Till Österåkers politiker att svara på
Föreningen för Ljusterö Natur och Miljö, Ljusterös största förening med över 800
medlemmar. Föreningen motsäger sig fler vindkraftverk på Ljusterö.
Med anledning av att ytterligare ett vindkraftsverk är på gång att uppföras på
Ljusterö mot medborgarnas önskan (över 70% av Ljusteröborna är emot
utbyggnaden enl tidningen Ljusteröbladet) anser vi att följande krav måste ställas på
alla nuvarande och kommande vindkraftverk.
Detta är våra krav och förväntningar på er politiker.
Inför valet vill vi veta hur du och ert parti ställer sig till dessa krav!
KRAV:

Stängsla in området runt vindkraftverken!

Vi kräver att kommunen ålägger ägarna att sätta stängsel runt kraftverken på Ljusterö, i
enlighet med tillverkaren Vestas krav på skyddsavståndet 400m till kraftverket. Detta för att
skydda allmänheten från skador. T.ex skylt med texten ”Varning att beträda området
innanför stängslet medför stor risk.”

KRAV:

Att kommunen sätter upp ljudmätare runt om verken

Vindkraftverk 2 på Ljusterö har krav på sig att köras på lägre fart för att inte överskrida
bullergränsen. Vi kräver att kommunen fortlöpande kontrollerar att detta verkligen sker.
Vem skall kontrollera den löpande ljudnivån på vindkraftverken på Ljusterö förutom ägaren?
Vi kräver att kommunen sätter upp ljudmätare runt om verken minst 12 st.
Ljudmätarna skall automatiskt larma när otillåtna gränsvärden överskrids. Detta skall
fortlöpande kontrolleras och det skall säkerställas att de som bor på Ljusterö har en trygg
bullerfri miljö. Vi kräver att kommunen ser till att satta gränsvärden efterlevs och om så ej
sker, att ägarna åläggs stänga verken tills tillåtna värden kan hållas.
Vi kräver att kommunen mäter det lågfrekventa bullret från vindkraftverken på Ljusterö för
att i förekommande fall kunna stödja de boende som drabbas av detta gentemot ägaren.

KRAV:

Ljusterövägen måste ha varningsskyltar

Ljusterövägen mellan vindkraftverken måste skyltas. Det angivna säkerhetsavståndet enligt
Vestas följs inte. Det bör framgå att den del av vägen som ligger 100 respektive 150m från
vindkraftverken utgör en farlig zon och idag passeras på egen risk. Sätt upp ”Varningsskylt
med FÖRBJUDEN ZON på grund av ringa säkerhetsavstånd”. Även stoppskyltar bör
sättas upp.
Med två vindkraftverk intill varandra på Ljusterö fördubblas risken för att någon som
passerar mellan dem skall skadas av nedfall från kraftverken i form av is eller vingdelar.
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KRAV:

Varningsskyltar för iskastning vid Ljusterövägen under vintertid

Redan mindre isbildning på rotorbladen försämrar deras aerodynamik, och vid sidan av att is
som släpper från rotorbladen kan slungas iväg och skada någon människa på Ljusterö, så
leder is till att ljudnivån i anslutning till kraftverken på Ljusterö höjs, vilket kan göra att
tillåtna gränsvärden överskrids.
Vi kräver att kommunen tar ansvar för öborna/fritidsboende/turister och sätter upp
”Varningsskylt för iskastning från vindkraftverken under vinterperioden oktoberapril”. Varningsskyltar bör finnas med en avståndsmarkering var 50:e meter för att göra
människor medvetna om, att de utsätter sig för fara vintertid om de vistas intill kraftverken.
Alternativet är att flytta vägens sträckning på Ljusterö och anlägga ny väg minst 1000m från
kraftverken, så att folk tryggt kan färdas på vägen utan skaderisker från kraftverken.

KRAV:

Stäng av vindkraftverk vintertid vid kraftig isbildning

Vi kräver att kommunen ålägger vindkraftägarna på Ljusterö att stänga ned kraftverken under
vintern vid väderförhållanden som leder till särskild risk för isbildning på vindkraftverkens
rotorblad. Detta sker vid speciella kombinationer av luftfuktighet och temperatur, från
nollgradigt och ned till ca minus 25 grader.

KRAV:

Att kommunen följer upp att egenkontroller genomförs

Ljusterös vindkraftägare är skyldiga att föra dagbok och dokumentera sina egenkontroller av
kraftverket. Det är viktigt att detta efterlevs och att ägaren verkligen för regelbundna
efterkontroller. Vi vill se hur kommunen tänker kontrollera detta.

KRAV:

Att all el-kabel för vindkraftverken skyltas

Om vindkraftverkens drift på Ljusterö kräver ny el-kabel Vi kräver att den (el-kabeln)skall
grävas ned i jorden så att risken för magnetiska fält mm minimeras. Varningsskylt för elkabel skall sättas upp.

KRAV:

Att på skrotning och fondering av medel för avveckling fonderas

Vad händer om 15-20 år på Ljusterö. Trolig livslängd för ett vindkraftverk är 15 år och t.o.m.
kortare tid om subventionerna försvinner. Vem har skrotningsansvar för vindkraftverket på
Ljusterö, när det tas ur bruk? Vi menar att kommunen skall kräva att ägarna på Ljusterö
fonderar pengar för skrotningsprocessen och att det kan avläsas i deras årliga
redovisning.
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KRAV:

Att kommunen INTE ekonomiskt stöder utbyggnad och drift av
vindkraftverk.

Det är viktigt att kommunen inte använder skattemedel för att stödja vindkraftverk och deras
ägare. Våra skattepengar till kommunen får inte gå till investeringar i vindkraftverk på
Ljusterö. Vi behöver i första hand satsningar på infrastruktur på Ljusterö som cykel- och
gångbanor efter befintlig väg, förbättrad äldrevård/boende, badhus med idrottshallar m m.

KRAV:

Löpande information om hälsoriskerna införs

Vi kräver att kommunen tar ansvar för människors hälsa på Ljusterö, i synnerhet för de
människor som bor inom en radie på 1000m från vindkraftverken och vi kräver att
kommunen fortlöpande informerar om de hälsorisker på Ljusterö som kan vara aktuella om
man bor för nära.

KRAV:

Ekonomisk kompensation till störda

Vi kräver att kommunen tar ställning till hur de människor som bor för nära ett vindkraftverk
på Ljusterö skall kompenseras av vindkraftägaren för den skada och de olägenheter som de
drabbats av.

KRAV:

Ny skyddsgräns för eventuella nya vindkraftverk 1500 m införs

I den händelse det skulle komma in nya ansökningar om vindkraftverk på Ljusterö – är det
viktigt att öka skyddsavståndet till 1500m till bostadsbyggelse för vindkraftverk på Ljusterö.
Genom skärpt avståndsgräns kan boendes hälsa värnas på Ljusterö. Så har t ex i franska
medicinalakademien påbjudit sådana krav av hälsoskäl i Frankrike.

KRAV:

Riv upp 2010 års plan

2010 års planprogram pekade ut 6 sekundära områden för utbyggnad av vindkraft på
Ljusterö. Är ni beredda att riva upp detta och ta bort de sekundära områdena så att inga
miljötillstånd för vindkraftverk ges under kommande mandatperiod på Ljusterö?

KRAV:

Inför former för hur klagomål skall hanteras

Vi kräver att kommunen ta fram former för klagan om buller, islossning och vingfragment
vad gäller vindkraftverken på Ljusterö. Det skall vara tydligt hur dessa skall på ett enkelt sätt
inlämnas och hur de skall hanteras av kommunen.
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Sänd ert svar till
FÖRENINGEN FÖR LJUSTERÖ NATUR OCH MILJÖ, POSTBOX 17, 184 03 LJUSTERÖ
Eller maila till : bevaraljustero@gmail.com
För frågor kontakta någon av dessa personer
Jan Bergstedt, Bolby, Ordf.
070- 758 2299;
jan.bergstedt@remium.com

Robert Westin, Marum
070-3660000;
robert.westin@robwesti.se

Om föreningen
Den ideella föreningen ” För Ljusterö Natur och Miljö ” arbetar som första prioritering med att
motverka planer på storskalig vindkraftutbyggnad på Ljusterö. Med storskalighet avses både
storlek och antal.
Föreningen följer också planer för Ljusterös framtida utveckling. Det är viktigt att engagera sig i
utvecklingen så att många problem och möjligheter för det framtida Ljusterö diskuteras och
belyses. Framför allt behöver fler få en möjlighet att tidigt ta del av planerade förändringar. Vi
når detta bl. a. genom att vara en remissinstans för den kommunala planeringen.

Läs mer på vår hemsida http://bevaraljustero.wordpress.com/
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