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Rolf Gustavsson (S) och Johnny Sundling (V) anser att utredningen för att stryka område C, D och E i gällande vindbruksplan saknar kvalitet.

Jan A Pressfeldt (AD) har varit emot vindbruksplanen från
början och är nöjd med att tre av områdena nu stryks.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) fick försvara att han ändrat uppfattning, förvisso till mångas glädje, men inte
till allas.

Lugn debatt med tydliga besked
– Område C, D och E stryks ur vindbruksplanen
STARRKÄRR. Vindbruksplanen i Ale har blivit
en valfråga.
Åtminstone för boende i och runt område C,
D och E.
Alefjälls Naturskyddsförening bjöd in till
debatt och fick önskat
besked.
TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Vindbruksplanen som antogs våren 2011 har i princip
kritiserats sen dess. Frågan
aktualiserades på allvar när
vindkraftsbolaget Triventus
visade intresse för att bygga
en vindkraftspark i område
C, D och E som består av
Sannum, Björbäck och Storekärr. Det visade sig dessutom att Triventus ville ha
större kraftverk än vad planen föreskrev. De begärde
tillstånd hos Länsstyrelsen,
men motståndet från boende växte. Plötsligt svängde
Allianspartierna som tidigare varit positiva och klubbat
igenom
vindbruksplanen
tillsammans med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet. De enda
som sagt nej från början är
Aledemokraterna och Sverigedemokraterna. Boende
har begärt att de aktuella
områdena ska strykas ur gällande vindbruksplan.
– Det är den linje vi nu
driver och skälet till att vi
har ändrat ståndpunkt är
dels synpunkter från boende
dels ny fakta i målet. Idag rekommenderar Energimyndigheten att avståndet från
vindkraftverk och närmaste
fastighet bör vara minst 800
meter. Det beskedet gör att
det inte längre är möjligt att
upprätta några kraftverk i
område C, D och E, sa Kommunstyrelsens ordförande,
Mikael Berglund (M).
På tisdagens arbetsutskott

Uppskattningsvis 75 ortsbor samlades i Starrkärrs bygdegård för att ta del av en öppen debatt om Ales vindbruksplan. Arrangör
var Alefjälls Naturskyddsförening. Deras önskan har varit att område C, D och E ska strykas, så lär nu ske.

i Kommunstyrelsen beslutades att föreslå att område
C, D och E ska strykas ur
vindbruksplanen. Socialdemokraterna valde att avstå,
vilket Rolf Gustavsson (S)
ﬁck motivera.
Vi vill verkligen minska
användandet av
fossila bränslen,
men självklart förstår
även jag att vi måste
visa hänsyn.
ELENA FRIDFELDT (C)

– Vi tycker inte att utredning som ligger till grund
för beslutet håller den kvalitet som Plan- och bygglagen
kräver, därför har vi valt att
inte delta. Det här får nuvarande majoritet ta ansvar
för, men vi kommer inte att
återremittera ärendet när det
kommer upp i fullmäktige.
Det betyder att C, D och E
stryks, men vi vill fortsätta
utreda andra alternativ.
Vänsterpartiet var inne på
samma linje.

– Till skillnad mot Sverigedemokraterna så tror
inte vi att kolkraftverk och
kärnkraftverk är framtidens
energikällor. Vi vill få bort
den smutsiga energin och
ställa om samhället till förnyelsebar energi. Jag tror på
vindkraft, men det kanske
inte var så bra här. Jag skulle gärna vilja att vi tittar på
möjligheten att bygga i Stora
Viken, sa Johnny Sundling
(V).
Det var ett utspel som till
och med föll Centerpartiet
och Elena Fridfeldt i smaken.
– Det här har som ni kanske förstår varit en svår fråga
för mig och Centerpartiet.
Vi vill verkligen minska användandet av fossila bränslen, men självklart förstår
även jag att vi måste visa
hänsyn. I område C, D och
E är det inte under några
omständigheter acceptabelt
att tillåta utbyggnad av vindkraft, men Stora Viken låter
intressant.
Kristdemokraternas Sune

Rydén var aktiv i debatten
och kunde inte förstå varför Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet ville fortsätta
utreda.
– Ni hakar upp er på detaljer och skyller på Länsstyrelsen. Det viktigaste för oss
som folkvalda i Ale är väl att
representera aleborna och
protesterna här ger oss en
tydlig signal om att område
C, D och E bara ska strykas.
Det är väl inget att vänta på.
Folkpartiet liberalerna erkände också att de likt övriga
allianspartier först röstat för
vindbruksplanen, men var
samtidigt stolt över att ha
kunnat ändra sig.
– I så här viktiga frågor får
det inte gå prestige. Vi har
fått många synpunkter och
ny fakta i målet som strider
mot det beslut vi tidigare tagit, då är det bara att tänka
om, menade Rose-Marie
Fihn (FP).
Aledemokraterna
och
Jan A Pressfeldt som varit
motståndare från början såg
ut att vara nära att säga; vad

var det jag sa? Men hittade
snabbt bättre argument.
– Vårt ställningstagande
handlade från första stund
om konsekvenserna för de
boende. En vindbrukspark i
närområdet innebär en ”död
Alefjäll ska
enligt oss vara
ett grönt rekreationsområde
och vi vill helst att hela
vindbruksplanen kastas
i soptunnan.
ROBERT JANSSON (SD)

hand” över bygden. Vem vill
bo i detta oväsen? Vem köper
ett hus som någon kanske vill
sälja? Ingen. Fastighetsägarna blir därmed inlåsta. Dessutom kan vi nu konstatera
att det inte längre ﬁnns någon som är intresserad av att
investera i en vindkraftspark
i dessa områden. Det är inte
ekonomiskt försvarbart.
Även
Sverigedemokraterna har varit kritiska motståndare.
– Det gäller inte bara

här, utan även på riksnivå
försöker vi övertyga om det
naiva att tro att vindkraft
ska kunna ersätta kärnkraft.
De för oväsen och stör både
människor och djur. Alefjäll
ska enligt oss vara ett grönt
rekreationsområde och vi
vill helst att hela vindbruksplanen kastas i soptunnan,
förklarade Robert Jansson
(SD).
Tyrone Hansson, det
nya partiet Framtid i Ales
talesman, tyckte mest det var
sorgligt att vindbruksplanen
blivit en höger- och vänsterfråga.
– Det är klart att område C, D och E ska strykas.
Det är vi ju helt överens om.
Konsekvenserna är för stora och de boendes protester
tydliga. Det är väl inget att
göra politik av?
Mer än vindkraft
Några i den 75 personer stora publiken undrade hur Ale
kommun nu ska kunna nå
sina miljömål när de vägrar
hjälpa till med vindkraftsutbyggnaden.
– Det ﬁnns så mycket mer
än vindkraft, framför allt
handlar det om att minska
energiförbrukningen och det
gör vi bland annat i kommunala lokaler samt i våra
bygdegårdar där stora investeringar har gjorts, svarade
Mikael Berglund.
Moderator Björn Järbur,
kommunchef i Ale, sammanfattade debatten efter att ytterligare ett antal publikröster fått komma till tals.
– Det är ganska tydligt att
politiken bestämt sig för att
stryka område C, D och E
i vindbruksplanen, vilket då
kommer att ske i kommunfullmäktige i oktober. Det
ﬁnns det en enighet kring
även om Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inte
tänker delta i beslutet.
Fotnot. Miljöpartiet deltog inte i
debatten på grund av sjukdom.

