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Ale kommun 

Miljö- och byggnämnden  

Jerker Persson 

 

Beträffande ansökan om bygglov för vindkraftverk på fastigheten  

Starrkärr Hult 1:11 

 

Inledningsvis vill vi understryka att vi inte är motståndare till vindkraftverk som 

energikälla, tvärt om. Men det är viktigt att placeringen av kraftverken görs på ett väl 

avvägt sätt så att inte olägenheter för närboende och miljövärden som är av allmänt 

intresse förstörs. 

 

Vi anser att placeringen av ett vindkraftverk vid Orremossen är ett oklokt val. 

Det är framför allt tystnaden i ett stort sett bullerfritt område som vi vill bevara. 

Området nyttjas för olika former av rekreation, som svamp- och bärplockning, ridning, 

jakt och vandring. 

Med tanke på närheten till Nödinge, Nol och Alafors där tystnad är en bristvara är det 

viktigt att värna om bullerfria zoner som flertalet kommuninnevånare lätt kan nå. 

 

De som drabbas hårdast om ett bygglov beviljas är de närmast boende som vant sig vid 

tystnaden och som kanske valt platsen för fridens skull. 

Att behöva höra kraftverkets svischande rotorblad dygnet runt är inte trevligt. 

 

Med tanke på den höjd som tornet har och dess placering så kommer rotorbladen att nå 

200 m.ö.h. På den höjden blåser det när man upplever det som stiltje på marken. 

Även om verket stör landskapsbilden och lär kunna ses från Göteborg så är det av 

marginell betydelse jämfört med det oljud som alstras. 

 

Enligt de utredningar som gjorts så rekommenderar man placering av vindkraftverk till 

havs, utefter trafikleder, på industritomter och liknande platser där missljudet dränks 

av befintligt bakgrundsljud. 

 

Vi önskar att ett informationsmöte anordnas så att frågan kan ventileras av alla 

intressenter. 

 

Avslutningsvis vill vi rikta en vädjan till Inge Karlsson, ägare till fastigheten Starrkärr 

Hult 1:11, att mot bakgrund av ovan nämnda skäl avstå från att arrendera ut mark till 

Eolus Vind AB.  

 

Kopior av denna skrivelse sänds för kännedom till Eolus Vind AB samt  

Inge Karlsson. 

 

Med vänlig hälsning arbetsgruppen ”Silence please” 

/ Bruno Nordenborg 


