vindkraftsproduktion etableras.
Bygdebegreppet ska ges en vid tolkning och får inte avgränsas alltför snävt. Om till
exempel vindkraftsanläggningar etableras på platser där ingen eller en väldigt liten bygd
berörs så kan en särskild fördelning av medlen göras dessutom ska hela kommunen eller
om så berörs även intilliggande kommuner ges möjlighet att söka medel.
Avgränsningen av ett område som kan tänkas få nyttja bygdepengen ska framgå av
respektive avtal.
Vem kan ansöka om bygdepeng?
Alla i en berörd bygd kan söka bygdepeng. Maxbelopp att söka är 100 000 kronor. När
en förening eller organisation söker ska fördelningen man/kvinna anges på grund av den
viljeinriktning och handlingsplan för jämställdhet som finns inom Rättviks kommun.
Föreningen eller organisationen måste även vara inregistrerad och ha ett
organisationsnummer. Följande handlingar ska också bifogas ansökan:
1. Styrelsens sammansättning
2. Bestyrkt protokollsutdrag eller annan liknande handling som visar dels att
föreningen beslutat söka bidrag av bygdepengen, dels vem som är behörig att
företräda föreningen.
Det kan dessutom behövas ytterligare handlingar eller uppgifter beroende på vad
ansökan gäller.
Till vad kan man få stöd?
Medlen ska användas till främjande av projekt eller gemensamma anläggningar som är
positiva för bygden. Det kan vara ett sätt att stärka samlingsplatser i byn eller för
reparationer eller investeringar i gemensamma byggnader och anläggningar. Det kan

också vara insatser för att utveckla besöksnäringen exempelvis genom lokala
evenemang som musik och utställningar etc. Rena driftsbidrag betalas inte ut.
Pengar kan inte sökas retroaktivt. Investeringen får vara påbörjad men inte avslutad vid
tillfället för beslutet.
Hur fattas besluten?
Byarådet och/eller representanter från olika föreningar bereder ärenden till
kommunstyrelsens allmänna utskott, Ksau, som är beslutande organ. En prövning sker
från fall till fall. Nyttan och betydelsen av investeringen kommer att vägas in. Vissa
åtgärder kan vara till nytta för de boende i ett betydligt större område än andra. Ansökan
konkurrerar med övriga sökande och ett eventuellt stöds storlek avgörs av hur många
som har behållning av det som söks.
Om den påfyllnad som görs varje år inte förbrukas, överförs denna till följande år.
Hur ansöker man?
Ansökan sker på särskilda blanketter som finns att skriva ut på kommunens webbsida
eller hämta på kommunhuset.
Sista ansökningsdag är 31 mars varje år.

