Kalmar 2015-05-25

Motion om etablering och skyddsavstånd för vindkraftverk.
Etableringar av vindkraftverk har ökat kraftigt under de senaste åren tack vare de stora
ekonomiska subventionerna för förnyelsebar energi. Subventioner som inte medför
minskade utsläpp av koldioxid då svensk elproduktion redan idag är koldioxid fri till 9798 procent. Vindkraftverk och vindkraftsparker har dock inneburit att konflikterna
med andra intressen fått en alltmer framträdande roll. Slutsatsen blir att det
uppenbarligen finns en del brister i den vindkraftsplan som antogs av Kalmar
kommunfullmäktige i mars 2011.
Vindkraftsplanen är ett mycket bra och värdefullt dokument som kan användas även i andra
sammanhang. I dokumentet lyfts mängder av viktiga faktorer fram som måste värderas och
övervägas innan en etablering av vindkraftverk godkänns av kommunen.
Av särskilt intresse i vindkraftssammanhang är de så kallade särskilda
hushållningsbestämmelserna för mark- och vattenanvändning i hela landet och som finns i
Miljöbalkens 4 kap. De geografiska områden som är utpekade i lagtexten, bland annat hela
kustområdet i Kalmar kommun, har särskilt stora värden för natur- och kulturmiljövård,
turism och friluftsliv och områdena har därför i sin helhet bedömts vara av riksintresse.
Kalmar kommun har fantastiska naturvärden att ta till vara och inte minst att utveckla inom
besöksnäringen. Kommunen har Kalmarsund som gräns i öster, med en mycket sevärd
kuststräcka där fågelsträcken går under vår och höst. Fågelsträcken går inte enbart längs med
kusten utan sträcker sig många kilometer in över det låglänta odlingslandskapet som finns
längs med kusten. En miljö som absolut inte får påverkas negativt av en etablering av
vindkraftverk.
Det som däremot inte lyfts fram i någon större omfattning i vindkraftsplanen är turismens
betydelse för Kalmar kommun och regionen. En alltmer vanlig fråga till campingägare och
stuguthyrare är om det finns några vindkraftverk inom synligt och hörbart avstånd.
Semesterfirare vill inte få dessa vindkraftverk i sin närhet under sin ledighet. En faktor som
sannolikt kommer bli mer efterfrågad i framtiden och som vi anser att man även bör ta hänsyn
till vid etablering av vindkraftverk och i vindkraftsplanen.
Vi anser att vindkraftsplanen skall förenklas genom att all etablering av vindkraftverk inte
tillåts öster om väg E22, för att skydda hela kuststräckan längs Kalmarsund med angränsande
landområde genom hela Kalmar kommun. Det skulle framförallt innebära att större
skyddsvärda områden i södra delen av kommunen skyddas.
En direkt brist i vindkraftsplanen är dock de skyddsavstånd till bostadshus som finns i
dokumentet. Det har inte minst visat sig vid den etablering av vindkraftverk som skett vid
Mortorp men även på andra platser i landet. De rekommenderade avstånden som anges i
vindkraftsplanen mellan vindkraftverk och bostadsbebyggelse är uppenbarligen alldeles för
snäva.
Idag gäller 600/750m beroende på väderstreck i förhållande till vindkraftverk för enskilda
bostäder och 1000m för sammanhållen bebyggelse i den gällande vindkraftsplanen.

Vi anser att det visat sig att dessa avstånd varit alldeles för snålt tilltagna och att de bör
kraftigt utökas för att minimera att ingen negativ påverkan uppkommer på närboende.
Vi anser det också vara mycket märkligt att en enskild bostad behandlas och värderas som
mindre ”störd” än en sammanhållen bebyggelse. Gäller inte alla människors lika värde även i
detta avseende? Självklart skall alla fastighetsägare eller hyresgäster i en bostad behandlas
efter samma regelverk av Kalmar kommun. I synnerhet som det också är kommunala
skattebetalare och betalar fastighetsavgift till kommunen
Vi anser att avstånden till bostadsbebyggelse bör fördubblas. Vi anser därmed att avståndet till
bostadsbebyggelse bör ökas till minst 1500m, oavsett om det är enskild bebyggelse eller
sammanhållen bebyggelse
Undantag för dessa nya avstånd skall dock kunna ske för markägare som tillåter etablering av
vindkraftverk på egen mark och när det gäller markägarens egen bostad. En annan möjlighet
för undantag kan även vara om enskild bostadsägare tecknar avtal om ekonomisk
kompensation/ersättning med vindkraftsbolag för etablering inom de föreslagna avstånden.
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta:
att Kalmar kommun uppdaterar Vindkraftsplanen med följande förändringar:
-

Ingen etablering av vindkraftverk tillåts öster om nuvarande sträckning för väg E22.

-

Att minsta avstånd till bostäder/fritidshus och sammanhållen bebyggelse för att klara
ljudnivåer, skuggor och reflexer utökas till 1500m.
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