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MORATORIUM   VINDKRAFT

Med anledning av Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskotts yttrande, 
bilaga 1, samt den svenska vindkraftindustrins ekonomiska obestånd, bilaga 2,  
yrkar föreningen VIT, Vindskydd I Tjust, att KommunStyrelsen vid sammanträdet  
2012-05-14  beslutar om moratorium innebärande
 
- att Västerviks kommun skall säga NEJ till vindkraft.
 
- att beslutet skall omprövas år 2015 då nya val hållits, FN-organet  IPCC 
avgivit ny rapport, Regeringens “kontrollpunkt 2015”  hållits och 
situationen förhoppningsvis är mer överblickbar än nu.

- att kommunen ändrar i texten till ÖP2025 (utg 2012-05-10) så att den bättre över-
ensstämmer med KVA’s energiutskotts yttrande. KVA har den i Sverige tyngsta  
sakkunskapen i facket. Jämförelsevis är Länstyrelsens underlag för planering poli-
tisk propaganda mer än sakliga fakta. Det förorsakar förstörda landskap, förstörd 
miljö och försämrad ekonomi utan nytta. Hur kan någon tro, att vi i Kalmar län 
till år 2030 skall kunna ersätta transportsektorns behov av bensin och dieselolja 
med vindkraft?

Sakskäl:  Vindkraft är ej ett riksintresse. Det är däremot vackra landskap, god 
miljö och bra elenergi till låg kostnad. Det är lätt att nu fatta beslut som med 
vindkraft förstör våra  landskap och vår miljö för människor, flora och fauna i 
generationer utan  nytta. När det väl skett finns ingen återvändo.
 
Tillämpa försiktighetsprincipen. Ett temporärt nej  till vindkraft kan när som helst 
omprövas och vi riskerar inte  förstörda landskap och miljö till ingen nytta. 

Tjust i mars 2012

Lars Cornell
ordförande

Bilagor.
1 - Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskotts yttrande.
2 - Vindkraftindustrins problem.
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Utbyggd vindkraft inte genomtänkt

Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskott yttrande om energi och vindkraft:
www.svd.se/opinion/brannpunkt/meningslos-satsning-pa-vindkraft_7075891.svd

SLUTREPLIK | VINDKRAFT SvD 3 maj 2012 kl 04:45

Annika Helker Lundström, vd Svensk  Vindenergi (nätreplik 24/4), och Tomas Kåberger,  
Energimyndighetens före detta generaldirektör (replik 25/4)
www.svd.se/opinion/brannpunkt/utbyggd-vindkraft-skapar-tillvaxt-och-jobb_7082281.svd 
www.svd.se/opinion/brannpunkt/sveriges-elsystem-ar-inte-isolerat-fran-omvarlden_7106259.svd
bekräftar att den  massiva vindkraftutbyggnaden initierats utan genomtänkt strategi. 
Lundström  medger att helhetssyn saknas vid utbyggnad av ny elproduktion, särskilt  
vindkraft och dess behov av reglerkraft och nätförstärkningar. Hon efterlyser  också en 
handlingsplan av Svenska Kraftnät.

Vi är medvetna om att mål  för svensk energipolitik definieras av EU. Kåberger ifrågasät-
ter vår förmåga  att analysera dessa mål som vi visat kan nås med råge. Kåbergers replik  
domineras för övrigt av märkliga uttalanden om effekter av Fukushima.
 
Beträffande Energimyndighetens  generaldirektör Andres Mulds replik (nätreplik 26/4 
www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-behover-fa-el-fran-fler-produktionsslag_7112181.svd ) håller vi 
med om att  olika elproduktionsslag behövs och anser att vindkraft är utmärkt i många  
avseenden. Vad vi vänder oss mot är en överdimensionerad utbyggnad.
 
Slutligen några frågor som tagits  upp:
• Minskas våra svenska  koldioxidutsläpp med hjälp av vindkraft? 
Nej. Vår vindkraft minskar inte  Europas samlade utsläpp. Ökande satsningar på 
transportsektorn skulle däremot  ge effekter eftersom den inte ingår i EU-ETS.

• Lider vi brist på  (egenproducerad) el i Sverige? 
Nej. Energimyndighetens  långtidsprognos visar att vi redan år 2020 har ett 
kraftigt elöverskott trots  bara 11 TWh vindkraft.
 
• Ökar den förnybara energin med  mer vindkraft? 
Ja. Enligt statistik 2010 bidrar  vindkraften med 1 procent av totalt 47 procent förnybar 
energi, Ökande  tillskott av vindkraft, bioenergi, värmepumpsenergi och vattenkraft gör att 
vi  klarar EU-kravet på 50 procent förnybar energi med råge oavsett mängd  vindkraft.
 
• Är vindkraften dyr? 
Ja. Den överdimensionerade  vindkraftsutbyggnaden skulle inte ske utan elcertifikatstö-
det. Dessutom  orsakar vindkraften stora kringkostnader i form av fler nätanslutningar,  
elledningar och reglerkraft.
 
• Minskas våra svenska  koldioxidutsläpp genom vindkraftsexport till utlandet? 
Nej, eftersom minskningen  tillgodoräknas det ”mottagande” landet.
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ledamöter ur Kungl.  
Vetenskapsakademiens Energiutskott

BILAGA  1
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Vindkraftindustrins ekonomiska problem.

http://svtplay.se/v/2798649/vastnytt/luften_har_gatt_ur_vindkraften?cb,a1366518,1,f,-1/
pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,2798649/sb,k103407,1,f,-1

Vindindustrin  är bankrutt
2012-05-05  00:21 

Vindindustrin är bankrutt och man kan inte längre dölja det. Jag är  allvarligt oroad 
över moralen och etiken i vindindustrin. I flera år har man  orerat om vindkraftens 
lönsamhet och effektivitet och hur lögnaktiga alla är  som säger någonting annat. 
Man fortsätter ändå att sälja till intet ont anande  människor. Nu förmår man inte län-
gre dölja sina lögner utan gråter efter mer  subventioner. Jag finner inga ord! Jag mår 
bara illa!
 

Sälj,  sälj, sälj
2012-05-03 22:39 
 
Veckans Affärer analyserar i det nya numret ett  par bolag som producerar alternativ  
energi. Det mynnar ut i säljrekommendation för både Arise Windpower och  Etrion.
 
HenrikM
Jag tycker riktigt synd om alla privata  investerare som har lagt sin surt förvärvade 
förmögenhet i detta  jättebedrägeri. 
Det där har man ju kunnat läsa om lite varstans på  nätet i ett halvt decennium nu.
 
Appropå Arise Windpower så har  företaget varit konkursmässigt i närmare två år. 
Kolla  årsredovisningarna. 

Per
Allt kunde förutses. Men gröna människor vill inte lyssna.

BILAGA  2

Information från 
SKÄRGÅRDSRÅDET  ÖSTERGÖTLAND

www.tjust.com/vit/2012/skr17.pdf
”Det finns alltför många människor i beslutsfattande ställning 
 som har svalt vindkraftspropagandan utan reservationer”.
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