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Medborgarförslag

VÅLDTAGET LAND
Bild nedan:
Så här upplever Thomas Ahl och hans granne Jens-Jørgen Østergaard Södras planerade
vindkraftverk inom synhåll från hans sommartorp i Källshult i Ljungby kommun.
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BAKGRUND

Många danskar har ﬂytt till Sverige undan sitt
av vindkraft våldtagna land. Snart är vindvärken
ikapp dem. Vart skall de då ta vägen? Sverige håller på att göra om samma misstag som Danmark
redan gjort och ändå är Danmark fortfarande ett
av de länder i Europa som har mest kolkraft per
invånare.

I september i år gick tretton professorer och experter
i Kungliga Vetenskapsakademin ut med en varning
för överdriven optimism om vindkraft.
- Det är starka lobbygrupper som argumenterar för
vindkraftsutbyggnad medan vi bara är fattiga akademiker som vill få in lite förnuft i debatten, säger
professor emeritus Sven Kullander, ordförande i
KVA:s energiutskott.

FÖRSLAG OCH YRKANDEN

- Om man ser till helheten blir vindkraften dubbelt
så dyr som el från bioeldade kraftvärmeverk och el
från kärnkraftverk, säger Sven Kullander.

Jag föreslår och yrkar
att kommunfullmäktige skall fatta principbeslut
om att Västervik kommun skall vara en vindkraftfri kommun.

I Västerviks kommun planeras det för vindkraft.
Kommunen har samtidigt ett stort intresse i att
bevara sin ﬁna natur som är en stor tillgång, inte
minst ekonomiskt. Vindkraft går inte att förena med
ﬁn natur, bra boende och turism. Även om man inte
ser vindsnurrorna ﬁnns olustkänslan av att landet
är våldtaget. Den försvinner inte om man blundar
eller tittar åt annat håll.

- eftersom vindkraft är starkt miljöförstörande.
- eftersom vindkraft är odemokratiskt,
många drabbas medan några andra får
den ekonomiska fördelen.
- eftersom vindkraft är orättvis, de drabbade
tvingas vara med och betala bidrag.
- eftersom vindkraft ej är ekonomiskt försvarbart.
- eftersom vi har tillräckligt med el för lång tid
framåt genom energibesparing, effektivisering
av kärnkraften och ﬂer kraftvärmeverk.
- eftersom kommunens satsning på friluftsliv
och turism ej är förenligt med vindkraft.
- eftersom vindkraft verkar hindrande på
kommunens allmänna utveckling.
- eftersom vindkraft i Sverige ej påverkar det
framtida klimatet (*).

Källa: NyTeknik

De enda två ställena i vår kommun där vindkraft
kan tolereras är Västervik och Gamleby där naturen
redan är starkt påverkad.
En vindsnurra 200 m hög i Hjulby i Lofta påverkar
hela Syrsans omgivning. Alla marker runt Syrsan
minskar i värde för livskvalitet och friluftsliv.
Markvärdena sjunker. Omsättningen på näringsverksamheten minskar eftersom människor och
näringsverksamhet söker sig till andra områden.
Kommer de som har intäkterna från vindkraften
att kompensera för de förlusterna? Det tror jag inte
och det blir mycket orättvist.

Jag föreslår och yrkar därjämte
att kommunfullmäktiges ledamöter skall
fatta individuella beslut efter egen personlig
övertygelse.
Ledamöterna är folkvalda och vi - folket - kan
inte acceptera att ledamöterna då låter sig
tvingas rösta mot sin övertygelse på grund av
partipolitiska lojaliteter och allianser.

Här tvingar således politiker de som drabbas av
vindkraft att med bidrag via skatter vara med om
att betala för sin egen försämrade miljö. Det är
mycket orättvist och odemokratiskt. Så är det för
dem som nu protesterar mot vindkraft i Blekhem.
De drabbas av sämre miljö och sänkta markvärden
men tvingas vara med om att betala för sin förlust
och sänkta levnadsstandard.
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Lars Cornell

*) Koldioxid svarar för ca 2° av den totala växthuseffekten på ca 30°. Vi har nu uppnått mättnad på så sätt att vattenånga
och koldioxid redan nu ﬁltrerar bort nästan 100% av utstrålningen från jorden i koldioxids våglängdsområden.
Mer koldioxid har således ingen påverkan på klimatet. Under de senaste 11 åren har jorden ej blivit varmare.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Global_uppvärmning
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Tillägg 2010-maj.
Erfarenheter av vindkraft erhålls nu kontinuerligt. Dansk vindkraft har ekonomiska problem och företag går i konkurs. Inte ens i Danmark är vindkraft
ekonomiskt hållbar.
På Österlen ﬁnns många problem, se www.tjust.com/2010/osterlen.pdf .
Vindkraftverk byter ägare för att ﬂytta ekonomiska ansvar vid konkurser.
Resultatet blir en otydlig ägarstruktur där man inte riktigt vet vem som bär
ansvar för en framtida skrotning. Sannolikt blir markägaren och/eller kommunen skyldiga att bära kostnaderna.
I det närliggande området Tryserum, S Valdemarsviks kommun, konstaterar
Vattenfall att lönsamhet, trots stora subventioner, saknas för en vindkraftpark.
- Vad händer när svenska folket fått nog av att betala subventioner och de
upphör?
- Vad kommer att hända inom en näraliggande framtid när fjärde generationens kärnkraft byggs vilket slår ut miljöaspekter för vindkraft (vilka aldrig
funnits eftersom vi i Sverige ej producerar el med fossilt bränsle) och utkonkurrerar vindkraft i ekonomi?
Tilläggsförslag och yrkanden
1 Det bör därför från kommunen och kommunens invånare vara ett
oeftergivligt krav, att vid eventuell tillståndsgivning kräva bankgaranti
på rivningskostnaden ca två miljoner kr per verk. Garantin skall vara indexuppräknad och gälla i 99 år.
2 Som kompensation för förstörd närmiljö, minskad handel och
småföretagande samt svårigheter för kommunen att utvecklas bör
vindkraft bidra med 6% av bruttointäkterna till bygden, dess befolkning
och näringsliv samt kommunen.
Kompensation för reducerade fastighetsvärden mm kommer därutöver.
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