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Inför förhandsbesked gällande Marktjärns vindkraftspark 
 

 

Allmänt om vindkraft i Ånge kommun      
Inom KD, liksom med största sannolikhet inom övriga partier, råder ingen samstämmig 

uppfattning angående vindkraft. Starkt positiva till lika starkt negativa inställningar finns 

representerade samt hela registret däremellan och samtliga har argument värda att beakta. 

Gemensamt för alla är dock insikten om att landet behöver el och att behovet ständigt ökar. 

Frågan är var den ska produceras, och hur. 

    Med tanke på frågans komplexitet gällande: miljökonsekvenser, hälsoaspekter, turism, jakt, 

fiske, estetiskt intryck, skatteintäkter, bygdemedel, arbetstillfällen, samhällsutveckling, den 

snabba tekniska utvecklingen av elproduktion etc, samt den begränsade kunskap som också vi 

lokalpolitiker har ifråga om allt detta, anser KD att inga tillstånd för fler etableringar av 

vindkraftsparker inom kommungränsen bör ges tills dess att: 

• vi fått mer tid att utvärdera konsekvenserna av redan byggd, under byggnad och redan 

beslutade kommande byggen av vindkraftsparker i kommunen. 

• vi får en ny översiktsplan på plats. 

• Vi ytterligare fått diskutera frågor relaterade till vindkraft av typ: Vad är det som på 

kort och lång sikt gagnar kommunens utveckling när det handlar om arbetstillfällen, 

befolkningsutveckling, alla kommunens delar ska leva, attraktivitet m.m.? 

• det möjligen också genomförs en folkomröstning om ytterligare etablering av 

vindkraftsparker i kommunen. 

Vi anser att ett sådant förhållningssätt är att på bästa sätt ta långsiktigt politiskt ansvar och 

värna om demokratin (kommuninvånarnas vilja). Samtidigt inser vi risken med en 

folkomröstning eftersom mångas ställningstagande till vindkraft ofta verkar vara grundade 

mer på känslor än på att man satt sig in i ”fakta i målet” eller på olika egenintressen. 

 

Marktjärns vindkraftspark 
Efter interna samtal i partiet samt ett extra möte med OX2 och SCA den 19 maj inkommer 

Kristdemokraterna i Ånge med följande: 

• KD är inte emot vindkraft utan ser den som en viktig komponent i energimixen, men 

av ovan nämnda skäl anser vi att kommunens förhandsbesked ska vara nej. När 

punkterna ovan är utredda kan frågan prövas på nytt om en intressent finns. 

• Angående förhandsbesked gällande Koberget och Spångberget är vår inställning 

densamma som för Marktjärn. 
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