Vindkraftsindustrin hotar förstöra
den ”Svenska pärlan”

SVARTEDALEN
Skriv dina åsikter till kommunen!

Svartedalsområdet har
nyligen utnämnts av
Världsnaturfonden till
”Svenska pärlor” och
påverkan av industriell
vindkraft måste förhindras. Utmärkelsen ges
till områden med hög
biologisk mångfald i
behov av mer skydd. Dalen
är ett sådant område.

Den vackra hembygdsgården Dalen och Bohusleden kommer att
utsättas för höga ljudnivåer, slagskuggor och olycksrisker.

Fakta om vindkraftens konsekvenser
i Dalen, Svartedalen
• 1600 meter från den planerade Vindkraftsindustrin ligger
Svartedalens Naturreservat och Natura 2000-område med fågel
skyddsområde, rikt djurliv och många skyddade arter. Enligt flera
domar i Mark- och miljödomstolen får inte vindkraftverk uppföras
närmare än 2000 m till Natura 2000-områden med fågeldirektiv.
• Ett vindkraftverk är en Industrianläggning som förutom
elektricitet genererar ett buller som är lika högt som en motorsåg
= 100dB(A). Denna bullermatta kan komma att drabba flera
kvadratkilometer stort område där det idag är extremt tyst
= mindre än 30 dB(A) I Dalens (X) närområde finns 175 bostadshus i tyst miljö som kommer att utsättas för höga ljudnivåer och
lågfrekvent buller.
• Sjön Gräsvatten och ett rinnande småvatten omfattas av strandskydd. Vindkraftverkens svepyta och ny tillfartsväg ligger inom
strandskyddat område.
Den vackra sjön Skrovvatten.
Här infinner sig en känsla
av total stillhet.

• Avståndet från planerade vindkraftverk till Dalens hembygdsgård och Bohusleden är endast 320 m. Visuell påverkan blir
förödande och området kommer att utsättas för höga ljudnivåer,
slagskuggor samt olycksrisker vid iskast och lossnade rotordelar.
Den vackra hembygdsgården, som kommunen har förklarat vara
en del av vårt kulturarv, blir sig aldrig lik.
• 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.

• Berguvspar häckar inom 2000 m från verken. Reviret har en
radie på ca 5000 m och uvarna lever i hela sitt revir 10-15 år.
Vävra berg fick avslag pga berguvsrevir på 2500 m avstånd från
vindkraftverken. Arten är mycket starkt utrotningshotad.
• I miljölagstiftningen beskrivs vikten av att skydda stora
oexploaterade mark- och vattenområden samt mark- och
vatten-områden som är viktiga för rekreation och friluftsliv.
Speciellt framhävs grönområden i närheten av tätorter.

Berguven är Sveriges, och
Europas största uggla. 80
cm hög och 160 mellan
vingspetsarna.

• Den befintliga byväg som planeras bli tillfartsväg till vindkraftsparken är smal och går genom ett, av Länsstyrelsen skyddat,
kulturlandskap. Vägen måste förstärkas, breddas och avdikas i
hela sin längd som är ca 4 km. Gamla stenmurar som är skyddade
enligt kulturminneslagen måste rivas.
• Vindkraftsindustrin planeras så nära som 500 m till bostadshus trots att Statens Energimyndighet rekommenderar ett skyddsavstånd på 800 m.
• Den mycket starkt utrotningshotade hedjohannesörten växer
på fyra ställen där tillfartsvägen kommer att byggas.
• Statens Energimyndighet har tagit fram en plan med lämpliga
områden för vindkraftsetablering utifrån vindförhållanden och
avvägningar till andra intressen. Inget område i Kungälvs kommun
anses vara lämpligt.
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Skriv till kommunen!
Miljö- o byggn.nämnden
Kungälvs kommun
442 81 Kungälv
Eller sänd mail till:
kommun@kungalv.se
Förslag finns på hemsidan
under “Händer just nu”
Bli medlem i föreningen!
BG 531-9850, avgift 50:Under 18 år ingen avgift
Skriv namn på betalning
Maila alla namn, adress,
email och telefonnr till
info@bevarasvartedalen.se

www.bevarasvartedalen.se
Facebookgruppen: Bevara Svartedalen

