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Till Sveriges kommuner
2020-10-14
Ordförandena i de politiska partierna
i kommunfullmäktige
Upprop för det svenska landskapet
Energimyndigheten och naturvårdsverket arbetar sedan två år med förslag
till en strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad som till omfång och påverkan
på naturvärden är att jämföra med 1900-talets utbyggnad av
norrlandsälvarna. Förslaget skall presenteras i december i år. Vi är djupt
oroade över detta tilltag. Det har inte tillkommit på regeringens initiativ utan
genomförs som en miljömålsrådsåtgärd som myndigheterna anser sig
skyldiga att vidta i deras roll som miljömålsmyndighet. Vi vädjar till
regeringen att avbryta dessa planer.
Sveriges kommuner har ett avgörande inflytande över
vindkraftutbyggnaden genom det så kallade kommunala vetot. Krav på ett
kommunalt godkännande av större vindkraftetableringar beskrivs i strategin
som att den av vindkraftindustrin upplevs som ”en rättsosäker process” och
som ”ett hinder som hämmar den fortsatta utbyggnaden”. Vi misstänker att
energimyndigheten/naturvårdsverket upplever det kommunala vetot på
samma sätt och att det slutliga förslaget till strategi kommer att förorda en
försvagning eller t.o.m. ett avskaffande av vetot.
Sveriges myndigheter har inte till uppgift att driva en egen politik. Förslaget
till en strategi för hållbar och ohämmad vindkraftutbyggnad har inget stöd,
varken i beslut av regering och riksdag eller av en miljömedveten

allmänhet. Det är ett hot mot kommunernas skyldighet att värna sina
invånares hälsa och välbefinnande. Störande buller, oro och ångest är
missförhållanden som följt i vindkraftens spår alltsedan de
första större verken kom på plats.
Färingtofta Norra, ideell förening
Föreningen Svenskt Landskapsskydd
Bengt Halén, ordförande
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