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Den nyligen antagna översiktsplanen (ÖP) för Hylte har överklagats, av en markägare som är 
besviken på dess begränsning på vindkraften. 
När ÖP:n antogs av fullmäktigepolitikerna i slutet av november var just begränsningarna på nya 
vindkraftverk den enda stridsfrågan; den lokala vindkraftsplanen ingick i ÖP:n. Centern och 
Vänsterpartiet motsatte sig att kommande vindkraftverk inte får byggas med högre totalhöjd än 
150 meter.
Vad som hängde som ett spöke över frågan var framför allt Stena Renewables planer på att bygga 
en vindkraftspark i Örken, sydöst om Torup, med 25 stycken vindkraftverk. Inför politikernas 
ställningstagande hade företaget deklarerat att de lägger ned sitt projekt om de inte får gå upp till 
185 meter för sina snurror.
Överklagande är ställt till förvaltningsrätten, men syns dock inte ha kommit från Örken-hållet. Det 
istället en person, bosatt i Halmstad, med hänvisning till markägande i Bästhult, som ligger väster 
om Torup. Denna hävdar att 150-metersbegränsningen, som Hyltepolitikerna beslutat om, strider 
mot Miljöbalken.
I sitt resonemang menar han att begränsningskrav  på verk som ska byggas, exempelvis vilken höjd 
som ska tillåtas, ska grundas på varje vindkraftsprojekt för sig och i den miljöprövning som 
länsstyrelserna gör. En kommunal översiktsplan ska istället, menar markägare, "utse lämpliga 
markområden" för olika verksamheter och exploatering.
– Överklagandet gör att hela översiktsplanen försenas med flera månader. Den skulle annars har 
vunnit laga kraft nu under mellandagarna, kommenterar kommunstyrelsens ordförande i Hylte, 
Ronny Löfquist (S).
Några praktiska hinder för kommunal verksamhet gör dock inte frågan.
– Men det ska bli intressant att se om synpunkter från en markägare som bor i Halmstad, har större
tyngd än en politisk majoritet i kommunen. Egentligen kan ett överklagande, av en översiktsplan, 
bara gälla hur den är framtagen. Innehållet i den är fullmäktige ensam om att bestämma.
Lennart Hildingsson
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