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DEMONSTRATION FÖR BÄTTRE BESLUTSUNDERLAG
Stockholm, Kungsträdgården Karl XII Torg,
25:e februari kl 13.00
Vad demonstrerar ni mot?
Vi demonstrerar FÖR bättre beslutsunderlag vid vindkraftsetablering.

Vilka är det som demonstrerar?
Människor från hela landet som upplever att vindkraftverks sätts upp där de ställer till skada
för människor och djur/natur.

Vad är det som ni anser vara snurrigt med vindkraftbesluten?
Till exempel: När en länsstyrelse anser att det eventuella ljudet från an ortolansparv skall sätta
stopp för vindkraft i ett område, men där intrång på kringboendes habitat/livsmiljö inte
tillmäts någon betydelse – då anser vi att det är snurrigt.

Varför är det fel på beslutsunderlagen?
Det finns en uppfattning att vindkraft är miljövänlig i alla avseenden. Det stämmer inte alls
vid en närmare granskning. Vi har en kravlista, se bilaga, som vi anser skulle bidra till bättre
beslutsunderlag. Där kan ni läsa om mycket mer som är snurrigt.

Vem vill ni nå med demonstrationer?
Vi vill nå de politiker och tjänstemän som är för vindkraft, men inser vikten av att den skall
vara långsiktigt socialt och ekonomiskt hållbar. Politiker har i all välmening försökt stimulera
vindkraftsutbyggnaden, men resultatet är som oftast inte vad de hoppats på. Landsbygdens
folk vänder sig mot etablissemanget och vindkraftsindustrin klagar på dålig lönsamhet. Det
verkar angeläget att avsluta subventionspolitiken. Varje odlare vet att för mycket gödsel gör
att växterna blir sjuka och inte bär frukt.

Hur har ni lagt upp demonstrationen?
Vi har med oss en bok med representativa bidrag från människor i hela landet. Vägledning för
bättre beslutsunderlag mm finns med. Vi har talare som berör olika aspekter kring
vindkraftsindustrin. Vi marscherar, med plakat, från Karl XII torg via Slottsbron tillbaka. Vi
svarar gärna på era frågor på plats.
Vi har haft kontakt med flera berörda departement och samtliga riksdagspartier. De har hittills
antingen inte svarat, eller avstår från att komma. Beslutsfattarna har härmed valt att fördjupa
det demokratiska underskottet!
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Landsomfattande Demonstration
För Bättre Beslutsunderlag - mot snurriga vindkraftsbeslut
KRAV från kring- och närboende
1. Närboendes fastighetsförluster skall ersättas fullt ut som vid annan expropriation och
fastigheterna nedtaxeras.
2. Skyddsavståndet skall bestämmas till åtminstone tio gånger verkens höjd.
3. Lämplig myndighet skall föra statistik över olyckor, bränder mm.
4. Etablering av vindkraftverk i skogsmiljö skall helt upphöra tills landet har en
fungerande insatsstyrka med resurser att släcka skogsbränder.
5. Evakueringsplaner för människor och boskap skall upprättas där vindkraftverk redan
finns i skogsmiljöer.
6. Avsättning av pengar för nedmontering och återställande skall ske till den verkliga
kostnaden och inte som nu till en bråkdel av denna.
7. Betongfundament och kablage skall föras bort, inte, såsom nu, lämnas kvar i marken.
8. Försäkringsfrågan och ansvarsfördelningen behöver lösas. Frågan är ännu inte löst
efter skogsbranden i Västmanland. Kringboende och skogsägare riskerar högre
försäkringspremier.
9. När tveksamhet råder om t.ex. infraljud, amplitudmodulerat ljud har skadliga effekter
på miljön för människor och djur skall försiktighetsprincipen gälla och inte som nu
vindkraft till varje pris.
10. Arrendeavtalen återspeglar inte alls marknadsvärdet av intrånget på skogsmark,
jordbruksmark eller obrukbar mark. Arrendeavtal skall vara offentliga.
11. Riksintresse för vindkraft skall i första hand utnyttjas för kommande utbyggnad av
vindkraft.
12. Underlag tas fram som visar effekterna som motsvarande investering i energibesparing
ger, kopplad till varje ansökan om vindkraft.
13. Om verksamhetsutövare inte uppfyller tillståndskraven skall tillsynsmyndigheten ges
rättigheter att utföra kontrollmätningar på verksamhetsutövarens bekostnad och kunna
stänga ner verk som inte uppfyller kraven.
14. Vid tillståndsprocessen skall den ackumulerade effekten av den totala
vindkraftsetablering vägas in och inte som nu, varje verks inverkan på fauna tas upp
för sig. Alla projektörer som ansöker hävdar att just deras verk utgör en försumbar
inverkan.
15. Avveckla subventionspolitiken!
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Landsomfattande Demonstration
För Bättre Beslutsunderlag - mot snurriga vindkraftsbeslut
Kommentarer till kravlistan
Ad. 1 Danmark har lag som ersätter fastighetsförluster kring vindkraftverk, Sverige har det
för annan expropriation. Närboende är negativt särbehandlade.
Ad. 2 Flera andra länder tillämpar sådana avstånd och trenden är att avstånden ökas till
närboende för att inte störa. Eskilstuna kommun uppger 400 m enligt ÖP. Tystområden
skall ha krav på < 35 dBA.
Ad. 3 Projektörer fokuserar på sannolikheten av en skogsbrand orsakad av vindkraftverk och
bortser därmed helt från konsekvensen. Det är manipulativt. I januari 2017 brann ett
verk i Finland och orsakade brand i skogsområde. Statistiken kring olyckor är mycket
otillfredsställande och syftar i dag till att vilseleda allmänheten.
Ad. 4 Kommuner saknar resurser att släcka toppeld i skog, vilket även Sverige gör, jämför
med vad som hände i Västmanland.
Ad. 5 Det saknas evakueringsplaner för boskap och människor. Människor med handikapp
riskerar att bli innebrända. Det fasta telefonnätet upphör i stora delar av landet utan att
ersättas av mobilnät, vilket ökar risken för att flera hushåll inte kan nås. Vindkraftverk
stör radiokommunikationen.
Ad. 6 Flera vindkraftbolag har nyligen i SvD skrivit att ekonomin för vindkraften är usel och
att många går i konkurs. Detta innebär att fastighetsägare/samhället tvingas stå för
nedmonteringen. Tillståndsmyndigheterna kräver oftast att 300 Tkr skall avsättas för
nedmontering där Uppsala Universitet utrett att 1,2 Mkr krävs för mindre verk.
Avsättning av pengar skall vara finansierad innan byggnationen påbörjas.
Ad. 7 Nordkalk har hittills inte tagit ner betongfundamenten efter linbanan!
Ad. 8 Eftersom det saknas tillförlitlig statistik över olyckor (år 2015 brann det minst 6 verk i
Sverige), så är kunskapsläget otillräckligt för att hantera frågorna kring försäkringar och
ansvar vid olyckor. Området är oreglerat och närboende kan tvingas betala högre
riskpremier.
Ad. 9 I Australien har man slutat uppföra nya vindkraftverk i avvaktan på forskning kring
amplitudmodulerat ljud. I Sverige uppförs verk ändå trots att man inte vet om det är
ohälsosamt. Renskillnadsområden tillerkänns ett skyddsavstånd på 5 km. Är människors
hälsa mindre skyddsvärd än renars?
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Landsomfattande Demonstration
För Bättre Beslutsunderlag - mot snurriga vindkraftsbeslut
Ad. 10 Arrendeavtal innehåller ofta ersättning om 4% av totalproduktionen av el vilket
beräknas till mellan 100 o 200 Tkr/verk o år. Denna ersättningsnivå ligger så högt över
den tillväxt som skogen har på den utarrenderade arealen att de måste karaktäriseras
som otillbörlig påverkan.
Ad 11. Jämför exemplet Duvhällen i Eskilstuna: Duvhällen är inte utpekat som riksintresse
för vindkraft – av det enkla skälet att det inte blåser särskilt mycket här. Kommunen har
angett att Duvhällen är ett stort opåverkat område – tystområde i aktuell ÖP. Tystområden
håller nu på att inventeras runt om i landet, som särskilt viktiga för människors hälsa –
återhämtning från stress. Orsaken till att Duvhällen Vindpark AB projekterar här, är en
markägare som drivit på – till skillnad mot Ärla där Scanergy också försökte övertala
markägare. Markägarna där var mer pålästa!*
Ad. 12 Den el som inte konsumeras är både fossilfri och miljövänlig. Equador har valt att låta
Naturen vara en viktig part i deras nya grundlag.
Ad. 13 Det finns exempel på vindkraftparker som bryter mot uppställda krav, men som ändå
fortsätter sin drift (jfr. Alevind Invest AB)* . Tillsynsmyndigheterna verkar sakna fungerande
medel för att beivra detta. Jämför Länsstyrelsens inhibitionsbeslut i Kafjärden och
Stadsbyggnadsnämndens underlåtenhet att effektuera besluten. Byggverksamheten pågår ännu
medan detta skrivs!
Ad. 14 Det är slående hur lika alla vindkraftsexploatörer resonerar kring effekten på t.ex.
fågelliv. "Den effekt som just våra få verk orsakar är försumbar".
Tillståndsmyndigheterna verkar också bortse från att det planeras att täcka minst 1,5%
av Sveriges yta med vindkraftverk.
Ad. 15 Subventionspolitiken har bidragit till en alltför snabb utbyggnad av den intermittenta
elproduktionen vindkraft. Den nätutbyggnad som detta kräver har inte hängt med,
priserna på el är periodvis negativa, vilket innebär att det kostar att bli av med elen….
Varje brukare av jorden vet att det inte är klokt att gödsla för mycket – resultatet blir
sjukdomar och missväxt.
* Utbytbar text till lokal situation.
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