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Att inte tillstyrka,
vad betyder det?
Av Kristianstadsbladet får vi 8/8 erfara att kommunledningen så här i
elfte timmen (även inför valet) meddelar att man ändrat uppfattning om
vindkraftsprojektet Taggen i Hanöbukten.
Kommunalrådet Pierre Månsson (L) är ”övertygad om att en övertygande
majoritet i kommunen” är för att inte tillstyrka taggenprojektets senaste
version, det vill säga med högsta höjden 220 meter. Kommunalrådet Anders
Tell (S) synes inte ha inhämtat mandat för eget ställningstagande, men röjer
i sitt uttalande en försiktig tvekan till projektet.
2010 tillstyrkte kommunfullmäktige tillstånd för byggandet av Taggen.
Tillståndet var klart 2011. Ingenting hände fram till 2015, då vår kommun
utan att höra fullmäktige lät kommunstyrelsen tillstyrka en höjning av
verkens högsta höjd med 50 meter Därefter har åtskilliga invändningar rests
gällande konsekvenserna för det visuella skydd som miljöbalken ger västra
Hanöbuktens kustområde. Buktens alltmer försämrade vattenkvalitet
gynnas givetvis heller inte av arbetet med de gigantiska fundamenten som
måste förankras i havsbottnen vid ett uppförande av de lika gigantiska
vindmöllorna. Härtill kommer arbetet med de strömförande kablarna att röra
upp det redan förorenade bottensedimentet.
En aktuell och fördjupad miljökonsekvensbeskrivning är därför nödvändig
för seriösa ställningstaganden, bland annat innefattande återställandet av
havsbottnen vid möllornas demontering om 30-40 år. Vilka garantier lämnar
Taggens ägare för det åtagandet?
Så till herrarna Månsson och Tell;
En myndighet som efter åtta års vunna erfarenheter vill göra helt om i en
beslutsfråga har rätt att göra det. Ett beslut fattat av fullmäktige kan dock
endast fullmäktige ändra. Det var därför enligt kommunallagen inte rätt att
kommunstyrelsen 2015 tillstyrkte Taggens begäran om att få öka högsta
höjden med 50 meter. Den aktuella omprövningen är således en
fullmäktigefråga och nu gäller det att skyndsamt åstadkomma beredning och
förslag från kommunstyrelsen. Den avgörande frågan blir lydelsen av
kommunens ställningstagande.

Är Pierre Månssons inledningsvis citerade uttalande ett dåligt försök att
lugna en växande kritik så här inför valet? Att inte tillstyrka är nämligen i
byråkratiska sammanhang det samma som att lägga sig platt. Menar han att
kommunen bör göra helt om, ja då är det rätta och ärliga att han föreslår ett
avslag!
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