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Den s k Vindbruksplan som kommun-
fullmäktige antog förra måndagen 
är resultatet av stort och kostsamt 

arbete med att leta reda på ett antal områden 
i kommunen där vindförhållanden och andra 
tekniska förutsättningar är lämpliga för att 
sätta upp grupper (3 eller flera) vindkraftverk. 
Men Vindbruksplanen är en bilaga till Över-
siktsplanen och ett till intet förpliktigande 
dokument utan har enbart vägledande funk-
tion. Det medger inga som helst rättigheter, 
vare sig för markägare eller andra exploatö-
rer, och har ingen som helst juridisk status. 

Bygglov och detaljplan. Bygglov och t 
o m detaljplan kommer att krävas för vart 
och ett verk eller grupp av verk som någon 
exploatör vill bygga. Detta alldeles oavsett om 
ansökan avser plats som ingår i Vindbruks-
planen eller ej. Maria Bergérus (V) kan vara 
helt lugn: jag kommer att se till att vad den 
svenska lagstiftande församlingen (Riksda-
gen) beslutat skall efterlevas och följas. Detta 
gäller särskilt Plan- och Bygglagen (PBL) 
och Miljöbalken (MB) och Förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som 
båda är mycket klara i sina krav vad som krävs 
för bygglov för alla typer av byggnadsverk. 
Grundpelaren i båda lagarna är att hänsyn ska 
tas till både allmänna och enskilda intressen. 
Inte minst väger psykosociala skäl tungt. De 

allmänna hänsynsreglerna finns beskrivna 
i 2 kapitlet i både PBL och MB. Många 
andra hänsyn och faktorer skall vägas in i ett 
beslut om bygglov eller i ett planbesked och 
eftersom vindkraftverken skall bedömas med 
samma måttstock som alla andra byggnader 
eller byggnadsverk ser jag ingen som helst 
möjlighet ge bygglov eller planbesked för 3 
eller flera jättelika vindkraftverk (150 meter 
höga, 30 meter högre än tornet på Liseberg!! 
Det pratas f ö redan om verk som är 210 
meter höga, dvs 20 meter högre än Turning 
Torso i Malmö!).

Ineffektivt och svindyrt system – där 
markägarna tjänar storkovan. Och vad 
ska vi ha alla dessa ineffektiva vindkraftverk 
till som står stilla till 83%? Är detta system 
vettigt? Under den kalla perioden nu i 
november-december-januari, när el verkligen 
behövs, står verken i stort sett stilla eftersom 
det helt enkelt inte blåser (de levererade då 
cirka 1% av den totala energiproduktionen, i 
snitt över årets 12 månader cirka 2,5%) och 
när verken går för fullt under sommarhalvåret 
exporteras nästan all vindkraftsel med kraftiga 
subventioner från oss elkonsumenter. Enligt 
skotska rön går det åt lika mycket ström att 
reglera verken och hålla dem frostfria när 
det är svinkallt som vad de levererar vilket 
innebär att de inte ger något netto alls när det 
är kallt och el behövs! Genom ett illfundigt 
system som kallas ”elcertifikat” betalar vi 
elkonsumenter oerhörda belopp via elräk-
ningen till att subventionera s k ”förnyelse-
bar” energi, bl a och i huvudsak vindkraften. 
Det talas om cirka 3 500 000 000 kr/år (3,5 
miljarder kr)(uppgifterna varierar) som vi 
betalar i subventioner varje år. De enda som 
tjänar på detta är markägarna (genom gene-
rösa arrendeavtal) och kraftverksbyggarna 
(tyska och danska). Du som elkonsument 
betalar. Eller du kanske är nöjd med elräk-
ningen du fick för december?? Räkna med att 
minst 25% av det du betalar går till att sub-
ventionera detta spektakel!

Förstör stora naturvärden – och för-
hindrar bostadsbyggnationen. Är det 
verkligen värt att tillåta dessa monsterverk 
nära våra bostadsutbyggnadsområden och 
förhindra redan i närtid kommande gles-
bygdsexpansion i vår kommun, att förstöra 
landskapet inte bara genom 200 meter höga 
vindsnurror utan med nya vägar och stora 
kabelgator fram till verken genom jungfrulig 

natur- och vildmark? Till 
ingen eller i vart fall tveksam 
nytta? Vart tog synen på 
rekreationsvärdet av och de 
tysta zonerna i vår närmiljö 
(skogarna, ängarna, sjöarna, 
vildmarken) vägen? Ska Sve-
rige satsa på detta ineffektiva 
system så placera verken i 
havsbanden där det blåser 
och inte i inlandet nära 
bostadsutbyggnadsområden. 
Och vem vill bo granne 
med 3 gigantiska 150-210 
meter höga vindkraftverk 
i Sannum, med ljudnivåer 
som motorsågar? Lockar det 
hit folk från Storgöteborg? 
Är det någon som vill bo så i 
långa loppet?

De demokratiska fattade 
besluten kommer jag själv-
klart att följa. Och då blir 
det NEJ från min sida till 
bygglov och i planbesked när 
det gäller att placera verken i 
Sannum. Helt i enlighet med 
Plan- och bygglagen och 
Miljöbalken. Vindbrukspla-
nen är ett icke-styrande poli-
tiskt dokument som nästan 
20% av kommunfullmäktige 
inte står bakom.

Jan A. Pressfeldt
Ordförande

Samhällsbyggnadsnämnden

Jan A Pressfeldt svarar på insändare

Resultatet av ett kostsamt arbete
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Lilla Edet

Turist-Spanska

Stickcafé

Handledarutbildning
inför körkort

Styrelse- och 
föreningsutbildning

Improvisitionsteater

Start 
28 februari

Start 
17 mars

3 tillfällen
16/3 • 20/3 • 2/4

Startar
i vår

Varannan vecka 
med start 

17 mars 10-13

i Medborgarhuset, Alafors 
den 9 mars 2011  kl. 19.00.
På dagordningen sedvanliga årsmöteshand-
lingar såsom årsberättelse och bokslut samt 
framläggande av debiteringslängd 2011 och 

fastställande av förfallodag för 
debitering 2011-04-30.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 7 mars 2011 
c/o Hans Hansson
Gullsäter 32 44930 Nödinge

Nol - Alafors vägförening
kallar till årsstämma

Välkomna!


