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Alefjälls Naturskyddsförenings synpunkter på Länsstyrelsens yttrande över Gothia Vinds ansökan 

ang. Vindpark Fyrskog inom fastigheten Hjällsnäs 4:27 m.fl. i Lerums kommun. 

 

Efter att ha tagit del av de synpunkter som inkommit till Länsstyrelsen beträffande den planerade 

vindkraftsindustrin ”Fyrskog” och läst Länsstyrelsens ställningstaganden så förvånas vi över handläggningen.  

Vi noterar att ett trettiotal skrivelser från privatpersoner och flera föreningar svarat på remissen. Med sakligt 

underlag och tydliga argument har alla samfällt påpekat det olämpliga med att bygga 7 st. 185 m höga 

vindkraftverk i Lövsjöområdet.  

Den enda påtagliga invändningen från Länsstyrelsen är att ett av vindkraftverken skall strykas. Det verket är 

benämnt nr.7. Skälen till att Länsstyrelsen anser att det verket skall strykas är flera och helt korrekta. 

Lerums kommun har målat in sig i ett hörn. Även om kommunen med tiden och med nytt faktaunderlag inser 

att det är fel att offra Lövsjöområdet till industrin så är det svårt att ändra sig nu. Hur skulle det uppfattas om 

Gothia Vind inte får bygga vindkraftverk på en av kommunen anvisad plats för vindkraft?  

Även Länsstyrelsen har till viss del bundit upp sig i yttrandefrågan genom att tidigare godkänt Lerums 

kommuns Vindbruksplan. 

I Ale kommun har däremot politikerna lyssnat på invånarnas argument och förstått hur viktigt det är att behålla 

tätortsnära områden för friluftsliv och rekreation.. Politikerna har t.o.m. strukit tre områden på Alefjäll som 

tidigare utpekats i vindbruksplanen som lämpliga för vindbruk. Dessa områden har samma höga kvalité för 

boende och för rekreation som Lövsjöområdet. Det hedrar Ale kommuns politiker att de är mottagliga för 

argument och är förändringsbenägna. 

Ale kommun har även påpekat att de två verk (nr.1 och 2) som Gothia Vind planerat bygga närmast 

kommungränsen inte håller det skyddsavstånd (1000 m) till bostäder som gäller i Ale. 

Följande urklipp av beslut och remissvar från Ale kommun borde vara av stort intresse för Länsstyrelsen och 

även för Lerums kommun. Trots det har Länsstyrelsen underlåtit att kommentera eller bedöma Ale kommuns 

ståndpunkt: 

http://www.alefjall.se/
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Till er, ansvariga tjänstemän på Länsstyrelsen, Lena Niklasson miljöskyddsavdelningen, Peter Wirdenäs 

naturvårdsenheten, Per Carlberg samhällsbyggnadsenheten, Ulf Juto vattenavdelningen och Andreas 

Morner Åhman kulturmiljöenheten, vill vi ställa några tydliga frågor. 

 
Varför har ni: 
 

 Inte beaktat eller bemött Ale kommuns yttrande?  

 Inte beaktat eller bemött inventeringar, material och synpunkter som framtagits av 

naturskyddsföreningar, ornitologer och privatpersoner med gedigna kunskaper när det gäller 

områdets natur- och djurliv? 

 Inte beaktat eller bemött information och synpunkter från intresseorganisationer och boende 

som kommer att drabbas om en vindkraftsindustri etableras i området? 

 Inte beaktat eller bemött avvikelser från Lerums kommuns vindbruksplan när det bland annat 

gäller vindkraftsverkens höjder? 

Eftersom ni arbetar på Länsstyrelsen så vore det förtjänstfullt om ni studerade Länsstyrelsens rapport ” Tysta 

områden i Västra Götalands län”. Den borde vara vägledande för ert arbete. 

”Förord 

Rapporten visar möjliga tysta områden i Västra Götalands län.  

Tystnad, eller frihet från buller, har definierats som ett område där ljudnivån från mänskliga aktiviteter är 

högst 30 dB(A). 

Mer än hälften av länets yta är fortfarande inte påverkat av buller från järnvägar, vägar eller 

flygplatser. Genom att vi nu vet var dessa områden finns, kan vi ta hänsyn till dem vid planering och vid 

lokalisering av bullrande verksamheter. Områden som används för rekreation, och där naturupplevelsen är 

betydelsefull, är särskilt viktiga att skydda. Rapporten visar kartor med sådana områden tillsammans med 

bullerspridning.” 

 
Bifogar rapporten så att ni kan förkovra er. 
 

Det var en stor besvikelse att läsa er remiss eftersom ni har ignorerat många synpunkter och gedigen 

information som beskriver Lövsjöområdet. 

För övrigt hänvisar vi till vårt tidigare yttrande med utförliga redovisningar. Begrunda och besvara 

alla frågorna med större respekt mot dem som insamlat fakta, formulerat skrivelser och presenterat 

ett bra beslutsunderlag samt framfört synpunkterna till er! 
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