5 april
Pressmeddelande

Det blåser i Gislaveds kommun
Gislaveds kommun bjuder nu in till en vindkraftshearing för att ge möjlighet för intresserade kommuninvånare att få mer kunskap om både varför vindkraft etableras och vilka effekter den för med sig.
På plats finns föreläsare som var och en arbetar med energifrågor, vindkraft eller vindkraftens påverkan
på människor och naturmiljö. Deras uppgift är att ge en bild av vilka effekterna blir av ett nytt energislag i
kommunen. Även flera företag som planerar vindkraftsetableringar i bygden finns på plats för att visa upp
sina projekt. Staffan Lindeborg medverkar som moderator under dagen.
Media är välkomna att delta under dagen.
Datum: lördagen den 21 april
Tid: 10.00-14.00
Plats: Kommunhuset, stortorget 1, Gislaved

Vindkraft på gång i kommunen

Under kort tid har flera energiföretag börjat planera för vindkraft på ett femtontal platser i Gislaveds
kommun.Vissa områden har bra vindförhållanden och är särskilt intressanta för vindkraftsetableringar med
många verk.

Varför vindkraft?

Gislaveds kommun är positiv till vindkraftsetableringar i kommunen. Att öka den förnyelsebara energiproduktionen i kommun är en viktig åtgärd för att nå kommunens klimat- och energimål. Inom åtta år vill vi ha
ökat andelen till 20 %. Inom 40 år är kommunens mål att vara helt fossilbränslefria.
- Miljöarbetet är mycket viktigt för oss i Gislaveds kommun.Vårt mål är att vara helt fria från olja och andra
fossilbränslen inom 40 år. Det kan kännas som lång tid, men det är en satsning som tar lång tid att ställa om
till, och vindkraft är ett viktigt steg på vägen, säger kommunalrådet Niclas Palmgren (M).

Vindkraftsatsningar inte helt konfliktfria

Storskalig byggnation av vindkraft i inlandets skogsbygder är en ny företeelse i Sverige och erfarenheterna
är begränsade. Etablering av vindkraft för med sig frågor om buller, skuggning och påverkan på landskapsbilden. Hur påverkas djur och fåglar och vad gör man med ett vindkraftverk när det har
tjänat ut? Frågeställningarna är många och det är viktigt att ha en god kunskap om vilken
påverkan på både människor djur och landskap som vindkraft för med sig.

Kontaktinformation

Bengt-Göran Ericsson, kommunekolog, telefon: 0371-815 78
Irene Ljungskog, samhällsutvecklare, telefon: 0371-812 33

Vindkraftshearing
i Gislaved
den 21 april 2012.
Tid: kl 10 -14
Plats: Kommunhuset i Gislaved

PROGRAM
Moderator: Staffan Lindeborg
10.00- 10.10 Inledning
Niclas Palmgren, Kommunstyrelsens ordförande i Gislaved

10.10-10.30 Nationell vindkraftspolitik
Lennart Värmby, Regeringens vindkraftssamordnare

10.40-11.00 Elsituationen i Sverige och i Norden
Thomas Karlsson, Energy Consulting

11.10-11.30 Vanliga begrepp inom vindkraft och

hur projektering av vindkraftverk går till
Sara Fogelström, Vindkraftskoordinator, Chalmers Tekniska högskola

11.40-12.00 Fåglar, fladdermöss och vindkraft

– konflikter och lösningar Henrick Blank, Funktionsansvarig
på Landfunktionen, Länsstyrelsen i Jönköpings län

12.10-12.30 Paus Något ätbart finns att köpa.
12.30-13.00 Landskapets värde för hälsa och

välmående samt vindkraftens inverkan Erik Skärbäck,
Professor i Översiktlig planering, landskapsplanering i Alnarp

13.10-13.15 Den kommunala processen i Gislaved
Bengt-Göran Ericsson, Kommunekolog Gislaved

13.20-14.00 Avslutning
(2 minuter för varje föreläsare och kommunalråden)
Utställning av aktuella vindkraftsprojekt i Gislaveds kommun sker i
kommunhusets ljushall samtidigt som hearingen pågår.
Anmälda utställare
Vattenfall Vindkraft Sverige AB, Kraftö Vindkraftspark 3 AB,
Eolus Vind AB, H2 Vind AB, E:ON Vind Sverige AB och
Västbo Vindkraftskooperativ

