BIG VIND – SVERIGE
Partiska uttalanden och påståenden
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Tomas Kåberger
Professor i förnybar energi vid Chalmers tekniska högskola.
Före detta generaldirektör för Energimyndigheten.
Källa: Sveriges Natur. Naturskyddsföreningen, 2020-06-11.
https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/vindkraften-i-stormens-oga/
”Hur man upplever något ligger förstås i betraktarens öga. Jämför med då Sverige var täckt av
väderkvarnar på 1800-talet. Mycket motstånd beror på ”effektiv ryktesspridning” innan projekten
slutförts.
– Besök människor som bor intill snurror, så får du se om de känner samma oro.
Journalisten tar honom på orden och besöker en anläggning i Småland. När han kliver ur bilen
”blir susandet påtagligt. Likt ett jetflygplan som taxar några hundra meter bort, markerat av ett
rytmiskt svischande. Ett jakttorn står intill och jag undrar om någon använder det nu för tiden. Färsk
spillning visar att det finns älg. På väg ut ur området ser jag ett hus, så jag går för att se om någon
bor där. Det ryker från en lövhög. En knapp kilometer där bakom, delvis dolt av höga granar, står
tre kraftverk och snurrar. Ljudet är detsamma som uppe på höjden, om än mindre intensivt. En man
möter mig på infarten. Han förklarar att han inte vill ställa upp med namn eller bild, men går med
på en liten pratstund.
– Det var några samrådsmöten och så men det hela gick väldigt snabbt. Vi överklagade till högsta
instans utan resultat. Då jag frågade Stena om de ville köpa mitt hus sade de nej. Nu har vi
accepterat läget. Men det är skit. När solen står fel skickas skuggor in i huset så allt blinkar. Du
skulle höra hur det låter med vinden åt andra hållet. Idyllen är förstörd”.
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Tomas Hallberg
Medlemsansvarig Svensk vindenergi.
”dagens ungdomar kanske kommer att börja se på vindkraftverk som folk tidigare sett på kyrkor.
– De kan komma att se vindkraftverk som något som signalerar hopp för framtiden.”
Källa: Sveriges Natur. Naturskyddsföreningen, 2020-06-11.
https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/vindkraften-i-stormens-oga/
Notering:
Finska studier rapporterar bullermattor (infraljud) över en tredjedel av landets yta.
Tyska specialistläkare anger hälsosäker gräns vid 60 dBZ eller 10 km från ett enda verk.
Stephan Kaula varnar för att tyska nationen kan bestå av ”trötta, irriterade och sjuka invånare”.
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Maud Olofsson (C)
Före detta partiledare.
Styrelseledamot i vindkraftsbolaget Arise
Aktieägare i Ångpanneföreningen. Konsultbolag för bullerberäkningar.
1. ATL.25 september 2012
https://www.atl.nu/arbetsliv/maud-olofsson-tror-pa-ljus-framtid-for-fornybar-el/
”Intressant utveckling”
– ”Jag har suttit med storhertigen av Luxemburg och pratat om detta. Det är en intressant utveckling
att investera i annat land och sedan få tillgodoräkna sig kvoten. Glesheten kommer att tala för oss
för första gången på länge”.
2. Sveriges dyraste politiker
Nuon nu värt 14 av 100 mdkr 2008 ger Vattenfall 2% i rörelseresultat. – Staten tog smällen!
https://www.affarsvarlden.se/kronika/dags-att-tvinga-hem-vattenfall-till-sverige
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Anders Ygeman (S)
Energi- och digitaliseringsminister.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7408871. 2020-02-15.
”Oroas inte av kinesiska investeringar”
Ett kinesiskt statligt ägt kärnkraftsbolag står bakom närmare en femtedel av de mångmiljardinvesteringar som görs i svensk vindkraft.
Anders Ygeman (S) anser inte att de kinesiska investeringarna i vindkraft utgör någon säkerhetsrisk
för Sverige.
Bolaget China General Nuclear Power Corporation (CGN) har investerat i över 300 vindkraftverk i
Sverige – men blev i höstas svartlistat i USA.
Notering: Kinesiska staten driver även medveten upphandling i andra europeiska länder.

