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SIDE 1

Sp1: Angiv venligst navn

Klaus Kroll

Sp2: Angiv venligst politisk parti

Det Konservative Folkeparti

Sp3: Ifølge en undersøgelse udført af Jysk Analyse betalt af
vindindustrien er 53 procent generede af støjen, og 29
procent får forstyrret deres nattesøvn. Sådan oplever
naboerne det at bo 750 m eter eller tættere på en af de store
vindm øller. I en afstand på 1 km er 41 procent generede og
20 procent får forstyrret nattesøvnen. I 2 km ’s afstand er kun
et fåtal generede. Vil du som kandidat til
Kom m unalbestyrelsen forlange at afstanden fra
kæm pevindm øller på land til nærm est beboelse er:

Andet (angiv venligst)
Ud fra et fagligt synspunkt er spørgeskemaet problematisk, da
ikke findes en definition af en kæmpevindmølle. Hos de
Konservative er holdningen at vi ikke behøver at opsætte
møller i områder, hvor støj og andre gener kommer til at
betyde forringet livskvalitet for lokale beboere. Større
vindmølle parker til havs er vi derimod stærke fortalere for
under den forudsætning at støtteordningerne fungerer på et
rimeligt økonomisk grundlag og ikke ender med få
strømpriserne til at stige kraftigt for slutbrugeren.

Sp4: Spørgsm ål B Sundhedsm inisteren har iværksat en
undersøgelse af om kæm pevindm øller gør folk syge. Dens
resultater vil foreligge i 2015. Vil du som kandidat til
Kom m unalbestyrelsen m ens undersøgelsen pågår:
Sp5: Spørgsm ål C Kæm pevindm øller vil ifølge kritikerne
ødelægge sm ukke landskaber og naturoplevelser på Stevns.
Kritikerne frygter at Stevns bliver et m indre attraktivt sted at
bo. Mener du som kandidat til Kom m unalbestyrelsen at:

Andet (angiv venligst)
Vindmøller (og anden) grøn teknologi bør være grundigt
undersøgt inden opsætning eller installation.

Andet (angiv venligst)
Spørgsmålet om rejsning af møller er kontroversielt og hele
debatten om kæmpevindmøller er kørt af sporet da man ikke
har taget fat på sagens egentlige kerne. De konservative vil
gerne en ambitiøs klimaplan der indenfor en kortere årrække
konverterer Stevns til en co2 neutral kommune under brug af
solenergi, biomasse, vind og andre energiteknologier. En
samlet klimaplan for Stevns vil være et plus for kommunen og
være med til at sætte os på landkortet.

Sp6: Hvis du eller dit parti har uddybende bem ærkninger eller synspunkter, tilføj dem da venligst her:
En samlet ambitiøs klimaplan for Stevns vil gavne vores kommune og samtidig fjerne behovet for denne debat om kæmpevindmøller da
kæmpevindmøller sagtens kan erstattes af andre miljøteknologier. Har vi modet til tværpolitisk at blive enige om en ambitiøs klimaplan og
energiplan for Stevns kan vi både sikre en bæredygtig udvikling af kommunen, skabe en række nye job da energi- og miljøvirksomheder vil
kunne trækkes til Stevns.
En opfordring fra de Konservative er derfor at vi laver en helhedsplan for kommunen og gennemfører en målrettet indsats for
konvertering fra konventionelle energiformer til miljørigtig energiproduktion under den forudsætning at slut regningen ikke havner hos den
enkelte borger. Investeringen i grøn energi er på mange måder en investering i fremtiden og med en gennemtænkt helhedsplan kan vi
sikre den fremadrettede energiforsyning, skabe rammerne for nye arbejdspladser og dermed også skubbe til ambitionen om at få flere
tilflyttere.
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SIDE 1

Sp1: Angiv venligst navn

Thor Grønbæk

Sp2: Angiv venligst politisk parti

Det Konservative Folkeparti

Sp3: Ifølge en undersøgelse udført af Jysk Analyse betalt af
vindindustrien er 53 procent generede af støjen, og 29
procent får forstyrret deres nattesøvn. Sådan oplever
naboerne det at bo 750 m eter eller tættere på en af de store
vindm øller. I en afstand på 1 km er 41 procent generede og
20 procent får forstyrret nattesøvnen. I 2 km ’s afstand er kun
et fåtal generede. Vil du som kandidat til
Kom m unalbestyrelsen forlange at afstanden fra
kæm pevindm øller på land til nærm est beboelse er:

A1) mindst 2 km

Sp4: Spørgsm ål B Sundhedsm inisteren har iværksat en
undersøgelse af om kæm pevindm øller gør folk syge. Dens
resultater vil foreligge i 2015. Vil du som kandidat til
Kom m unalbestyrelsen m ens undersøgelsen pågår:

B1) Hverken undersøge eller planlægge for vindmøller

Sp5: Spørgsm ål C Kæm pevindm øller vil ifølge kritikerne
ødelægge sm ukke landskaber og naturoplevelser på Stevns.
Kritikerne frygter at Stevns bliver et m indre attraktivt sted at
bo. Mener du som kandidat til Kom m unalbestyrelsen at:

C2) Dette er et af flere argumenter der gør dig til modstander
af kæmpevindmøllerne på Stevns?

Sp6: Hvis du eller dit parti har uddybende bem ærkninger
eller synspunkter, tilføj dem da venligst her:

Res po ndent s prang dette s pø rgs m ål o v er.
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