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Yttrande angående Vindkraftsindustri i Dalen (X) i Svartedalen
En av Kungälv kommuns absolut viktigaste uppgifter är att skapa en bra miljö där människor vill leva och bo. 
Vindkraften gör inte en kommun mer attraktiv och därför ska lokalisering och samhällsnytta noga övervägas.
 
Kommunens vindbruksplan togs fram år 2010. Enligt Boverkets anvisningar skall en vindbruksplan uppdateras 
varje mandatperiod. Detta har inte gjorts av de ansvariga i Kungälvs kommun. Vindbruksplanen är därför inte längre 
anpassad till dagens förutsättningar bland annat gällande storleken på vindkraftverken och de skyddsavstånden som 
krävs. Överordnat här är att Energimyndighetens översiktsplan från 2014 tydligt klargör att det inte finns några 
lämpliga områden för vindkraft i Kungälvs kommun.

Den planerade vindkraftsindustrin kommer att placeras i ett oexploaterat område som enligt lag ska bevaras för rekre-
ation och friluftsliv. Enligt miljölagstiftningen är bevarandet speciellt viktigt  för orörda områden i närhet av storstäder 
och andra tätorter. Kungälvs kommun omfattas av detta i högsta grad. 

Svartedalens Naturreservat och Natura 2000-område med unik natur och rikt djurliv ligger endast 1600 m från det 
närmaste vindkraftverket. Vindkraftverk får enligt lag inte uppföras närmare än 2000 m till Natura 2000-områden med 
fågeldirektiv.

Bohusleden och Dalens hembygdsgård kommer att ligga så nära som 320 m från ett av verken. Kungälvs kommun skriver 
på sin hemsida: ”Dalen är unik för att många kulturskatter har blivit bevarade till eftervärlden. Den är också en mycket 
populär rastplats för vandrare på Bohusleden”. Att förstöra denna vackra miljö med en vindkraftsindustri måste bland 
annat av denna viktiga anledning anses som orimligt.

I och kring Dalen har den utrotningshotade berguven sitt revir med 5000 m radie. Berguven häckar inom skyddsavståndet 
2000 m från de planerade vindkraftverken. Mark- och miljödomstolen  avslog  tillståndsansökan för vindkraftverk på 
Vävra berg på grund att det finns ett berguvsrevir 2500 m från verken.

Fladdermöss kommer att dödas. Kungälvs kommun bryter mot förpliktelser om man tillåter vindkraftsindustri inom ett 
fladdermusområde. Att avsiktligt fånga eller döda exemplar av dessa arter i naturen, oavsett hur detta görs, är förbjudet 
även om arten inte är rödlistad.

Vindkraftverkens svepyta och den nya tillfartsvägen till verken kommer att ligga inom strandskyddat område vid sjön 
Gräsvatten. Vid sjön häckar tranan och vid ett av vindkraftverken har spillkråkan sin häckningsplats. Där tillfartsvägen 
ska byggas växer den mycket starkt utrotningshotade hedjohannesörten på fyra olika ställen. 

Den nu smala byvägen, kantad av stengärdsgårdar, går genom ett av Länsstyrelsen skyddat kulturlandskap. Vägen 
måste rätas, förstärkas, breddas och avdikas i hela sin längd på ca 4000 m. För framtransport av vindkraftverken krävs 
bredd/fritt utrymme 4,5 / 12 m och i kurvor 7 / 20 m. Kulturlandskapet kommer givetvis inte att kunna bevaras. Gamla 
stengärdsgårdar, skyddade enligt kulturminneslagen måste rivas.
 
Människor som valt att bosätta sig kring detta vackra och tysta område kommer att påverkas. Närliggande bostäder 
kommer att störas av vindkraftverkens roterande propellrar, blinkande ljus, slagskuggor, högt ljud och infraljud. Fastig-
heternas värde kommer att sjunka och mark inom skyddsavståndet kan komma att beläggas med byggnadsförbud.
 
Mark- och miljödomstolen har ifrågasatt samhällsnyttan och stoppat vindkraftsprojektet i Hakefjorden. Kungälv Energi 
AB har inte redovisat kalkyl för projektet i Dalen (X). Med dagens priser kommer de två planerade verken i Dalen att gå 
med en förlust på 50-60 miljoner under sin livstid.
 
Dalen (X) är av många olika skäl en mycket olämplig plats för vindkraftsindustri och byggnadstillstånd ska ej beviljas.
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