
 

Rotorblad lossnade 
från vindkraftverket 
Plötsligt släppte ett rotorblad 
från vindkraftverket.  

Och slog ner med en kraftig 
smäll – bara några meter från 
söndagsflanörerna i Falkenberg.  

– Det var ren tur att ingen 
skadades, säger Jonny som bor i 
närheten.  

Olyckan inträffade på 
söndagsmorgonen i Smedjeholmen 
norr om Falkenberg. Ett av de fem 
vindkraftverkens rotorblad släppte 
plötsligt och slog ner med en hård 
smäll i marken.  

Jonny bor cirka hundra meter från 
platsen. Hans flickvän var ute på en 
promenad med sina hundar och stod 
precis vid vindkraftverket när 
olyckan inträffade.  

– Bladet flög högt upp i luften och 
slog sen ner inte långt från själva 
vindkraftverket. Det är hemskt, det 
ska inte kunna hända, säger han.  

Inga personskador  
Inga personer skadades i olyckan. 

Men vindkraftverket ligger precis 
intill en vandringsled där folk passerar dagligen.  

– Jag har fått köra bort flera personer därifrån nu under morgonen. 

Textstorlek:

Rotorbladet lossnade – och slog ner bara några meter från söndagsflanörerna i 
Falkenberg.  
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Det är en stor spricka i vindkraftverket och man vet ju aldrig om fler 
blad lossnar, säger Jonny.  

Polisen är på väg till platsen för spärra av området under 
förmiddagen.  

– Det blir ägarens ansvar att reda ut vad som har hänt, säger Björn 
Plogeus, inre befäl på polisen i Halland.  

Ägs av privat  
I området finns sammanlagt fem vindkraftverk. Två ägs av Falkenberg 

energi och tre är privatägda. Det var ett av de privatägda – som ägs av 
företaget Timars Svets – som gick sönder i dag.  

Jonny hoppas nu att vinkraftverken plockas bort.  
– Det är klart att det är bra med miljövänlig el, men de ska inte få 

byggas så här nära områden som människor använder varje dag, säger 
han.  

Aftonbladet har förgäves sökt ägaren till vindkraftverket.  
Mikael Stengård

 

Fotnot: Jonny heter egentligen något annat.  
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