
Svar till ”Angånde vidgade vyer med vindkraft”.
Jag tror att Jüri Krabo är litet för optimistisk angående storleken på eventuella vindkraftverk i Sjövik. Till att börja med har han inte rätt 
avstånd mellan Kungsberget och främsta vindkraftverket. Avståndet är 2,8 km fågelvägen. Det är bara att ta reda på koordinater för verken 
och sedan kolla på Google Earth, så kan man få på centimetern rätt värde. Kungsbergets översta del ligger ca 61 meter över havet och det 
gör Åmåls kyrka också. Om man gör experimentet att placera ett 200 meter högt vindkraftverk alldeles bredvid kyrkan blir det som på den 
vänstra bilden. Om man istället flyttar ut kyrkan i Åmålsviken och där placerar byggnaden på en bergsknalle som också är 61 meter över 
havet så blir det som på mittbilden. I bägge fallen är kyrkan ca 640 meter från betraktaren. De synliga vindkraftverken bredvid kyrkan i 
denna bild har det utseende de kommer att få. Den närmaste är alltså placerad 2,8 km från ögat. Inte är de försumbara inte. 
Man kan ju tänka sig hur evenemang med valborgsmässoelden på Lakeskär och fyrverkerierna på nyårsafton skall kunna konkurera med 
allt blinkande skarpa vita ljus från alla dessa snurror. Det kan ju tyckas bagatellartat men det är däremot inte turistnäringen. Hela inse-
glingsrännan och campingen kommer att ha  dessa vindkraftverk i blickpunkten. Inte vill man semestra i ett industriområde, eller?
Så till den tredje bilden. Jag var över på andra sidan Åmålsviken häromdagen och gjorde några beräkningar på hur de tänkta verken som 
bland annat Åmåls kommun skrivit ett arrendeavtal med vindkraftsbolaget om, kommer att se ut för medborgarna där. Det blir ingen rolig 
miljö att leva i. Här kommer man att drabbas av allt. Buller, långa svepande skuggor (de ligger ju så att solen stor del av dagen kommer 
bakom verken), ständig rörelse, blinkande vitt ljus på nätterna och samtidigt en förstörd naturupplevelse och en förlorad tystnad. Till detta 
kommer att fastigheterna förmodligen sjunker katastrofalt i värde, så flytta kan man inte heller. De närmaste verken är för rätt många invå-
nare endast 850 meter från boningshuset på samma sätt som på den här bilden. Jag tog fotot från uteplatsen på ett av boningshusen.

Avslutningsvis vet alla som är lika smarta som en femteklassare att detta inte är frågan om att rädda miljön utan att det endast 
rör sig om att tjäna pengar på andras bekostnad. Vi har i stort sett CO2-fri elproduktion i Sverige och vi har överskott av el. Vi pro-
ducerar inte el med hjälp av olje- och kolkraftverk. Visserligen importerar vi en väldigt liten del sådan el, men det är bara för att el-
producenterna skall kunna sätta ett alldeles för högt pris på den andra rena elen. Man har nämligen kommit överens om att det är 
den dyraste elen som skall vara riktgivande för elpriset. Den el som vindkraften kan ge är dyr, går med förlust, är mycket margi-
nell, är onödig och kan aldrig mer än till mycket ringa del ersätta elen från kärnkraftverken. Den enorma vindkraftsetableringen som är 
igång förstör mycket mer än den tillför.  De som betalar är vi konsumenter genom extra elskatter (elcertifikat). Enbart under 2010 beta-
lade vi ca 7 miljarder i sådan extra  elskatt (enbart vindkraften stod för 1,4 miljarder). Sedan betalar man skatt på skatten (moms).  
1 miljard är så enormt högt tal att man har svårt att greppa det, men om man skulle räkna till en miljard, läste jag i en artikel, skulle det ta ungefär 
63 år.     1 miljard=tusen miljoner (1.000.000.000)
Utöver denna kostnad för konsumenterna får vi också vårt landskap förstört och sönderhackat vilket i sin tur i första hand hotar vår turistnäring. 
Till detta kommer allt lidande för de människor som har bostäder närmare än 2000 meter från verken. Det blir ganska många i Sjöviksprojektet.
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Den här cirkeln markerar 450 meters radie från cen-
trum på VKV 7. 
Englunds hus är vid den gula knappen till vänster. men 
var Englunds tomtgräns går har jag ju ingen aning om. 
Jag har ingen tomtkarta, Verken ligger heller inte rik-
tigt som på kartan som är bifogad kontraktet.



Del av vindkraftsparken Sjövik

På ovanstående ritning ser man att Åmåls kommun enligt kontrakt från den 21 april 2008 har arrenderat ut 
mark tillhörande Håkan Englund, Östby 211, Åmål till Gothia Vind AB. Detta är gjort utan Håkan Eng-
lunds vetskap. Cirkeln runt vindkraftverk Sjövik 7. Radien runt verket, den violetta cirkeln, är 450 meter.

1:24


