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Minnesanteckning från möte den 30 januari 2014 på Länsstyrelsen
Deltagare: Ingmar Tykesson Hörby kommun, Lena Palenius, Linda Gustafsson och
Elisabet Weber Länsstyrelsen.
Syftet med mötet är MKB-avgränsning samt att klargöra efter Länsstyrelsens
granskningsyttrande, beslutsdatum 2012-03-28, över Tematiskt tillägg för vindkraft
i Hörby kommun. I yttrandet hade Länsstyrelsen framfört: Det saknas information
om hur urvalet av områden har skett, det saknas redovisning av förslagets innebörd
och konsekvenser, samt att det råder otydlighet i dokumentet mellan diskussionen
om lämpliga områden och utpekade områden. På dagens möte diskuterades vikten
av planens tydlighet vad gäller kommunens ställningstaganden. Kommunens syn på
områdets attraktivitet och känslighet bör framgå. Planen har en viktig vägledande
roll i kommande prövningar och tydliga motiveringar kan bli avgörand.
Förändringar
Tillägg kommer att göras till planen avseende tydlighet i varför utpekade områden
anses lämpliga respektive olämpliga. MKB kommer att upprättas. Fågelinventering
är gjord. Område 4 kommer att utgå då det är i konflikt med totalförsvarets
intressen samt med grannkommunens utpekade tysta områden.
Naturvård
Fågelinventeringen ser bra ut, använd den genom att lägga till kommunens
bedömning i MKB. Länsstyrelsen ger råd om vindkraftens inverkan på fladdermöss
behövdes i handlingarna samt eventuella åtgärder för detta, ”bat mode”.
Hörby tätort och Ringsjöbygden
Här anser kommunen att det är för mycket konflikter med övriga intressen varför
det är inte aktuellt med vindkraft. Länsstyrelsen håller med.
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Slättbygden
Angående slättbygden menar kommunen att man ställer sig positiv till
vindkraftsetablering här men att det inte går att peka ut exakta områden, utan
landskapets utveckling är dynamiskt och frågan behöver behandlas från fall till fall.
Länsstyrelsen ger råd att beskriva sitt ställningstagande tydligt. Påpekar också att
enstaka gårdar fritt i landskapet, framförallt de som är belägna nära Malmö-Lund,
utgör en attraktion för nya kommuninvånare samt för unga som flyttar hemifrån och
bildar familj. Att ÖP pekar ut bästa lägen för nya dp i tätorten, men också värnar om
den utveckling som sker långsamt genom tillskott av enstaka bygglovgivning och
nyttjande av befintliga hus i lägre prisklass.
Risbygden
Det är här som kommunen väljer att peka ut områden lämpliga för vindkraft. Det är
kommunens vilja att verken ordnas gruppvis och att det blir tydliga mellanrum
mellan grupperna. Länsstyrelsen framför att detta är motiverade bra
ställningstaganden. Att när det gäller vindkraftsetablering så ges kommunen tillfälle
att framföra sin vilja och så länge de har tydlig motivering som går i samklang med
övriga intressen och kommunens vilja i stort så välkomnas sådana ställningstaganden.
Länsstyrelsen betonar vikten av tydlighet och att argumentationen är lätt att följa.
Förhållande till gällande ÖP
Länsstyrelsen frågar om förhållningen till gällande ÖP med tanke på frågan om det
pågående arbetet med ny kommunomfattande ÖP. Länsstyrelsen ger rådet att
invänta nya ÖP och inbegripa vindkraftstillägget i denna. Detta skulle ge en stor
vinst i tydlighet att få ett dokument att följa. Kommunens ställningstagande skulle
också få en betydligt större tyngd, då i ÖP det görs avvägning mellan alla allmänna
intressen.
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