Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL)
--------------------------------------------------------------------Vem säger stopp?
Just nu så översvämmas Sveriges kommuner och länsstyrelser av ansökan om
bygglov för vindkraftverk.
När regeringen har satt ett s.k. planeringsmål för 30TWh, 30 miljoner
kilowattimmar, till år 2020 så ligger redan ansökningar inne om 60TWh enligt
uppgift av ordförande i Svensk Vindenergi Rapp i seminarium om vindkraft 21
okt 2009 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.
Redan elva år i förväg vill somliga bygga dubbelt så många vindkraftverk; inte
bara de tiotusen som krävs för regeringens 30TWH, utan tiotusen till. Jämt
fördelat betyder det att 69 jättelika nästan 200m höga vindkraftverk skall ställas
i varje kommun.
Var du än bor i landet ser och hör du då verken.
Det här är absurt och förmodligen inte meningen.
Men vem säger stopp?
Kommuner? När många politiker och tjänstemän har egna verk eller egna
andelar?
Länsstyrelserna? När regeringen gett order och även där tjänstemän har egna
verk och andelar?
Miljödomstolarna som nu godkänner allt? På order av regeringen?
Regeringen där minister också upplåter mark till vindkraftverk?
Den fullständigt vettlösa utbyggnaden måste stoppas. Men vem gör det?
Varför måste den stoppas? Vill vi inte rädda klimatet?
Jovisst, men det går inte såhär.
Regeringens beslut att främja utbyggnaden av vindkraftverk byggde på
uppfattningen att vindkraftverkens el minskar utsläppet av skadligt CO2. Först
när ren vindel ersätter smutsig kolel uppstår denna minskning, denna miljönytta.
Men nästan all el produceras i Sveriges i kärn-, vatten- och biokraftverk utan
minsta CO2. Inte ens regeringen kan minska något som inte finns. Vindkraftverk
i Sverige kan aldrig ge miljönytta. Det borde också regeringen veta.
Istället för att dra i bromsen och stoppa den närmast hysteriska brådskan att
bygga verk, talar inte politikerna längre om klimatnytta utan nu gäller det att
"sälja el till utlandet".
Resultatet blir att svensk natur skövlas av tjugotusen vindkraftverk bara för att
några bolag skall kunna tjäna pengar. Och pengarna kommer till största delen
från hushållen i form av bidrag, skatt och avgifter. 40 öre per KWh låter inte
mycket men ett 2 MW vindkraftverk får då 1,4 miljoner i bidrag varje år även om
årsverkningsgraden är usla 20 %. Därtill kommer betalning för elen. Och
regeringen har i lag tvingat bolagen att sälja vindelen först, sedan vanliga elen.
1.74 kr för varje KWh ger verksägaren över 6 miljoner. Efter amorteringen blir
det mycket kvar att stoppa i fickan.
Inget annat än pengar är drivkraften till hysterin. Girighet tar ingen hänsyn till
andra människors väl och ve och absolut ingen hänsyn till naturen.
Godtar verkligen landsbygdens folk att landskapet så förstörs för all framtid?
Vi gör det inte.

Inga pengar i världen kan vara värda förlusten av den enastående svenska
naturen.
Men vem kan stoppa denna galopperande farsot?
Inte kommunen. Den ser bara till sitt.
Inte länet som bara ser till sitt.
Det finns bara ett sätt att få stopp. Regeringen ger kontraorder till alla
myndigheter, verk, länsstyrelser som har fått order om utbyggnad. Inga fler
tillstånd ges.
Men hur troligt är att regeringen ger ordern?
Politiskt rävspel där man trixar om miljöfrågor i båda blocken tycks dessutom
blockera tanke och beslut.
Det är bråttom. Med varje verk som nu sätts upp ökar en vredgad allmänhet.
Hur länge håller den sig lugn?
Ytterligare skäl för ett omedelbart stopp är att utbyggnaden gått så rasande fort
så säkerheten har satts ur spel. När vi frågat hur - och av vem kontrolleras
säkerheten, blir svaret – ingen! När vi undersökt många tillstånd ser vi ett
genomgående drag att verkens buller beskrivs med tabeller från små verk
medan energifångsten redovisas från stora verk. Verken kontrolleras med s.k.
egenkontroll som i praktiken betyder ingen kontroll alls. När vi frågat
Arbetsmiljöverket 9.9.2009 lämnas inget svar, men i radions P1
http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1073772&BroadcastDa
te=&IsBlock=0, konstaterar Rosenberg från Arbetsmiljöverket den 7.11.2009 att
gällande säkerhetsbestämmelser inte följs. Området runt vindkraftverk är så
farliga att ingen får vistas där, ingen får jaga eller plocka svamp eller bär,
allemansrätten gäller inte där, området skall utmärkas. Staaf på
Energimyndigheten känner inte till bestämmelserna.
Så undantas allt större områden i Sverige från att utnyttjas av allmänheten.
Godtar allmänheten ingreppet i deras fri - och rättighet?
Vi gör det inte.
Vi vet naturligtvis inte hur och inte ens om jordens klimat kan eller måste
räddas.
Det vet vi inte.
Men vi vet alldeles säkert att det finns bättre och hederligare användning för alla
de bidragsmiljoner som utbyggnaden av vindkraftverk slukar till ingen nytta.
Lågt räknat kostar varje vindkraftverk i dag allt som allt 50 miljoner. Bidragen
var 1,4 miljoner per verk.
Om man bara räknar med alla de verk som redan ligger som ansökningar blir
hela kostnaden ofantliga 28 tusen miljoner. Dessa pengar finns inte. Så bara av
den anledningen måste regeringen säga stopp.
Även hälften är ofantliga belopp. Men låt oss räkna på bara tusen nya verk, så
många som vi har nu. Då blir våra bidrag från hushållen ettusen fyrahundra
miljoner.
Köp solpaneler för pengarna.
Nu säljer redan stora varuhus paneler. Säg att en panel som behövs för att
koka mat i Afrikas sol kostar 3000 kr. Med bidragspengarna kan
fyrahundrasjuttiotusen paneler delas ut gratis. Panelerna kan inte bli vapen och
skogen som annars blir ved för matlagning kan växa och minska CO2.
Det är jag beredd att betala för, men inte till onödiga och skadliga vindkraftverk.
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