!
Svalövs kommun
Bo & Bygg
268 80 SVALÖV

Svalöv 2015-03-10

Yttrande över Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft
Kristdemokraterna i Svalövs kommun har tagit del av förslaget till Tematiskt tillägg till
översiktsplanen avseende vindkraft och vill lämna följande synpunkter.
Den granskningshandling som nu föreligger är mycket väl underbyggd genom noggranna
utredningar av en mängd kriterier av betydelse vid etablering av vindkraftverk. I grunden är
det lagstiftningens krav i bl.a. Miljöbalken, Plan- och bygglagen, Kulturminneslagen och
Artskyddsförordningen, samt Miljökvalitetsmålen som måste uppfyllas.
De flesta ställningstagandena bygger på odiskutabla fakta, men man kommer inte ifrån att i
vissa fall subjektiva bedömningar av t.ex. påverkan på landskapsbild och risker för störningar
har varit avgörande. Man kan skönja en avsikt att vara restriktiv och hellre fälla än fria, när
det gäller vilka områden där vindkraftsutbyggnad kan anses lämplig.
Vi instämmer i att vindkraft inte ska etableras i områden som är av riksintresse för naturvård,
liksom områden med mycket höga natur-, kulturmiljö-, landskaps- eller friluftsintressen.
Det innebär att hela Söderåsen. Rååns dalgång, Saxån-Braån, Svenstorp-Bolshus fälad och
Trolleholmsområdet är olämpliga för vindkraft.
Område 1 som i förslaget klassas som lämpligt för vindkraft, anser vi absolut måste klassas
som olämpligt med hänsyn till Artskyddsdirektivet och förekomsten av en mycket sällsynt
uggla i närområdet. Med nuvarande kunskap borde inte redan befintligt verk där ha byggts.
Övriga föreslagna utbyggnadsområden har vi inga invändningar mot. Två av de föreslagna
lämpliga områdena är redan utbyggda. När område 1 också undantas återstår bara fem
områden, varav två områden anses lämpliga endast för verk av mindre storlek. Den möjliga
vindkraftsutbyggnaden i kommunen är således mycket begränsad.
Under miljökvalitetsmålet Begränsad miljöpåverkan (sid.49) konstateras att vindkraft kan
bidra till minskad användning av fossilbaserad energi och för att klara klimatet måste i stort
sett all energiproduktion bli fossilfri. Eftersom översiktsplanen med detta tillägg sätter en
bortre gräns för vindkraftsutbyggnaden, anser vi att kommunen bör propagera för och
informera om möjligheten att producera el med hjälp av solceller.
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