Sammanfattning:

Miljdkonsekvensbeskrir.ningen innehiller ett flertal felaktigheter och brister:
Bullerberiikningarna innefattar inte niirtiggande planeradevindkraftr'erk. framforallt i Harphult och Almhult
H6rbv kommun avstind ca 2.000m.
Tolser<ld.Borrestad, Rotsberg, Hcighult och Stensmai Kristianstad kommun hnns ej heller redol,isade.
Rahetslzingdber:ikrns pi 0.055 vilket strider mot SNV rekommendationer.
Ett flertal rddlistade arter finns i omrddet. Kungsrirn hiickar sedan flera ar i omradet. relevant utredning och
analys saknasi MKBn.
Ett antal vindkraftierk planeras i strands\ddsomr6de eller dessomedelbara ruirhet. Att omradet ligger i
Kristianstads vattenrike och biosfdromride med UNESCO stdd och att vattendrag som innefattas I naVfSAn
konventionen finns eller har sitt tillflctde drir redovisas inte.
HJ'drologiskakonsek"-enserignorerashelt.
De strirningari form av buller och visuell piverkan speciellti form av hinderbelysningkommer att piverka de
boende i omridet my'cket negatir.t.
Ett flertal internationella rapporter och erfarenhet frhn bl. a Hishult (Oxhultsparken Laholms komrlun) r,isar atl
buller fran vindkraftverk i tidigare Ssta ornriden piiverkar mAnniskor rnvcket atlvarligt med bl. a somnproblern
som fdljd.
Omridet runt Maltesholm har av Lzinsstyrelsenangetts som ett av mycket fa tvsta omriden i Skane med stort
bevarandeintresse.
Den eventuella vinst som titlfaller Linderddsisenskraft AB och som kan bidraga till rarnmilet som beslutatsay
riksdagen i friga om elproduktion friin vindkraft uppvriger inte de oliigenheter och skador som kommer att
uppstAftir miinniskor och natur.
Att riskera mzinniskorshdlsa och troligen raseraderas ekonomi i form av minskade fastighetw:irden och att
industrialiseraett av s6dra Sverigessista(enligt Lzinssgrelsenoch kommunens)"vildmarker" torde inte std i
paritet till den ftirsr,'innandelilla elproduktion de planerade28 vindkraftr,'erken pa Maltesholm kan generera.
Samhdllsnr,ttanav detta projekt dr negatir'.

Yrkande.

Undertecknadehemstdller med stcidav bifogade argument och med stcidav MB
att Ldnsstyrelsenavslar anscikan
frdn Lindertids6senskraftAB om byggande av 28 vindkraftverk pfl Maltesholm mf
fastigheter .
Att i fall om Kristianstads kommun tillst-vrker miljciprrivning eller drendetpA
annat siitt fortskrider:
S1'npi platsen genomfdrs for att klargdra fotomontage inlimnade av Lindercidsisenskraft
overensstdmmelse
med verkligheten.
Att muntlig ftrhandling hills med berdrda parter.
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Yrkande.

Undertecknadehemstdller med sttd av bifogade argument och med stdd av MB att Ldnsstr,'relsenavsldr
ansokan
frltn Linder<idsdsenskraftAB orn byggande av 28 vindkraftverk pi Maltesholn mf fastigheter .
Att i fall om Kristianstads kommun tillsfyrker mil-idprdvning eller iirendet pd annat szittfortskrider.
S1'npA platsen genomfdrs fdr att klargdra fotomontage inliimnade av Linder<idsflsenskraftoverensstimmelse
med verkligheten.
Att muntlig ftirhandling hills med ber<irdaparter.
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Yrkande.

Undertecknadehemstdller med stdd av bifogade argument och med stcjdav MB att Linsstvrelsen avslar ansokan
frin Linderodsflsenskmft AB om byggande av 28 vindkrafu,'erk pi Maltesholm mf fastigheter .
Att i fall om Kristianstads kommun tillslvrker miljcipnivning eller iirendet p{ anrnt sAfi fortskrider:
S-vnpa platsen genomfcirsftir att klargrira fotomontage inliimrnde av Linder0dsisenskraft Overensstdmmelse
rned verkligheten.
Att muntlig forhandling hills med bercirdaparter.
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