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Kompletteringsyttrande ang. Gothia Vind, numera Gothia Vind 16 AB:s tillståndsansökan 

Alefjälls Naturskyddsförening (ANF) har tagit del av Gothia Vinds bemötande av synpunkter från 
Länsstyrelsen samt Ale och Lerums kommuns yttrande. ANF har även varit i kontakt med Lerums 
Naturskyddsförening, Västergötlands Ornitologiska Förening samt naturintresserade och boende i 
Lövsjöområdet.  

ANF har förstått att Lerums kommun vill ligga i framkant när det gäller miljöfrågor, men vi befarar att 
kommunen i sin iver att bidra med förnybara energislag inte satt sig in de negativa miljökonsekvenser som 
en industrialisering av Lövsjöområdet innebär. 

ANF tror även att Länsstyrelsen genom sin välvilja till förnybar teknik underskattar de skador som 
Lövsjöområdet skulle lida vid en vindkraftsetablering. 

Nu har ytterligare en osäkerhetsfaktor tillkommit. Gothia Vind AB har gått i konkurs. Eftersom ingen vet 
vilket (riskkapital) bolag, svenskt eller utländskt som kommer ta över verksamheten så vore det kanske 
klokt att bordlägga tillståndsansökan tills ägarfrågan är klar. 

Miljöprövningsdelegationens beslut ”ska främja miljöbalkens mål att tillförsäkra människorna en långsiktigt 
hållbar utveckling och skydd mot skador och olägenheter. Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska bevaras 
liksom den biologiska mångfalden. En god hushållning med mark och vatten liksom med material och 
råvaror ska eftersträvas.” 

Eftersom inget väsentligt avseende sakfrågan har förändrats mer än ett strategiskt ombildande av ett 
Aktiebolag, så vill vi hänvisa till våra tidigare yttranden rörande ärendet. 

ANF kräver att Miljöprövningsdelegationen inte nonchalerar våra synpunkter vid denna prövning, utan med 
lyhördhet besinnar och besvarar våra tidigare ställda frågor.  
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