
 
 

 
 

SD Kungsbacka  http://kungsbacka.sverigedemokraterna.se/     kungsbacka@sverigedemokraterna.se  

 
2011-11-14 - Motion 2011:21 till Kungsbacka kommunfullmäktige angående: 
Lokal folkomröstning i sydöstra Kungsbacka om kommunen skall använda sin vetorätt 
eller inte emot bygget av den planerade vindkraftsparken i Ulvås. 
 
Tråkigt nog tillät inte aktuell lagstiftning Sverigedemokraternas interpellation från oktober 
2011, om de närboendes befogade oro över den planerade vindkraftsparken i Ulvås, att ställas 
då den berörde pågående myndighetsbeslut. Nu gäller det att se framåt och här menar vi att de 
närboendes åsikt bör inhämtas i en lokal folkomröstning i sydöstra Kungsbacka, i valdistriktet 
Gällinge/Idala/Förlanda. Inga andra valdistrikt skall delta i den lokala folkomröstningen. 
Frågeställningen skall vara ja eller nej på följande fråga: ”Anser du att kommunen skall 
använda sin vetorätt emot bygget av den planerade vindkraftsparken i Ulvås?”.  
 
Givetvis skall kommunfullmäktige först invänta de berörda myndigheternas beslut och om 
myndigheterna säger nej till projektet i Ulvås faller hela idén med en lokal folkomröstning. 
Sverigedemokraterna är inte emot vindkraftsverk i sig. Vindkraft är en bra energiform under 
förutsättning att den uppförs på rätt plats. Dessutom måste huvuddelen av vår elproduktion 
komma ifrån andra källor eftersom vinden inte alltid blåser – i första hand vattenkraft och 
kärnkraft. För uppvärmning av varmvatten och värme till hus är bergvärme och solfångare bra 
alternativ. Det finns även vertikala vindfångare av samma storlek som en vanlig tv-antenn 
som kan placeras på ett vanligt hustak och som inte stör någon. Storskaliga vindkraftsparker 
har uppförts lite varstans i Sverige. Detta leder till stora förändringar i landskapsbilden.  
 
Turistnäringen i sydöstra Kungsbacka riskerar att ta skada vid vindkraftsetableringen i Ulvås. 
Många turister söker sig till Kungsbackas inland för möjligheten att vistas i tyst natur med 
orörda skogar och glittrande sjöar. Fastigheternas värde i sydöstra Kungsbacka riskerar att 
falla om vindkraftsparken i Ulvås byggs. Estetik, naturskyddet för fåglar och fladdermöss 
samt buller är andra problem med projektet. Många av de närboende är emot hela projektet. 
Om alla av de närboende vore positivt inställda till vindkraftsparken i Ulvås hade vi inte ens 
lämnat denna motion. Detta är inte fallet – många av de närboende är emot projektet. Det är 
svårt att uppskatta hur stort motståndet i sydöstra Kungsbacka är men det är helt klart att det 
finns. Vi lyssnar alltid på vanligt folk istället för proffstyckare. Efter moget övervägande 
säger vi nej till hela projektet och Sverigedemokraterna vill inhämta de närboendes åsikt om 
kommunen skall använda sin vetorätt emot bygget av den planerade vindkraftsparken i Ulvås.  
 
Sverigedemokraterna yrkar att Kungsbacka kommunfullmäktige beslutar att: 
- En lokal folkomröstning arrangeras i valdistriktet Gällinge/Idala/Förlanda som ligger i 
sydöstra Kungsbacka och som hade 1.290 röstberättigade i kommunfullmäktigevalet 2010. 
Frågeställningen skall vara ja eller nej på följande fråga: ”Anser du att kommunen skall 
använda sin vetorätt emot bygget av den planerade vindkraftsparken i Ulvås?” 
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