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VINDKRAFT  2  KM

Vindkraften hotar värden som vi inte gärna kompromissar om och som kan sammanfat-
tas i begreppet livskvalitet. Det är boendemiljö, naturupplevelser, tystnad, oberoende, 
ostördhet, frihet från intrång, glädje i att leva ett liv som man själv valt.

När regeringen Reinfeldt år 2009 släppte lös vindkraftutbyggnaden i Sverige var det 
uppenbarligen mycket man inte förstod eller förutsåg.

Konstnären Lars Jonsson och filmaren Jan Troell påpekar i en artikel i DN 30:e dec att 
det är en skandal att myndigheter struntar i människors oro. Det är närmast att betrakta 
som ett brott mot mänskliga rättigheter, när lokala opinioner möts av nonchalans från 
myndigheten.  Efter den gångna veckan med konstant nordostlig vind kan vi bara konstatera att 
vindkraftsparken på Källeberg har blivit vårt helvete och har gjort livet i det närmaste outhärdligt  
skrev tre familjer utanför Falköping. Det är bara ett av många exempel.
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Mycket har hänt de senaste åren:
• Från att ha varit beskedliga och sträckt sig straxt över trädtopparna är VKV 
 nu gigantiska maskiner som dominerar sin omgivning milsvitt omkring.
• Sverige har nu ratificerat den Europeiska Landskapskonventionen vilket ändrar 
 regelverket för var vindkraft får placeras och hur tillståndsprocessen skall gå till.
 Den ger landskapet och dess invånare en starkare ställning än med tidigare 
 svensk lagstiftning.
• Det Europeiska maskindirektivet 2006/42/EG började gälla vid årsskiftet. Det 
 innebär bland annat att vindkraftverk måste inhägnas med en radie på ca 400 m.
• Insikten om att svensk vindkraft inte har någon påverkan på CO2-utsläpp och 
 jordens klimat har vuxit sig stark. Skäl för svensk vindkraft saknas således.
• Motståndet från elkonsumenter på grund av att vindkraft kräver bidrag i form 
 av elcertifikat med ca 30 öre per kWh, och att det kommer att kosta elkonsumenter 
 ca 9 miljarder kronor årligen, är växande (30 öre * 30 GWh = 9 miljarder kr/år).
• Förståelsen för att vindkraft, liksom kärnkraft, behöver reglerkraft för att ta hand 
 om svängningar i produktion och efterfrågan inte är så lätt att ordna.
• Att sälja överskott på vindkraft till Tyskland är inte möjligt utan att vi 
 svenskar subventionerar den el som tyskarna använder.
• Larmrapporter från olika håll når oss.

I England har premiärministern fått motta brev med tusentals undertecknande 
“We the undersigned ...” www.number10.gov.uk/Page19625  “Vi som undertecknat den här 
petitionen yrkar en automatisk buffert på minst 2 km mellan varje nytt vindkraftverk 
och varje hem.”  Likartade aktioner finns på många håll i Europa.

Västerviks kommun är och vill fortsätta att vara känt för sin goda miljö för boende 
och fritid. Därför föreslår vi och yrkar, att Västerviks politiker genom beslut i KF 
fastställer, att som princip för den under arbete varande vindbruksplanen skall gälla, 
att ingen i Västerviks kommun skall behöva bo närmare ett vindkraftverk än 2 km.


