Inför skyddsavstånd på 1 kilometer från vindkraftverk till bebyggelse!
MOTION
Den vindbruksplan som antogs av Västerviks kommunfullmäktige den 28 januari 2013
laborerar i scenario 1 med en utbyggnad i kommunen av upp till 400 verk à 1-3 MW, i
scenario 2 med en utbyggnad av 200 verk à 1-3 MW. Enbart kommunens mål på 400
GWh fossilbränslefri el per år 2030 förutsätter uppemot 100 verk av denna dimension i
kommunen, om man, som i planen, skulle hålla fast vid att vindkraften skall stå för den
allra största delen av detta.
Förutom att vindkraften är en energikälla som hålls under armarna med systemet med
elcertifikat, som betalas av elkonsumenterna via elräkningen, så riskerar samtliga
dessa scenarier att medföra en betydande påverkan på landskapsbilden. Västerviks
kommuns sköna och vackra natur är en av våra största tillgångar, både för att höja
livskvalitén för oss som bor här och då det gäller turist- och besöksnäring.
Studier har därtill påvisat att alltför närbelägen vindkraft kan ge symtom som störd
nattsömn, huvudvärk, yrsel, koncentrationssvårigheter, högt blodtryck och
hjärtkärlsjukdom, bland annat som en följd av de lågfrekventa ljud som också nämns i
vindbruksplanen. Detta brukar internationellt sammanfattas under termen Wind
Turbine Syndrome. I många länder har det här lett till krav på skyddsavstånd på 2
kilometer mellan vindkraftverk och närmaste bebyggelse. En del svenska kommuner
har 1 kilometer som skyddsavstånd mellan vindkraftverk och bebyggelse. Till det här
kan läggas den rena säkerhetsaspekten: Is från rotorbladen kan i värsta fall slungas så
långt som 350 meter från verken, bladdelar 500 meter.
Det är av dessa sammantagna skäl viktigt att kommunen inför ett skyddsavstånd till
närmaste bebyggelse. Ett skyddsavstånd på 1 kilometer skulle fortfarande medge
utbyggnad av nya vindkraftverk men samtidigt bidra till att skydda både landskapsbild,
miljö och de människor som bor i områdena kring verken.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
-

att Västerviks kommun inför ett skyddsavstånd på minst 1000 meter till
närmaste bostadsbebyggelse vid etablerandet av tillståndspliktiga vindkraftverk.
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