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Frågor från föreningen Rättvis Vind till politiska partier i Ödeshögs kommun.
För att få veta hur just ert parti ser på frågor relaterade till vindkraftsetablering i kommunen skulle vi
i föreningen vara mycket tacksamma att få skriftliga svar på nedanstående frågor. De första tre
frågorna har mera övergripande karaktär, de övriga är mera specificerade.
1. Länsstyrelsen har uppfattningen att Hålaveden är ett av Sveriges värdefullaste område med
stora natur- och kulturvärden. Ert parti känner säkerligen till detta utlåtande och att även
Banverkets landskapsanalys kom fram till samma åsikt. Boverket avråder också från
vindkraftsetableringar i småskaliga odlingslandskap som är oexploaterade. Vilken är er principiella
inställning till framtida utbyggnad av vindkraft i Hålaveden? Delar ni Länsstyrelsens, Banverkets
och Boverkets uppfattningar eller kan ert parti gå med på att det i ett sådant unikt område får
byggas upp till 250 meter höga vindkraftverk?
KD:
Vi har i vårt valmanifest från 2014 att det inte skall byggas i skogsområdet och vi vet om
Holavedens stora kulturella värde, så vi tar avstånd från vindkraftverk där.
Socialdemokraterna:
Vi delar länsstyrelsens, banverkets och boverkets uppfattning om Hålaveden (det ska få vara
ett tyst område, naturreservat)
Centern:
Centerkretsen i Ödeshög delar givetvis Länsstyrelsens, Banverkets och Boverkets uppfattning
gällande natur och kulturvärden i Holaveden, tyvärr så innebär Länsstyrelsens positiva
beskrivning av Holaveden trots allt inte att området pekades ut som ett riksintresse vilket vi,
Centerkretsen i Ödeshög hade förväntat oss efter allt det inventeringsarbete som man under
många år bedrivit i området.
Frågan om riksintresset Holaveden kommer vi från Centerkretsen i Ödeshögs sida att
fortsätta att bevaka och driva. Dels för att skydda området från framtida otillbörlig
exploatering såsom t.ex. olämplig placering av vindkraftverk men också med tanke på de
oreparerbara skador och intrång som en ev. gruvetablering i Norra Kärr kommer att innebära
för de boende i området, naturen och djuren.
När det gäller etablering av vindkraftverk på 250 meter och högre ser vi det i dagsläget som
ogenomförbart i Ödeshögs kommun, det finns helt enkelt inte plats.
Moderaterna:
Naturen i Hålaveden och Ödeshög som helhet är mycket värdefull. Vi ska/måste alltid värna
om vår natur och kulturhistoria i vår kommun. De ingrepp som görs måste beaktas noga.
Vindkraft är kanske något som de flesta människor tycker är bra rent miljömässigt, men det
finns givetvis baksidor. Vi inom Moderaterna värnar om äganderätten och
förvaltarskapstanken, dvs att man vårdar det man äger till nytta även för kommande
generationer. Personligen tror jag inte på enstaka vindkraftverk eller ”parker” i Ödeshögs
skogsbygd som är så höga som 250m. Alla fall (ansökningar – bygg/miljö tillstånd) måste
dock prövas enligt gängse rutiner.
Ödeshögs partiet:
Anser att beslut som fattas i kommunen måste hålla sig inom gällande lagstiftning, vilket
eftersträvar långsiktighet och god samhällsutveckling. Ödeshögs Partiet anser också anser att
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vindkraftsetableringar inte får placeras på platser där de har stor inverkan på livsmiljö och
människor, djur/natur och kulturmiljö. Partiet anser också att tredje part inte ska drabbas vid
en etablering.
SD:
Ja vi delar deras åsikter och vill INTE ha några vindkraftverk i Hålaveden
MP
Vi står fast i vår åsikter angående etablering av vindkraft. Vi ser vindkraften som ett seriöst
alternativ i etableringen av hållbar och förnybar energi produktion.
Vi tycker dock att vindkraftverk inte alltid är rät lösning på alla platser. I Ödeshög kommun
har vi en otrolig allsidig landskapsbild och bör vara mycket försiktiga hur vi exploatera och i
vilken omfång.
2. Kommer ert parti att stödja användandet av det kommunala vetot vid ansökan om olämpligt
placerade vindkraftverk?
KD:
Ja
Socialdemokraterna:
Ja
Centern:
Ja, i de fall där detta är befogat och juridiskt möjligt kommer vi att vara för att man från
kommunens sida använder sig av den kommunala vetorätten. Förövrigt är vi Centerkretsen i
Ödeshög helt emot förslaget till en lagändring som går ut på att det kommunala vetot skall
avskaffas i syfte att underlätta för exploatörerna att mot lokalbefolkningens vilja bygga ut
vindkraften i området
Moderaterna:
Kommunen ska använda sitt veto, när det krävs. Ja.
Ödeshögs partiet:
Ja, det kommunala vetot kan bara användas vid stor vk-anläggning som kräver tillstånd
enligt miljöbalken och beslutas av länsstyrelsen.
SD:
Ja det kommer vi att göra
MP:
Vi tycker att det är viktigt att kommunerna har en kraftig röst i hur det ska utvecklas och vilka
lösningar som väljs. Detta för att se till at medborgarna får en möjlighet för at ta del i den
energiomställning och utveckling på et så demokratisk sätt som möjligt.

3. I flera länder finns idag angivna minimiavstånd mellan vindkraftverk och bostäder.
Energimyndigheten anger 800 meter som riktmärke, (år 2013). Majoriteten i kommunfullmäktige i
Ödeshög beslutade vid förra översiktsplanen om ett avstånd på minst 1000 meter mellan bostad

3
och vindkraftverk. Då var den maximala höjden på vindkraftverk 150 meter. Ansökningarna om
vindkraftverk innebär i dagsläget höjder på 180-250 meter.
Hur långt ska minsta avstånd vara mellan bostad och vindkraftverk enligt ert parti i den nya
översiktsplanen?
KD:
För KD kvarstår avstånd 1000 m för 150 m höga verk. Vår nuvarande översiktsplan har inte
med högre verk, därför är det av yttersta vikt att ta fram en ny översiktsplan som tar hänsyn
till de nya förutsättningarna.
Socialdemokraterna:
Vi har i vårt remissvar angivit att vindkraftverk inte ska vara högre än 150m i vår kommun. Vi
har också sagt att avstånd mellan bostadshus och vindkraftverk bör vara 1000m
Centern:
Avståndet till bostad måste rimligtvis ökas motsvarande höjden på verket, ser samtidigt inte
att det är genomförbart att placera så höga verk i skogsbygden utan väldigt stora ingrepp,
vägar och annat intrång.
Moderaterna:
I takt med att höjden på vindkraftverken ökar, bör även avståndet öka. Det viktiga i frågan är
att vindkraften inte ska störa någon granne.
Ödeshögs partiet:
Idag pratas inte längre om avstånd. Vår uppfattning hänvisas till vårt svar i fråga 1. Numera
är vedertaget att bullerberäkningar och skuggberäkningar är det som används för att
bestämma lämpligt avstånd. I den översiktsplan som just nu håller på att tas fram, ska
vindkraftsplaneringen finnas med och inarbetas.
SD:
Vi anser att natur och terräng SKA vägas in i bedömningen och att avståndet måste vara
minst 1000 meter men helst mer till boningshus.
MP:
Vi står fast vid beslutet i det tematiske tillägget i kommunens översiktsplan men anser att
avståndet borde vare större. Sättet buller ifrån verken beräknas borde göres annorlunda så
att tillstånd nekas vid avvikning neråt.
4. I en konsultrapport till Ödeshögs kommun september 2015 påpekar utredaren att en ny
vindkraftsplan för hela kommunen ”snarast” bör göras. Om vi förstått allt rätt är partierna i
kommunen idag någorlunda ense om att en ny och mera stringent vindkraftsplan är ett högt
prioriterat, nödvändigt projekt. Är ert parti beredda att i en kommande vindkraftsplan för
Ödeshögs kommun arbeta för, eller rösta för, eller stödja och få inskrivet:
att Hålaveden helt eller till större delen blir ett sk ”tyst område” inom vilket vindkrafts-utbyggnad
inte ska ske?
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KD:
Ja
Socialdemokraterna:
Ja
Centern:
Ja det är vi, till största delen, däremot vill vi se en långsiktig utvecklingsplan för vilka
verksamheter (näringsverksamhet och turism) som skall kunna utvecklas med tystnaden som
bas.
Moderaterna:
Det finns inget uttalat vad jag vet att vindkraften ska hanteras mer stringent i den nya
översiktsplanen, som nu är startad. Det som är viktigt när arbetet med den nya
översiktsplanen tas fram är att alla i kommunen ges möjlighet att uttala sig i planerade
samråd.
Ödeshögs partiet:
Denna fråga tror vi omöjligen kan besvaras med ja eller nej från vårt parti. Frågeställningen
kommer efter arbetet med den nya översiktsplanen få en bättre och mer insiktsfull
bedömning och belysning. Vi hänvisar till det svar vi gav i fråga 1.
SD:
Ja helt
MP:
Vi tror på att det vi röster fram demokratisk är det som gäller. Därför kommer vi att fortsätta
at arbeta mot en mera rättvis vindkrafts plan som är öppen för dom starka opinioner som
kan finnas samt stödja tysta områden var denna hörs

5.

att stor hänsyn skall tas till lokal folkopinion vid bedömning av bygglov för vindkraftverk?
KD:
Ja, vi anser att det tas alldeles för lite hänsyn idag för de närboende som drabbas. Tyvärr
måste vi dock efterleva de lagar och regler som gäller vilket är ett politiskt dilemma.
Socialdemokraterna:
Ja, det är vår skyldighet som folkvalda kommunpolitiker att företräda våra medborgare.
Centern:
Vi anser att stor hänsyn bör tas till folkopinionen, främst då gällande fastboende och
sommarboende i kommunen.
Moderaterna:
Hänsyn ska alltid tas vid alla bygg och miljö-lov. ”Sakägares” åsikter ska alltid beaktas.
Ödeshögs partiet:
Självklart ska detta göras, se svar fråga 1.
SD:
ja vi tycker att det ska tas stor hänsyn till lokala opinionen
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MP:
Se svar på fråga 4.

6. att kräva att fågelinventering respektive fladdermössinventering bekostas av prospektören
innan bygglov ges? Med inventering menas här ”reell” inventering, inte bara kontroll i
artdataportal eller liknande.
KD:
Ja
Socialdemokraterna:
Om uppgifterna finns i dataportal bör detta räcka. Om de saknas ska detta prövas i
respektive fall beroende på verkets placering (utbredning av fåglar resp. fladdermöss)
Centern:
Självklart bör samtliga prospekteringskostnader inklusive inventeringar, fornminnen m.m.
betalas den som söker bygglov.
Moderaterna:
Alla bygg och miljöprövningar ska skötas enligt de regelverk som finns.
Ödeshögs partiet:
Ödeshögs Partiet anser att detta ska vara en självklarhet. Det har idag enligt uppgift blivit en
del av prospektörens uppgift innan bygglov beviljas.
SD:
Ja stor hänsyn ska tas till påverkan av djurlivets existens
MP:
Självklart måste det vara prospektering ansvarige som står för ansvar och nota för dom
nödvändiga inventeringar.

7. att maximihöjden för vindkraftverk bestäms och att denna inte ska överskridas. Vilken höjd
ska gälla enligt ert parti?
KD:
Maximihöjd enl. översiktsplan skall gälla. Höjdfrågan har vi inte diskuterat än, det blir en
fråga vid framtagandet av den nya översiktsplanen. Frågan blir i högsta grad aktuell när det
är dags att byta verk på slätten. I skogen vill vi inte ha några vindkraftverk.
Socialdemokraterna:
Se svar fråga 3, max.150m höga verk
Centern:
Svårt att svara på den frågan, om man nu spekulerar att 250 - 300 meter är en max höjd eller
bara ytterligare ett steg i utvecklingen mot allt högre verk så ser vi nog att framtida
placeringar endast kan komma att fungera ute till havs om ens där. Dessa frågor kommer
säkert att komma upp på bordet i samband med arbetet med den nya vindbruksplanen.
Några tankar vi har men inte som parti tagit definitivt ställning i frågan:
•
Inga bygglov för vindkraft skall beviljas innan en ny vindbruksplan för Ödeshögs
kommun upprättats och godkänts.
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•
•
•

Minsta avstånd från vindkraftverk till bostadsfastighet eller fritidshus skall vara 1500
m eller 10 gånger verkets totalhöjd.
Max totalhöjd i Ödeshögs kommun 180 - 200 meter.
Bullernivå max 35 dB vid tomtgräns

Moderaterna:
Det är inte lätt att bestämma ett specifikt höjdtal på hur högt ett vindkraftverk får vara. Det
är siffra som bör skifta från fall till fall beroende på topografi, läge och grannskap. Det viktiga
är att bygg och miljöprövningar görs på ett korrekt sätt.
Ödeshögs partiet:
Det här är en svår fråga att svara ja eller nej på, generellt. Det kommer att bli mycket svårt
att här peka ut och fast skriva en lämplig höjd för Ödeshögs kommun. Vår uppfattning är, om
motstånd från ortsbefolkningen vid någon etablering är stort, så anser vi att
etableringstillstånd ej medges. Ödeshögs Partiet anser som vi tidigare poängterat i fråga 1,
att beslut som fattas i kommunen måste hålla sig inom gällande lagstiftning, vilket
eftersträvar långsiktighet och god samhällsutveckling. Denna fråga är en fråga som gäller
både miljöprövning från kommunen och gäller tillstånd enligt miljöbalken. Ödeshögs Partiet
anser att här måste bedömningarna också ta hänsyn till att de inte får placeras på platser där
de har stor inverkan på livsmiljö och människor, djur/natur och kulturmiljö. Vi anser också att
tredje part inte ska drabbas vid en etablering.
SD:
100 meter
MP:
Som sagt står vi fast vid det gällande tematiske tillägg rörande vindkraften och ser fram emot
att utveckla en mera fast och hållbar översiktsplan vad detta angår samt står öppna för den
opinion som vi företräder.

