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Yttrande över Vindkraft i Svalövs kommun, Tematiskt tillägg
till Översiktsplanen
Kristdemokraterna i Svalövs kommun vill framföra följande synpunkter på
det om-arbetade förslag som tagits fram efter genomfört samråd.
Mål och regler för vindkraft
Först anges såväl de nationella som de regionala och kommunala mål som
finns uppställda. Även om det bästa sättet att minska oljeberoendet är
energisparåtgärder, så behövs likväl vindkraften. I synnerhet som
kärnkraften visat sig vara högst opålitlig, med en hel del incidenter även i
vårt land, som gjort att flera kärnkraftverk av säkerhetsskäl måst stängas
ner, när de som bäst behövts. Vindkraftens bidrag till elförsörjningen är
ingalunda försumbar, eftersom den i vår kommun producerar lika mycket
el som den förbrukade hushållselen. Att med ledning härav hävda att
Svalövs kommun redan fyllt sin kvot för vindkraftsproduktion, är dock lika
horribelt som om någon skulle påstå att vi i Svalövs kommun skulle lägga
ner en del jordbruk, eftersom vi fyllt vår kvot av livsmedels-produktion
eller att Norrlandslänen skulle skrota en stor del av vattenkraftverken,
eftersom de med stor råge fyllt sin kvot av elproduktion i förhållande till
folkmängden. Elenergin ska produceras där det efter noggranna
avvägningar finns möjligheter med hänsyn till fysiska förutsättningar,
närboende, infrastruktur och miljöaspekter.
I förslaget relateras gällande regler för tillståndsprövning och
säkerhetsföreskrifter. Allmänna synpunkter på vindkraftverkens placering
ges för att minimera verkens visuella påverkan. Som nämns består
vindkraftens miljöpåverkan främst i störningar för närboende, påverkan på
landskapsbilden, nya eller förstärkta vägdragningar, samt kollisionsrisker
med fåglar och fladdermöss. Allt detta har vi inga avvikande synpunkter
på. Vi vill dock understryka vikten av att vindkraftverk inte ska etableras
nära viktiga häckningsplatser främst för rovfåglar och i populära
flygkorridorer för fåglar.
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Förutsättningar
I nästa avsnitt görs en mycket omfattande genomgång av de
förutsättningar som finns i Svalövs kommun för att etablera vindkraft. I ett
omfattande och illustrativt kartmaterial visas var i vår kommun det finns
faktorer att ta hänsyn till vid etablering av vindkraftverk. Det gäller
vindförhållanden, luftledningar, olika slag av skyddad natur såsom
riksintresse för naturvård, nationalpark, naturreservat, Natura 2000områden, biotopskydd, nyckelbiotoper, sumpskogar, ängs- och
betesmarker, strandskydd , tätortsnära natur, riksintresseområden för
friluftsliv, kulturmiljöer och fornminnen.
Miljöbedömning
En analys har gjorts för att i det tematiska tillägget till översiktsplanen få
ett bra styrdokument till lokalisering av vindkraft för att optimera lokal
produktion av el från vindkraft med så liten påverkan som möjligt på miljö,
hälsa och landskap.
Vi håller med om att de områden som har bevarandestatus av olika skäl
bör undantas från vindkraftsetablering. Det gäller både områden med
riksintresse för naturvård, Nationalpark Söderåsen, Natura 2000-områden,
naturreservat och andra områden med speciella naturvärden, såsom
biotopskydd, nyckelbiotoper och sumpskogar. Samma skydd bör gälla för
riksintressen för kulturmiljön och fornminnen, samt riksintressen för
friluftsliv och landskapsbildsskydd. I konsekvens med detta skall hela
Söderåsen
undantas
från
vindkraftsetablering,
vilket
är
det
ställningstagande som även övriga Söderås-kommuner har tagit.
Anvisade potentiella vindkraftslägen
Med ledning av ovan nämnda faktorer och skyddsavstånd till bostäder och
infrastruktur har man sedan gjort en avgränsning av lämpliga områden för
vindkraft. Då har man också tagit hänsyn till landskapets lämplighet, hur
opåverkat området är, vindförhållanden och avstånd till närmaste grupp.
Analysen har lett till att 28 områden granskats närmare. Den detaljerat
redovisade bedömning som då gjorts är att 13 av dessa områden är
olämpliga, 10 områden är mindre lämpliga och enbart 5 områden är
lämpliga. Dock är två av dessa redan färdigutbyggda och två har vissa
begränsningar (närhet till Svalövs samhälle resp. gårdsverk är lämpligast).
Kvar står området söder om Brinkagården.
Slutsats
Det nu presenterade förslaget innehåller en mycket grundlig genomgång
av faktorer, som är relevanta när det gäller utbyggnad av vindkraft i
Svalövs kommun. Det kan därför vara till god vägledning vid beslut om
lokalisering av vindkraftverk. Sedvanlig bygglovsprövning kommer dock att
ske för varje ansökan.
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Vi instämmer i stort i de bedömningar som gjorts. Dock bör även något
eller några av de områden som i förslaget bedömts som mindre lämpliga
noggrant prövas, som t.ex. området NO Lönnstorp.

Kristdemokraterna i Svalövs kommun

Aase Jönsson

Karl-Erik Karlsson
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