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Nobben för vindkraftspark  
Det blir ingen vindkraftspark i sydöstra Kungsbacka. Moderaterna säger nej till hela projektet.  

Företaget Rabbalshede krafts planer på att bygga tolv vindkraftverk i Ulvås, mellan Förlanda 
och Idala, har skapat debatt. Boende har protesterat och velat att kommunstyrelsen ska 
använda sin vetorätt för att stoppa projektet. Folkpartiet har beslutat att inte ställa sig bakom 
förslaget och nu säger även Moderaterna nej. 

– Partiet har diskuterat det här och fattat ett enhälligt beslut. Vi vill ha kvar det tysta området, 
säger gruppledaren Hans Forsberg (M). 

Frågan ska behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdag och tillsammans får M och 
FP majoritet. 

Samtidigt har miljö- och hälsoskyddsnämnden utrett frågan. Endast fem av verken bör stoppas 
för att skydda fågelarter i området, skriver nämnden i yttrandet till länsstyrelsen. 

– Vi har ett bra underlag och det går att sätta upp de andra verken utan att det påverkar miljön 
negativt, säger ordförande Michael Cassaras (M). 

Men ditt parti har beslutat att säga nej? 

– Som ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden måste jag se på det här utifrån ett 
miljöperspektiv. Personligen tycker jag att det är fel att skrota en hel plan för att några av verken 
är olämpliga. 

I den nyligen klubbade vindkraftsplanen pekas området ut som ett av få där vindkraft kan 
etableras. Vindkraftsförespråkare har hoppats att planen skulle bana väg för utbyggnad av 
vindkraft i Kungsbacka. Men så ser det inte ut att bli. 

– Att området är med i planen innebär inte att man får bygga som man vill. Planen säger att det 
är ett lämpligt område att pröva och nu har vi gjort det, säger Hans Forsberg. 

Kommer det att bli mer vindkraft i Kungsbacka? 

– Vi har fyra i Fjärås och sex till är på gång. Men sedan tror jag inte att det blir så många fler. 
Det finns inte många områden som är möjliga. 
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