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Fyren som stoppar vindkraft
Fastighetsägare på landsbygden får hjälp från ovan i sin 

kamp mot etableringen av vindkraftverk.

Av: Mats Hylén

Nordvästra Skånes Flygklubb med flygplats mellan 

Lerberget och Höganäs har tidigare sagt nej till två 

vindkraftverk i Södra Ingelsträde. Anledningen är att 

byggnader med höjder på över 100 meter kan vara ett 

säkerhetsproblem vid inflygningar.

Nu har också luftfartsstyrelsen uttalat sig negativt till 

länsstyrelsen som ska pröva tillstånd enligt miljölagen. 

Anledningen är att de planerade vindkraftverken ligger för 

nära den så kallade flygfyren på Brännan. Denna 

luftfartsradioanläggning mellan Viken och Lerberget 

används av de stora flygplanen vid inflygningar till Kastrup i 

Köpenhamn.

Enligt de beräkningar som luftfartsstyrelsen gjort ska det 

finnas ett skyddsavstånd på 6750 meter. Närmsta 

planerade vindkraftverk ligger bara 3440 meter bort.

-Det är ett starkt yttrande från luftfartsstyrelsen, 

konstaterar Göran Fagerström på länsstyrelens 

miljöavdelning.

Även länsstyrelsen har haft synpunkter på de vindkraftverk 

som Öresundskraft planerar att uppföra sedan de slutit 

avtal med en lokal markägare. Bolaget uppmanas att 
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komplettera sin ansökan på nio punkter.

-Deras svar skulle egentligen ha varit inne den 18 augusti 

men Öresundskraft har begärt och fått anstånd till en bit in i 

september, säger Göran Fagerström.

Ett 50-tal protesterande fastighetsägare gläds förstås åt 

flygklubbens och luftfartsstyrelsens skrivelser. De har 

hittills inte känt något stöd från Höganäs kommun.

-Det verkar som om skeendet styrs av någon underlig grön 

ideologi utan hänsyn till att många fastighetsägare oroas av 

störningar och minskade fastighetsvärden. Med yttrandet 

från luftfartsstyrelsen har de verkligen fått något att bita i, 

säger Kjell-Arne Frick, som har stora tomatodlingar i Viken 

och Buskeröd.

-Det är märkligt att kommunens tjänstemän inte tycks ha 

den blekaste aning om de restriktioner som gäller för den 

här typen av teknisk apparatur. Flygfyren Sveda VOR har 

funnits på plats så länge jag kan minnas och var en god vän 

när jag själv rattade flygande maskiner, tillägger han.

Göran Ewaldsson, styrelsemedlem i Nordvästra Skånes 

Flygklubb, bekräftar att flygfyren funnits många år på 

Brännan och påpekar att den syns från väg 111.

-Den är främst till för de stora planen men den används 

ibland också av plan som ska landa på vår flygplats, säger 

Göran Ewaldsson.

Kommunens planchef Karl-Åke Nilsson är förvånad över 

luftfartsstyrelsens remissvar och tycker det är märkligt att 

synpunkterna inte kom fram när kommunen översiktsplan 

behandlades för flera år sedan. 

-Vindkraftverks påverkan på elektromagnetiska vågor är 

svåra att förutse. Om luftfartsstyrelsen har en nolltolerans 

med hänsyn till säkerheten är det inte mycket att diskutera. 

Då blir det inga vindkraftverk i Södra Ingelsträde, säger 

Karl-Åke Nilsson.

Dela Tweeta
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