Kära medlemmar i föreningen Rättvis vind
Inför valet 2018 har styrelsen gjort en enkät med frågor om vindkraft och bett samtliga partier i
Ödeshögs Kommunfullmäktige att svara på frågorna. Glädjande nog har samtliga partier, d.v.s
Kristdemokraterna (KD), Socialdemokraterna (S), Centerpartiet (C), Moderaterna (M), Miljöpartiet
(MP), Sverigedemokraterna (SD) och Ödeshögspartiet (ÖP), svarat på frågorna.
Enkäten med fullständiga frågor och svar omfattar ca 6 sidor och finns nu på föreningens hemsida,
www.vindkraft-odeshog.se . Vi rekommenderar att ni som vill läsa enkäten i sin helhet, inklusive alla
nyanser i svaren, läser den där. Ni som inte har tillgång till internet men ändå vill läsa hela enkäten
kan kontakta vår sekreterare (Bitta Johansson 070-317 36 62) så skickar vi hem den till er.
För att förenkla för medlemmarna har styrelsen gjort en kortfattad summering av enkäten där vi
redovisar huvuddragen men där givetvis en del nyanser saknas. Summeringen följer här nedan.
Fråga 1: Vilken är ert partis principiella inställning till framtida utbyggnad av vindkraft i Hålaveden?
KD, S och SD säger klart nej till framtida utbyggnad där. C, M, MP och ÖP tar inte uttryckligen avstånd
från en utbyggnad, utan att fördenskull förorda en sådan.
Fråga 2: Är ert parti berett att använda det kommunala vetot för att stoppa byggandet av
olämpligt placerade vindkraftverk? KD, S, C, M, SD, och ÖP svarar ja, om än med något olika grad av
tydlighet. MP svårtolkat svar.
Fråga 3: Hur långt anser ert parti att minsta avståndet mellan vindkraftverk och bostad skall vara i
den nya översiktsplanen? KD, S, MP och SD anger 1000m. C, M och ÖP anger inget preciserat
avstånd.
Fråga 4: Är ert parti beredda att i en kommande vindkraftsplan stödja/arbeta för att hålaveden
helt eller till större delen blir ett sk tyst område där ingen vindkraftsutbyggnad skall ske? KD, S och
SD svarar entydigt ja. C svarar ”ja, till största delen”, M och ÖP ger inget oreserverat stöd i den
frågan. MP svårtolkat svar.
Fråga 5: Anser ert parti att stor hänsyn skall tas till lokal folkopinion vid bedömning av bygglov för
vindkraft? KD, S, SD och ÖP svarar ja. C svarar att stor hänsyn ”bör” tas. M svarar att ”sakägares”
åsikter skall beaktas. MP svårtolkat svar.
Fråga 6: Är ert parti beredda att kräva att reell fågel-och fladdermusinventering bekostas av
prospektören innan bygglov ges? KD, SD, och ÖP svarar ja. S svarar att sökning i artdataportal bör
räcka, dvs egentligen ett nej. C, MP och M ger här något svårtolkade svar men inget klart ja.
Fråga 7: Är ert parti beredda att arbeta för/stödja att i en kommande vindkraftsplan i kommunen
maximihöjden på vindkraftverk bestäms och att denna inte får överskridas. Vilken höjd skall gälla
enligt ert parti? KD svarar att de inte tagit ställning i höjdfrågan ännu, men att de inte vill ha några
vindkraftverk i ”skogen”. S svarar 150m. SD svarar 100m. C, M och ÖP svarar att det är svårt att svara
på den frågan och avstår från att ange någon maximihöjd. MP:s svar tolkas som 150 m.

Hälsningar med förhoppningar att summeringen varit upplysande (och vägledande).
Styrelsen för föreningen Rättvis Vind

