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Naturskyddsförening, Triventus Aletrion Vind AB & Triventus 
Consulting AB. 
Hulans Skola Uspastorp 2012-03-22 

Närvarande: 
ANF: Bruno Nordenborg, Birgit Andersson, Roy Jansson, Stefan Sandberg. 
Triventus Aletrion Vind AB:  Johanna Ottosson
Triventus Consulting AB:  Johanna Olesen, Katarina Frotjold.

• Bruno inleder mötet med att dra historiken från 1980  fram till  Ale 
kommuns vindbruksplan och tidigare försök till vindkraftsetableringen 
på Alefjäll. 

• Roy tar sedan över och drar historiken till vad vindkraftsetableringen 
på Alefjäll verkligen kommer att innebära för de berörda områdena. 
Han fortsätter med att berätta om hur olika arbetsgrupper växt fram 
och om hur senaste ortsutvecklingsmötet i Starrkärr drog så mycket 
folk att det slog nytt rekord i Ale kommun och hur det mynnat ut i ett 
bildande av organisationen Alefjälls Naturskyddsförening.

• Triventus frågar om vi tycker att vi har tillräckligt med kunskap 
om den forskning som finns angående vindkraft osv. Om inte så 
kan de bistå oss med material. 
Vi svarar att vi har tillräckligt med kunskap om de 
forskningsrapporter/resultat som finns.

• Triventus försöker låta väldigt intresserade och vara väldigt 
tillmötesgående att komma ut med information till oss som är 
berörda. Detta ska de bl a göra genom att löpande lägga upp ny 
information på deras ”nya” hemsida som ska lanseras inom kort.
Vidare förklarar de att en bra ansökan om vindkraftsetablering 
inte alls är en bra ansökan om inte alla får komma till tals, därför 
anser de det vara viktigt att vi träffas och har denna dialog.

Alefjälls Naturskyddsförenings frågor till ”ALETRION”:



1. När skall Triventus hålla informationsmöte för de som bor inom 1 km   
radien från de tänkta vindkraftverken?
De håller nu på att sammanställa de arrendekontrakt som kommit in så 
de kan inte ge något klart besked.
Det de kan säga är att det kommer hållas ett samråd med 
länsstyrelsen innan sommaren, även kommunen kommer att vara 
inbjudna. Efter sommaren kommer informationen ut till  de som bor 
inom 1km radien från de tänkta vindkraftverken. 

2. Hur lång tid före informationsmötet får vi er inbjudan?  
(Vi ställde nog inte den frågan så tydligt)

3. Hur många och vilka markägare har skrivit på kontrakt?  
De håller på att titta på de kontrakt som skickats in, men inget är klart i 
dagsläget.  De kommer heller inte att prata om antal och vilka som 
skrivit på kontrakten, utan kommer istället att presentera detta i 
procentform. 

4. Om bara 1 eller 2 av totalt 16 markägare i ett område är intresserade   
hur gör ni då?
(Vi tryckte inte på den frågan)

5. Hur höga blir vindkraftverken?  
Någonstans mellan 150-200meter.
(Vi påpekade att i vindbruksplanen har Luftfartsverket angivit att för område 
E är höjdbegränsningen 130-160 meter, varför räknar ni då på Vindkraftverk 
som är 179meter?)
Om det kommer bli problem med luftfartsverkets höjdbestämmelser så 
kommer Triventus att  föra en dialog med luftfartsverket om man kan 
ändra kraven för höjden.

6. Hur många vindkraftverk blir det totalt?  
De vet inte idag, men förslaget ligger på 11- 13 verk.

7. Hur blir fördelningen av vindkraftverk på område C, D & E?  



De vet inte, men 3-4 verk per område. 3 i område C, 4 i område D och 3 
i område E.

8. Får vi vara med och bestämma varifrån bilderna på fotomontagen tas?  
Ja, vi får vara med och bestämma. De anser det vara värdefullt för 
dom att vi är med på det.

9. Hur högt är källjudet från de tänkta kraftverken?  
Det kan de inte svara på just nu men det kommer en siffra på det när 
de vet vilken typ av verk det blir. Källjudet är 104 dB(A) på de verk som 
det varit tal om nu.

10. Kan vi få digitala kartor över de tänkta vindkraftsområdena?  
Ja, de kan ge oss olika kartor i pdf-format allt eftersom de tas fram.

11. Var kommer vägar och ledningar att dras?  
Detta är inte klart ännu. Johanna Olesen berättar också att hon hittills 
aldrig stött på någon markägare som har motsatt sig att en väg dras 
över deras mark, under de 7 år hon arbetat på Triventus

12. Får vi vara med och bestämma vem som skall göra inventeringar av   
djur- och naturlivet?
”Trion” berättar att det REDAN pågår en inventering av fåglar just nu. 
De som utför inventeringen heter Naturcentrum.
(Roy frågar hur deras inventering går till och upplyser om att en inventering 
bör ske över 2 säsonger för att få ett pålitligt resultat. Katarina Frotjold 
antecknade vårt påpekande.)
Triventus svarar att de inte vet riktigt hur den går till, men att vi ska få 
ta del av hur processen ser ut när Naturcentrum gör sin inventering. 
De sa också att vi gärna kan fråga Naturcentrum hur inventeringen går 
till.

13. När sätter ni upp vindmätare?  
Det är inte klart idag, finns inget beslut på det ännu. Triventus kan 
informera om det när det är dags.



14. Bedömer ni Alefjäll som ett tyst tätortsnärma område?  
De lutar sig på vindbruksplanen och utgår ifrån den och ser det som 
ett 40 dB(A) område.

15. Har ni någon formell kontakt med kommunen?  
De har träffat byggnadsnämndens ordförande och presenterat planen. 
Har även varit i kontakt med Ale elförening. Det har inte varit något 
officiellt möte. De svarade att de har inte varit i kontakt med 
kommunalråden ännu.

16. Är ni känsliga för den allmänna opinionen?  
Svaret vi får är att Triventus vill ha ett bra samspel och inte en styrke- 
och maktkamp.

17. När planerar ni att ha samråd för allmänheten?  
Någon gång efter sommaren.

18. Sammanfaller Ale kommuns vindbruksplan med era bedömningar?  
(En fråga som vi inte fördjupade oss i)

19. Bedömer ni Alefjäll som ett område med lågt bakgrundsljud?  
(Den frågan hänger samman med svaret på fråga 14 så det är en 
bedömningsfråga som myndigheter på högre nivå får ta ställning till.)

20. När planerar ni att lämna en ansökan till länsstyrelsen?  
Innan sommaren.

21. När planerar ni att lämna en anmälan till kommunen?  
Innan sommaren.

22. Är det någon markägare/mark som är FSC-certifierad?  
Ja, det finns flera markägare som är FSC-certifierade vilket inte 
verkade bekymra dem.



Sedan kom Triventus med en fråga till ANF:
Hur kan vi bäst hålla en öppen dialog?

Dyker det upp några frågor så skicka iväg ett mail så svarar vi. 

De ska lansera en ny hemsida där de fortlöpande kommer att lägga upp sin 
senaste information.

Efter detta tackade båda parter för sig och mötet avslutades.

Med lappen under fingertopparna för ANF räkning: Stefan Sandberg

Efterord och förklaringar som inte har med ovanstående möte att göra 
men som kan var av intresse för den som vill fördjupa sig i detaljer för 
att  kunna följa och förstå hur olika verksamheter griper in i varandra.
De tre damerna (gulmarkerade nedan) vi träffade i Uspastorp ingår i 
Triventus och har kopplingar till Vind i Ale på följande vis:

Vind i Ale AB
Stewart Högberg, Ann Lena Margareta, Ordförande
Edvardsson, Bruno, ledamot
Emanuelsson, Magnus, ledamot
Johansson, Majvor, ledamot
Johansson, Erland Lennart Sören, ledamot
Karlsson, Inge, ledamot
Karlsson, Kjell Rustan, ledamot

Triventus Aletrion Vind AB
Karlsson, Inge, Nol, Styrelseledamot, Ordförande 
Emanuelsson, Magnus, Romelanda, Styrelseledamot 
Borrbring, Karl Roland Ingemar, Halland, Styrelseledamot 
Holst, Erik Gert-Olof, Halland, Styrelseledamot 



Ottosson, Johanna, Halland, Styrelseledamot 

Triventus Consulting AB
Olesen, Johanna, Umeå
Frotjold, Katarina, Enhetschef Göteborg

Alefjälls Naturskyddsförening har bett Triventus att korrigera 
eventuella okorrekta uppgifter eller sakfel som kan finnas på vår 
hemsida. Vi tar givetvis inte något ansvar för citat  eller insändare som 
är länkat till vår hemsida i någon annans namn.
Denna önskan och uppmaning gäller alla som besöker vår hemsida. 
Vi vill ge en tillförlitlig bild av rådande förhållande!
Styrelsen ANF


