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Kritisk mot vindkraftsnej
Folkpartiet säger nej till en vindkraftspark i Ulvås och
nu lutar Moderaterna åt samma håll. Det har fått
riksdagsledamoten och tidigare kommunalrådet Ola
Johansson (C) att reagera starkt.
– En gissning är att vi säger nej. Det här är det sista
tysta området vi har i kommunen och man vill bevara
naturen, säger kommunstyrelsens ordförande Per
Ödman (M).
Fakta
Vindkraftsplaner
Företaget Rabbaldshede kraft har ansökt om
att få bygga en vindkraftspark med tolv
vindkraftverk, elva av dem ligger i Kungsbacka
kommun och ett i Marks kommun. Totalhöjden
på verken är maximalt 150 meter.
Från augusti 2009 prövas vindkraftsanläggningar endast enligt miljöbalken och
inte enligt plan- och bygglagen. Men
kommunen ska tillfrågas i varje fall och har
vetorätt.
Debatten om den planerade vindkraftsparken i
sydöstra Kungsbacka fortsätter med full kraft.
Företaget Rabbaldshede kraft vill bygga tolv
vindsnurror mellan Förlanda och Idala, vilket
skapat protester från boende. Nyligen
deklarerade Folkpartiet att de säger nej till
planerna. Inget av de övriga partierna har
ännu satt ned foten, men Moderaterna lutar åt
samma håll.

Tidigare kommunalrådet Ola Johansson (C) är kritisk till
inställningen. I sin blogg framför han sina åsikter om
hur en vindkraftspark i Ulvås kommer att innebära ett
lyft för landsbygden.
– Det här är en investering på 500 miljoner kronor. Jag
tror inte att det gjorts någon större företagsetablering i
Kungsbacka. Det kommer exempelvis att generera jobb
och ge markägarna en stor inkomst i arrende.
Ola Johansson hävdar att det råder en missuppfattning
om att företag som bygger vindkraft inte vill vara med
och utveckla bygden. Ett exempel som, enligt
Johansson, visar på motsatsen är att Rabbalshede
kraft ska sponsra Löftadalens IF med dräkter.
Ola Johansson bodde själv i Gällinge, en del av det
aktuella området, fram till 2010. Enligt honom är
motståndet mot vindkraft inte särskilt utbrett.

– Folkpartiet har grundat sitt beslut på något som inte finns belägg för.
Ola Johansson är dessutom kritisk till att FP och även M lutar åt ett nej trots att det aktuella
området pekas ut som lämpligt för vindkraft i den nyligen klubbade vindkraftsplanen.
– Vad sätter man för värde på planen då? Gjordes den bara som ett spel för gallerierna?
Per Ödman (M) är inte förvånad över Ola Johanssons utspel. Men enligt honom är planen till för
att hantera vindkraftsfrågor och varje ansökan måste utredas.
– Att det är möjligt är inte samma som att det ska vara. Vi måste göra prövningar utifrån fakta.
Christian Haneson (Fp), gruppledare för Folkpartiet i Kungsbacka, håller med.
– Planen garanterar inte att vi säger ja till allting och vi har bra på fötterna i den här frågan. Det
måste finnas andra sätt att tillföra medel till landsbygden än att sätta upp gigantiska
vindkraftverk. Jag tycker att Ola Johansson gör det väl enkelt för sig i sin argumentation.
Kommunen har fått dispens till den 9 maj med att lämna sitt remissvar till länsstyrelsen.
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