27.1.2010
Till
Västerviks kommun
kommunfullmäktige
FÖRENINGEN skickade 4.11.2009 begäran om offentlig information till Västerviks kommun.
Något svar har föreningen ännu inte fått.
Därför begär FÖRENINGEN åter den begärda informationen.
Bl.a. begär FÖRENINGEN svar på
hur många vindkraftverk det finns i kommunen,
hur många bygglov har beviljats,
hur säkerheten skall säkerställas vid vindkraftverken.
Vidare begärde FÖRENINGEN information om vilka politiker och tjänstemän i Västerviks
kommun har egna intressen i vindkraftverk, äger vindkraftverk, andelar i vindkraftverk, sitter i
styrelser för bolag med vindkraftverk, är konsulter för vindkraftverksbolag.
FÖRENINGEN begär härmed kopior på de dokument som besluten att i kommunen ge
bygglov för vindkraftverk grundar sig på. FÖRENINGEN begär särskilt kopia av de
dokumenten som styrker hela det lagstadgade samrådsförfarandet.
FÖRENINGEN påpekar att föreningen efter dom I EU-domstol är sakägare i alla frågor som
rör byggande av vindkraftverk och därför stöder även lokalavdelningar av FÖRENINGEN och
enskilda medlemmar.
FÖRENINGEN meddelar härmed att föreningen kommer att föra talan mot varje positivt
beslut om bygglov för vindkraftverk. Som sakägare i bygglovsfrågor kräver föreningen sin rätt
till kopior av de handlingar som utgör grund för bygglovsbeslut 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, således även för de ev. redan byggda.
Då kommunen i sin behandling av bygglovsärenden självklart måste följa gällande lag, begär
FÖRENINGEN härmed information om när och hur den i EU-lag, Maskindirektivet och
grunden för CE-märkningen, stadgade avspärrningen med 500m radie runt varje
vindkraftverk genom staket är genomförd eller skall genomföras.
Då alla vindkraftverk efter c.a. 15 år skall avlägsnas och därefter naturen skall återställas,
vilket också innebär avlägsnandet av vägar, kabelgator, betongfundamentet,
uppställningsplatsen, återplantering m.m. begär FÖRENINGEN att kommunen beslutar att
medel om 5 miljoner för ett 2MW-verk omedelbart skall fonderas i säkert bankkonto,
eftersom ett beslut om avskaffandet av de statliga subventionerna för vindkraftverk mycket
väl kan komma redan efter nästa val och då detta innebär att alla vindkraftverk blir
olönsamma, överges av spekulanterna och lämnar markägaren och kommunen kvar att
avlägsna verken på egen bekostnad.
Undertecknad

