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Angående ansökan från Eolus Vind AB, Vårgårda, om bygglov för vindkraftverk på 

fastigheten Starrkärr Hult 1:11  

 

 

Vi är boende på fastigheten Älmhult 1:7, ca 1200 m från den tänkta placeringen av 

vindkraftverket.  

 

Vi överklagar ovanstående ansökan av följande skäl; 

 

Det artificiella buller som ett vindkraftverk skapar.    

Som så många andra har vi valt att bosätta oss i området eftersom vi starkt värdesätter den 

orörda naturen, lugnet och inte minst tystnaden. En bristvara i dagens samhälle.  

Efter flera års boende i Nödinge, Börsagården, har vi kunskap om hur ljudnivåerna upplevs i 

ett tätbebyggt område med alla artificiella ljud. Det är stressande.  

Vid informationsmötet i Folkets hus, Nol, fick vi information om de beräknade dB talen. Max 

40 dB är normen. För vår del skulle dB talet komma att ligga kring 32. Dygnet runt.  

I ett tätbebyggt område där man varit medveten om bakgrundsbullret vid val av bostad, kan vi 

ha viss förståelse för det satta riktvärdet. Men vi har aktivt valt tystnaden och bruset av 

naturliga ljud, som vare sig stressar eller skadar. Ljud som är njutbara oavsett dB tal och 

bidrar till naturupplevelsen. Nattetid är det mycket tyst hos oss. Minsta prassel eller knäpp 

hörs. Så vill vi fortsätta att ha det. 

 

Det estetiska värdet som skadas av ett vindkraftverk i orörd natur. 

Ett vindkraftverk placerat mitt i skogen i naturskönt rekreationsområde kan knappast 

uppfattas annat än störande för landskapsbilden. Förutom att vi själva skulle behöva se 

vindkraftverket över trädtopparna så kommer de som besöker området att få en del av 

naturupplevelsen påverkad negativt. Ett vindkraftverk hör helt enkelt inte hemma här. 

 

Minskat värde på vår fastighet. 

Vid en eventuell framtida försäljning finns goda skäl att anta att såväl antalet spekulanter som 

det bedömda värdet minskar. Den som är villig att avstå samhällets bekvämligheter för att bo i 

området gör det med största sannolikhet av samma skäl som vi själva. De vill uppleva orörd 

vacker natur, lugnet och tystnaden. Det är detta som är vår fastighets främsta värde.  

 

 

Vänliga hälsningar  

 

 

 

 

Pierre Karlsson                                                          Anneli Karlsson 


