3.12.2009
Till
Arvika kommun
Kommunfullmäktige.
FÖRENINGEN har den 4.11.2009 begärt offentlig information om bl.a. vilka
vindkraftverk som finns i kommunen och även vilka ansökningar för verk och planerade
verk som finns hos Arvika kommun.
Kommunen har svarat att inga verk är uppförda och att kommunen arbetar med ett
tillägg till översiktsplanen.
FÖRENINGEN har emellertid fått uppgifter om att en av Sveriges mera aggressiva och
hänsynslösa vindkraftverksbolag, Rabbalshede AB, begärt att få sätta upp 49 verk trots
allvarliga protester från kringboende. Rabbalshede har t.o.m. skickat ut papper till
berörda markägare där man efterfrågar synpunkter.
Av denna anledning måste FÖRENINGEN klargöra för Arvika kommun att det strider
mot gällande lag att kommunen lämnar så bristfälligt svar på föreningen frågor så att
svaret blir vilseledande och därmed en brottslig handling.
FÖRENINGEN påpekar vidare att kommunen medverkar i Rabbalshedes bedrägliga
handling om kommunen godtar att bolaget skickar ut en förfrågan utan grundläggande
information till berörda. Redan detta bedrägliga förfarande av bolaget borde resultera i
att Arvika kommun inte mera kan ha med dem att göra.
FÖRENINGEN påpekar att samrådsförfarandet inför bygglovsbeslut av vindkraftverk är
noga reglerat i lag och kan självklart inte ersättas av det papper som Rabbalshede har
skickat runt till berörda.
FÖRENINGEN påpekar även att föreningen efter dom I EU-domstol är sakägare och
därför stöder även lokalavdelningar av FÖRENINGEN.
FÖRENINGEN meddelar härmed att föreningen kommer att föra talan mot varje
positivt beslut om bygglov för vindkraftverk.
FÖRENINGEN informerar vidare om att föreningen uppmanar sina medlemmar och
alla berörda att enl. Miljöbalken § 32 kräva skadestånd av, markupplåtare, exploatören
och kommunen när vindkraftverken har byggts.
FÖRENINGEN anser det lämpligt att Arvika tar med denna information i sitt tillägg till
översiktsplanen.
FÖRENINGEN begär härmed kopior av alla de handlingar som vindkraftverkbolag
lämnat till kommunen.
FÖRENINGEN begär härmed åter offentlig information om vilka av kommunens
politiker eller tjänstemän som har egna intressen i vindkraftverk, äger vindkraftverk, har
andelar i vindkraftverk, sitter i styrelser för vindkraftverk, är konsulter för bolag i
vindkraftbranschen.

