
1 

    2012-11-29 

 

________________________________________________________________________________________ 

Lunds Naturskyddsförening, Nils Bjelkegatan 4B, 222 20 LUND E-post: lund@naturskyddsforeningen.se 

   

   Byggnadsnämnden 
   Lunds kommun 
   Box 41 
   221 00  LUND 
 

 

Detaljplan för Östra Odarslöv 13:5 m.fl. i Lund. Yttrande över 
utställningshandling 
Er beteckning PÄ 25/2002a 
 
 
Lunds Naturskyddsförening, LNF, anser fortfarande att ESS-anläggningen inte bör 
tillåtas på den angivna platsen. Sedan samrådsskedet har det inte tillförts något 
väsentligt nytt som föranleder oss att ändra ståndpunkt. De skäl vi anförde i vårt 
samrådsyttrande 2012-04-20 gäller fortfarande. 

LNF önskade liksom länsstyrelsen att miljöstörningarna under byggtiden skulle redo-
visas i planarbetet. Stadsbyggnadskontoret nöjer sig dock med att hänvisa till den 
miljökonsekvensbeskrivning som upprättats för ansökningarna till Mark- och miljö-
domstolen och Strålskyddsmyndigheten. LNF beklagar detta, eftersom det försvårar för 
allmänheten att få tillgång till uppgifterna.  

Utöver det som redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen finns det andra aspekter att 
beakta. Till exempel vore det intressant att få en beräkning av hur mycket växthusgaser 
som orsakas av själva byggandet av hela anläggningen; material, transporter osv. 

Vad gäller motortrafiken finns det en ny anledning till bekymmer, nämligen planen på 
en motorvägsavfart i området mellan ESS och MAX IV. Det är uppenbart att vare sig 
Lunds kommun eller Trafikverket vill motverka den ständiga ökningen av biltrafiken 
som blir följden av nya trafikleder. LNF avser återkomma om detta och andra 
trafikfrågor när vi behandlar den fördjupade översiktsplanen för Brunnshög. 

Samrådsredogörelsen 2012-09-06 innehåller en märklig kommentar, där det förefaller 
som att stadsbyggnadskontoret har läst att LNF tror att en vindkraftspark ska uppföras 
inom planområdet. Det är väl känt både för oss och för stadsbyggnadskontoret att ESS 
har angivit att anläggningen ska drivas med förnybar energi, sannolikt från en vind-
kraftspark på land. För att få en uppfattning om vilken storlek på vindkraftspark som 
behövs för att producera de ca 250 GWh som ESS beräknas använda kan nämnas att 
den havsbaserade vindkraftsparken Lillgrund med 48 vindmöllor levererar ca 330 GWh 
per år. Lämpliga platser för en sådan vindkraftspark får man söka långt för att hitta, och 
det är klart att man konkurrerar om utrymmet med andra elleverantörer. 
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