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Läsanvisning
Inledning s 3
I kapitlet behandlas vindbruksplanens syfte och planens samband med
Översiktsplan 2009 för Orust kommun. Vidare beskrivs statens intresse
av vindkraftsutbyggnad, kommunens syn på vindbruk och den aktuella
situationen vad gäller vindkraftprojekt i kommunen.
Planförslag s 7
I kapitlet redovisas vindbruksplanen som är ett tematiskt tillägg till
Översiktsplan 2009 för Orust kommun. Planen är ett resultat av
avvägning mellan olika intressen men också av politiska ställningstaganden. Planen redovisar på kartor och i text de områden där vindkraftanläggningar kan prövas och också var sådana inte ska tillkomma. I
planen ges även regler och rekommendationer inför vidare prövningar av
vindkraftanläggningar i kommunen.
Planeringsförutsättningar s 21
I kapitlet beskrivs förutsättningarna för utbyggnad av vindkraft och olika
aspekter som påverkar valet av vindbruksområden.
Analys s 53
Planeringsförutsättningarna analyseras. Analysen visar lämpliga och
olämpliga områden för vindkraftanläggningar. Område som har goda
förutsättningar för utbyggnad redovisas i planförslaget.
Konsekvenser s 57
Miljökonsekvenserna samt de sociala och ekonomiska konsekvenserna
redovisas översiktligt.

Snabbguide vid bygglovprövning
Planförslag

s 7-20

Generella regler och rekommendationer,
samt specifika rekommendationer för
planområden och enstaka verk.
Plankarta
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s 21-24
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s 25
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INLEDNING
VINDBRUKSPLANERINGENS SYFTE
Kommunstyrelsen tog beslut 2012-08-22 §110 om att upprätta en
vindbruksplan för Orust kommun. Huvudsyftet med vindbruksplanen är
att den ska utgöra ett demokratiskt förankrat underlag för utbyggnad av
vindkraft i kommunen. Genom planen ska prövningar av ansökningar
om bygglov och/eller prövning enligt miljöbalken och andra tillstånd
som rör vindkraftutbyggnad underlättas. Vindbruksplanen reglerar inte
miniverk då dessa varken är bygglovs- eller prövningspliktiga.
Uppförande av miniverk är dock anmälningspliktiga enligt 6 kapitlet
plan- och byggförordningen, kontakt ska därför tas med kommunens
byggnadsförvaltning. För mer information om miniverk, se hemsidan
www.vindlov.se.
I planen redovisas ett möjligt utbyggnadsområde lämpligt för en grupp
av vindkraftverk, Hårleby väster. För detta område anges i planen
riktlinjer för utformning och prövning av vindkraftanläggningar.
I planen anges också riktlinjer för prövning av enstaka verk utanför
föreslaget utbyggnadsområde av vindkraft.
Slutligen syftar planen till att klarlägga inom vilka områden som en
etablering av vindkraftverk är olämplig.
Arbete pågår med en kommunövergripande havsplan där vindkraftverk
till havs kommer att hanteras. Havsbaserad vindkraft tas därför inte upp i
denna plan.

Definitioner av
vindkraftverk enligt
www.vindlov.se
Miniverk = totalhöjd
< 20 m (torn och
rotorblad)
Gårdsverk = Ett verk
med totalhöjd 20-50 m
Mellanstora
anläggningar = Ett
verk med totalhöjd
>50 m eller två eller
fler tillsammans
totalhöjd >20 m
Stora anläggningar =
Gruppstation med två
eller fler verk med
totalhöjd >150 m eller
gruppstation med sju
eller fler totalhöjd
>120 m

PLANPROCESSEN
Planen har varit ute på samråd enligt 3 kap 9 § plan- och bygglagen
under tiden 26 mars 2014 till 30 maj 2014. Utifrån inkomna synpunkter
och nya uppgifter har planförslaget bearbetats och reviderats.
Ett reviderat förslag ställdes sedan ut för granskning mellan den 10
november och den 11 januari 2016. Efter utställningen har justeringar
gjorts i planen inför antagande i kommunfullmäktige. Utöver
redaktionella ändringar har följande gjorts efter utställningen:
x

en rekommendation om att en flyghinderanalys kan bli aktuell
har lagts till

x

en rekommendation om att angränsande kommuner ska ges
möjligheten att yttra sig där risk finns för störande och bländande
ljus har lagts till

x

den generella rekommendationen om avståndet mellan
vindkraftverk och närliggande bostadshus, samhällsområden och
kyrkor ändrades från 500 m till 600 m

x

påverkan på Stigfjorden samt området kring Rörtjärnen har
förtydligats

De synpunkter som inkom under utställningen finns sammanfattande
och kommenterade i ett utställningsutlåtande som ligger som en separat
bilaga till planen. Länsstyrelsens granskningsyttrande finns i sin helhet
bifogad denna planhandling.
ANTAGANDEHANDLING – MAJ 2016
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SAMBAND MED ÖVERSIKTSPLAN 2009
Denna vindbruksplan är en ändring av Översiktsplan 2009 för Orust
kommun genom ett tillägg till denna. Planen är en del av översiktsplanen
och ska behandlas, processas och antas av kommunfullmäktige enligt
reglerna i Plan- och bygglagen.
Inom och i anslutning till det område som i vindbruksplanen pekats ut
som möjligt för vindkraftanläggningar kommer planens riktlinjer och
markanvändning att ersätta de riktlinjer och den markanvändning som
finns redovisad i Översiktsplan 2009. Detta kommer att förtydligas och
redovisas särskilt på plankartan som tillhör vindbruksplanen.

STATENS INTRESSE
Sveriges energipolitik är inriktad på att underlätta en omställning till ett
samhälle som ur olika aspekter är hållbart på lång sikt, vilket bl a innebär
att energibehovet i Sverige i allt högre grad ska tillgodoses med förnybar
energi.
Riksdagen beslutade i juni 2009 att fastställa en nationell planeringsram
för vindkraft till motsvarande en produktionskapacitet på 30 TWh, varav
20 TWh på land och 10 TWh till havs, till år 2020.
Energimyndigheten beslutade den 19 maj 2008 om områden av
riksintresse för vindbruk i landet i enlighet med 3 kap 8 § miljöbalken.
Ett område pekades ut som riksintresse för vindbruk i Orust kommun.
Området finns norr om Hårleby centralt på ön Orust.
Energimyndigheten beslutade den 16 december 2013 om uppdaterade
områden av riksintresse för vindbruk vilket innebär att området på Orust
kvarstår.

KOMMUNENS SYN
Bakgrund
Orust kommun var tidigt intresserad av vindkraft i och med sitt goda
vindläge. Kommunen har deltagit i projekt som ”Vindkraft Bohuslän”
(start 2002) där Väst-Tången var ett av pilotområdena. Vidare har
diskussioner kontinuerligt förts bland annat utifrån de ställningstaganden
och direktiv som staten har framfört. Dessa har skiftat under åren.
Nedan sammanfattas några av de ställningstaganden som kommunen har
gjort.
Översiktsplan 2009
I Översiktsplan 2009 Orust kommun, antagen av Kommunfullmäktige
2009-11-12 och vann laga kraft 2010-04-12, reserverades två områden
för vindkraftutbyggnad:
1) Ett område norr om Hårleby
2) Ett område norr om Månsemyr
Området norr om Hårleby är klassat som riksintresse för vindbruk. Hela
området vid Månsemyr ligger inom riksintresse för friluftsliv och delar
inom riksintresse för naturvård. Föreslagna reservområden är i idag i
konflikt med militära intressen.
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Vindkraftetableringarna vid Månsemyr och Hårleby bedöms kunna ske
utan större konflikter med motstående intressen. Föreslagen utbyggnad
vid Månsemyr bedöms kunna ge en effekt av 20-30 MW och vid Hårleby
10-12 MW. Totalt skulle detta ge en årsproduktion av el på ca 100
GWh/år, vilket motsvarar ca 2/3 av Orusts elkonsumtion år 2009.
Följande ställningstagande som berör vindkraft gjordes i Översiktsplan
2009:
Kommunen skall verka för en övergång till en långsiktigt hållbar
energiförsörjning, vilket bland annat innebär att:
• Förbrukningen av fossilt bränsle skall minska
• Andelen förnybar energi skall öka
• Energieffektiviteten skall öka
• Koldioxidutsläppen skall minska med 4 procent till år 2012 jämfört
med medelvärdet 2003-2004
I översiktsplanen anges avstånd från bostadsbebyggelse som generell
riktlinje, till exempel att vid gruppstationer eller stora verk bör avståndet
vara minst 600 meter. Utifrån detta redovisas på ÖP-kartan ”vindkraft”
föreslagna lägen samt de områden i kommunen där avståndet till
befintlig bostadsbebyggelse är minst 500 meter.
Kommunens uppfattning är att om storskalig vindkraftproduktion ska
kunna etableras, utan mycket stora konflikter med boende-, naturvårds-,
och friluftsintressen, måste havsplacerade anläggningar på relativt stort
avstånd från kusten övervägas.
Energi- och klimatplan 2007-2012
Kommunen har en energi- och klimatplan för åren 2007-2012, planen
antogs av kommunfullmäktige 2007-10-25. Vindkraften behandlades och
lyftes senare in i Översiktsplan 2009. Arbete pågår med att ta fram en ny
energi- och klimatplan. I den kommer andra förnybara energikällor att
behandlas.

BEFINTLIGA OCH PLANERADE VINDKRAFTVERK
Fram till februari 2014 är sju vindkraftverk uppförda i kommunen. Det
är tre vindkraftverk med totalhöjd cirka 140 m vid Ileberg, ett verk med
totalhöjd ca 80 m vid Almag, ett verk med totalhöjd ca 60 m på Tången
samt ett par mindre gårdsverk.
Intresset att uppföra vindkraftverk på Orust är stort men även oron för
att landskap och miljövärden kan förvanskas och att påverkan på människor, genom exempelvis buller, kan bli för besvärande. Kommunfullmäktige valde att lägga veto vid en tillståndsprövning, beslut 2012-0411 §119 i ett område i närheten av Ileberg. Ett fördjupat beslutsunderlag
på en översiktlig nivå efterfrågas vilket är bakgrunden till denna
vindbruksplan som är ett tillägg till översiktplanen.
Några ärenden med ansökningar om bygglov och/ eller miljöprövning
för vindkraftverk är pågående. Därutöver finns intresseanmälningar på
flera platser för 1-3 verk med 100-150 m totalhöjd.

ANTAGANDEHANDLING – MAJ 2016
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PLANFÖRSLAG
TEMATISKT TILLÄGG OCH ÖVERSIKTSPLAN 2009
Denna vindbruksplan utgör ett tematiskt tillägg till den
kommuntäckande översiktsplanen, Översiktsplan 2009 för Orust kommun,
för att tillgodose det särskilda intresset vindkraft. När kommunen
reviderar eller ändrar den kommuntäckande översiktsplanen, kommer
vindbruksplanens förslag och slutsatser att arbetas in i den
översiktsplanen i de avseenden vindbruksplanen fortfarande är aktuell.
När det tematiska tillägget, d v s denna vindbruksplan, är antagen av
kommunfullmäktige gäller den som kommunens ställningstagande i
frågor och beslut som rör markanvändningen för vindkraftändamål.
Planen utgör då, tillsammans med Översiktsplan 2009 för Orust
kommun, ett vägledande underlag vid olika myndigheters
prövningsbeslut av vindkraftanläggningar enligt miljöbalken och planoch bygglagen.
Sammanfattningsvis innebär tillägget att:
Inom och närmast området som föreslås för utbyggnad av en grupp av
vindkraftverk, Hårleby väster, tar rekommendationerna i tillägget över
rekommendationerna i Översiktsplan 2009 för Orust kommun.
För Område där vindkraftverk inte ska tillkomma, 600 m zon, ingen ny
bostadsbebyggelse bör tillkomma, Område där endast gårdsverk kan prövas samt
Övriga områden görs tillägg till rekommendationerna i Översiktsplan 2009
för Orust kommun.

Bild över Orust kommuns läge i regionen.
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PLANENS REDOVISNING
Planförslaget redovisas på plankartan som åskådliggör planens
huvuddrag med föreslaget utbyggnadsområde Hårleby väster och
område där vindkraftverk inte ska byggas. Dessutom redovisas i text och
på karta rekommendationer, beskrivning och analys för området som
föreslagits för utbyggnad av vindkraft. Motiv och rekommendationer
anges också för område där vindkraftverk ska undvikas.
På plankartan redovisas Hårleby väster som ett föreslaget ”Möjligt
utbyggnadsområde för vindkraft” för grupp av vindkraftanläggningar. Grupp
definieras som tre eller fler verk.
Runt möjligt utbyggnadsområde Hårleby väster markeras en ”600 m zon,
ingen ny bostadsbebyggelse bör tillkomma” för att möjliggöra framtida
utbyggnad av vindkraft inom utbyggnadsområdet.
På plankartan redovisas ”Område där endast gårdsverk kan prövas” där
gårdsverk med max 50 m totalhöjd kan prövas och tillåtas efter allmän
lämplighetsprövning och generella rekommendationer i planen.
Vidare redovisas ”Övriga områden” där enstaka verk med totalhöjd på cirka
90 m kan prövas efter allmän lämplighetsprövning och generella
rekommendationer i planen. Enstaka verk definieras som ett till två verk.
Möjligheterna till att uppföra bostäder inom Övriga områden och
Område där endast gårdsverk kan prövas begränsas inte av
rekommendationerna i vindbruksplanen. I vindbruksplanen är det inte
möjligt att peka ut exakt var det är möjligt att pröva uppförandet av
enstaka vindkraftverk inom Övriga områden och Område där endast
gårdsverk kan prövas. På kartan på sida 30 framgår det vilka platser som
har ett avstånd på minst 600 meter till närmsta bostad. Detta kan ge en
fingervisning om vilka platser som skulle kunna bli aktuella för prövning
av enstaka vindkraftverk inom Övriga områden och Område där endast
gårdsverk kan prövas
”Område där vindkraftverk inte ska tillkomma” redovisas med ett raster på
plankartan. På grund av höga bevarandevärden såsom landskaps-, natur-,
kultur- och/ eller rekreationsvärden har dessa områden valts bort som
lämpliga för vindkraftverk. Även samhällsområden med buffertzon 600
m ingår. I dessa ska inga prövningspliktiga vindkraftverk tillåtas, inte
heller enstaka gårdsverk.
Vindbruksplanen ska läsas tillsammans med den kommuntäckande
översiktsplanen, Översiktsplan 2009. För det område som föreslagits
lämpligt för vindkraftutbyggnad kommer annan markanvändning och
ändrade rekommendationer att gälla i förhållande till Översiktsplan 2009
för Orust kommun. För de områden där vindkraftutbyggnad inte bör tillkomma förtydligas relevanta rekommendationer till Översiktsplan 2009.
Generella rekommendationer gäller i tillämpliga delar vid prövning av
alla vindkraftärenden.
Områdesvisa rekommendationer gäller endast i de avgränsade områdena
där
vindkraftanläggningar
är
möjliga
eller
där
vindkraftanläggningar inte ska tillkomma.
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BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET
Planförslagets huvuddrag
I planförslaget förutsätts att det är vindkraftverk av dagens konventionella typ med horisontell turbin/propelleraxel monterad i toppen
på ett omkring 100 meter högt torn som kommer att användas.
Totalhöjden blir då ca 150 m. Landskapet på Orust är komplext och
relativt småskaligt. Verk med totalhöjd över 150 m är inte önskvärda på
grund av sin dominans och påverkan på landskapet och dess karaktär.
Om andra typer av verk eller betydligt större verk blir aktuella bör
förnyade utredningar föregå prövningen.
Planens inriktning är att vindkraftanläggningar i första hand ska
lokaliseras till det i planen redovisade området Hårleby väster, Möjligt
utbyggnadsområde för vindkraft, där det finns förutsättningar att
etablera en grupp av större vindkraftverk. Med grupp menas i denna
utredning tre eller fler större verk med totalhöjd 120-150 m. I det
föreslagna området är vindförhållandena tillräckligt goda för att vindbruk
ska vara ekonomiskt intressant. Vad gäller kraftnät och vägar varierar
avstånd och tillgänglighet, vilket kan utgöra en ekonomisk begränsning.
Området utgörs av skogsområden med aktivt skogsbruk. Området har
delvis värden för friluftsliv och rekreation. Områdets avgränsning ska
tolkas som ungefärlig och preliminär. Inför projektering och i
tillståndsansökan studeras avgränsningen närmare.
Det redovisade området kan inrymma sex stora vindkraftverk inklusive
de tre befintliga verken. Med en genomsnittlig effekt per verk av 2 MW
skulle ca 37 GWh kunna produceras per år, vilket utgör cirka 21 % av
den totala elanvändningen i kommunen år 2011. Som jämförelse kan 37
GWh räcka till hushållselen för 7 400 hushåll med en genomsnittlig
förbrukning av 5 000 kWh per år. Orust kommun har cirka 15 000
invånare.
Planen ger anvisningar om var vindkraftanläggningar är möjliga och
lämpliga att pröva. Om någon utbyggnad kommer till stånd beror dock
helt på berörda markägares och vindkraftbolagens intresse av etablering.
Etablering av nya bostäder bör undvikas inom 600 m zon, ingen ny
bostadsbebyggelse bör tillkomma, runt vindbruksområdet.
I Område där endast gårdsverk kan prövas kan gårdsverk med
totalhöjd max 50 m prövas utifrån regler och generella rekommendationer i planen och tillåtas med bygglov enligt PBL. Dessutom ska en
anmälan enligt Miljöbalken göras om två eller fler gårdsverk placeras så
att de kan uppfattas som en grupp. Verken kan bidra till de boendes och
företagares självförsörjning av el.
I Övriga områden i kommunen ska grupper av stora vindkraftverk inte
tillkomma. Enstaka verk, med totalhöjd på cirka 90 m, kan prövas utifrån
regler och generella rekommendationer i planen. Orust kommun har stor
andel spridd bebyggelse vilket innebär att endast ett fåtal enstaka verk
kan komma att uppföras inom dessa områden.

Område där vindkraftverk inte ska tillkomma innefattar samhällsområde med en 600 m buffertzon och områden med höga bevarandevärden såsom naturreservat, Natura 2000-områden, områden med stora
värden (riksintressen) för kultur, natur eller friluftsliv samt värdefulla
större landskapsavsnitt. Det innebär att framförallt kustzonen ska
ANTAGANDEHANDLING – MAJ 2016
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bevaras från utbyggnad av vindkraft. I kustzonen tillåts inga
prövningspliktiga vindkraftverk.
Områden med skydd enligt miljöbalken d v s naturreservat, Natura 2000områden och strandskyddsområden ska undantas från vindkraftutbyggnad även om områdena p g a sin storlek inte markeras på kartan.
Regler
Prövning av tillstånd för vindkraftverk och vindkraftanläggningar
regleras genom miljöbalken (MB) och plan- och bygglagen (PBL). Den
senast gällande lagstiftningen för prövning av vindkraftanläggningar
trädde i kraft 1 aug 2009. Sammanfattningsvis gäller:
x

Kraven på detaljplan och bygglov är borttaget för anläggningar
som ska prövas enligt miljöbalken. Där det är stor efterfrågan på
mark för bebyggelse eller anläggningar ska det även fortsättningsvis krävas detaljplan. Det gäller även för anläggningar som inte är
tillstånds- eller anmälningspliktiga.

x

Prövningsmyndigheten får endast ge tillstånd enligt miljöbalken
för uppförande av en vindkraftanläggning om kommunen tillstyrkt det. Regeringen kan tillåta etablering som kommunen sagt
nej till om det är av nationellt intresse.

x

Om det finns tillstånd enligt miljöbalken behövs inget bygglov.

x

Bygglovplikt gäller för verk högre än 20 m över markytan eller
om vindturbinens/rotorns diameter är större än 3 m.

x

Vilka vindkraftsanläggningar som är tillståndpliktiga anges i föreskrifter enligt MB 9 kap 6§. Tillstånd krävs för två eller fler vindkraftverk med totalhöjd högre än 150 m som står tillsammans
(gruppstation) eller för en gruppstation med sju eller fler verk
med totalhöjd högre än 120 m.

x

Anmälningsplikt enligt MB och bygglovplikt gäller för ett
vindkraftverk med totalhöjd över 50 m och för gruppstation med
två till sex vindkraftverk som är upp till 150 m höga.

x

Nya vindkraftverk intill befintliga verk (inom avståndet 2 km)
kan medföra att de tillsammans når gränserna för tillstånd eller
anmälan. Nya verk blir därmed tillstånds- respektive anmälningspliktiga.

x

Kommunen ska i lämplig omfattning samordna handläggningen
av anmälningsärenden med bygglovsärenden.

Vindkraftverk,
antal i gruppen

Storlek,
totalhöjd

Bygglov
enl PBL

Anmälan
enl MB

Tillstånd enl
MB (lst)

1 verk

20-50 m

x

1 verk

50-120 m

x

x

2 eller fler

20-120 m

x

x

1 – 6 verk

120-150 m

x

x

1 verk

>150 m

x

x

7 eller fler

120-150 m

x

2 eller fler

>150 m

x

Illustration av gränser för olika prövningar
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Andra tillståndsprövningar och dispenser enligt olika lagar blir ofta
nödvändiga. För aktuell information se Energimyndighetens och de statliga verkens
hemsida www.vindlov.se. För Västra Götalands län gäller förbud mot
markavvattning enligt förordningen om vattenverksamhet mm. Ingrepp i
våtmarker eller avvattning av våtmarker och vattendrag kräver tillstånd
av länsstyrelsen enligt miljöbalkens 11 kapitel.
Generella rekommendationer
För Orust kommun gäller följande generella rekommendationer. De bör
följas i tillämpliga delar vid prövning av alla typer vindkraftverk, i alla
typer av områden samt för transportvägar. I rekommendationerna
hänvisas till redovisat utbyggnadsområde Hårleby väster vilket avser
området för etablering av en grupp med större vindkraftverk, med
beteckningen Möjligt utbyggnadsområde för vindkraft i Plankarta för
vindbruk.
Lokalisering, placering

x

Gruppstationer av vindkraftverk (tre verk eller fler) med
totalhöjd >50 meter ska endast lokaliseras till redovisat
utbyggnadsområde Hårleby väster.

x

Vid en etablering inom det avgränsade området Hårleby väster
ska ett effektivt utnyttjande av området eftersträvas.
Lokaliseringar av mindre anläggningar eller enstaka verk får inte
förhindra att området kan utnyttjas till sin fulla potential.

x

Det inbördes avståndet mellan olika vindkraftanläggningar bör
vara så stort att grupperna var för sig kan uppfattas sammanhållna eller där enstaka vindkraftverk uppförs, dessa inte kan
läsas samman till en grupp. Avståndet mellan grupper eller
enstaka verk bör inte understiga tre km. Vid mindre avstånd än
tre km ska studier av påverkan och utformning utföras.

x

Riktvärde för minimiavstånd mellan enstaka bostad eller samhällsområde och vindkraftverk är 600 m. Det exakta avståndet
avgörs i prövningen av anläggningen utifrån bland annat
beräknade bullervärden.

x

Nya enstaka bostäder ska undvikas i en zon om 600 m från
utbyggnadsområde Hårleby väster eller befintliga större verk.

x

I gränszonen till område där vindkraftverk inte ska tillkomma är
det särskilt viktigt att ta hänsyn till platsens specifika
förutsättningar för vindkraftverk, här är toleransen generellt sett
större för gårdsverk än för större vindkraftverk.

x

Landskapets helhet ska ägnas särskild uppmärksamhet. Placering
av vindkraftverk på kanten ovanför en bergvägg som avslutar ett
öppet landskap bör undvikas då det kan dominera landskapsbilden och påverka uppfattningen av landskapets skala.

x

Mindre verk med totalhöjd < 50 meter (sk gårdsverk) bör ta
visuellt stöd i och uppföras i närheten av anläggningar eller
bebyggelse, t ex i anslutning till ekonomibyggnader.

x

Inventeringar ska ske av platsens natur- och kulturvärden och
eventuell påverkan på dessa ska bedömas. Det gäller även möjlig
påverkan på bruks-, upplevelse- och kunskapsvärden. Resultatet
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ska redovisas i projektets miljökonsekvensbeskrivning eller miljöanmälan.
x

Vindkraftverk får ej påtagligt påverka områden med värdefulla
byggnader
eller
kulturmiljöer
som
finns
med
i
kulturmiljöprogrammet.

x

Geotekniska förutsättningar ska utredas i området, för tillfartsvägar och vid behov för transporter till området. De geotekniska
och bergtekniska säkerhetsriskerna som berör ras och skred ska
klarläggas i tidigt skede. Eventuella åtgärder säkerställs i bygglov
eller tillstånd enligt MB och i samband med projektering av
vindkraftverk.

x

Markavvattning ska undvikas. För dispens från förbud om markavvattning krävs särskilda skäl. Länsstyrelsen är prövningsmyndighet.

x

Om kommande vindkraftexploateringar berör vattenförekomster
med miljökvalitetsnormer för vatten så ska eventuell påverkan på
vattenförekomstens status beskrivas.

x

Arkeologisk utredning av fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar bör ske i de flesta fall för både anläggningsplatser och tillfartsvägar. Tillstånd krävs från Länsstyrelsen för
ingrepp i fornlämning samt omgivande fornlämningsområde.

x

Luftfartens krav och behov ska tidigt uppmärksammas. En
flyghinderanalys kan bli aktuell i samband med projektering.

x

En fladdermusinventering ska föregå ansökan om etablering av
vindkraftverk oavsett storlek. Möjliga åtgärder för att minska
risken för skador på fladdermuspopulationen ska redovisas.

Utformning

12

x

Vindkraftanläggningar med fler än två verk ska utformas som väl
sammanhållna grupper. Harmoni ska eftersträvas i den inbördes
placeringen av verken i en grupp. Vindkraftverken kan
exempelvis placeras i linje eller i en båge som i möjligaste mån
följer befintliga strukturer i landskapet, så som topografin eller
gränser i landskapet.

x

Enhetlig utformning av anläggningar med fler än ett verk ska
eftersträvas så att utseende, navhöjd, rotorstorlek, färgsättning,
fabrikat, utförande och hastighet blir samma inom anläggningen.

x

Vindkraftverk bör färgsättas i ljusgrå kulörer.

x

Fackverkskonstruktioner bör undvikas av naturvårdsskäl och för
uppkomsten av oönskade ljud.

x

Reklam eller annan text bör inte tillåtas på torn. Mindre logotyp
eller tillverkarens namn kan godtas på maskinhuset.

x

Befintliga vägar ska utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt.
Ny vägdragning ska ske med största varsamhet och i möjligaste
mån anpassas till det omgivande landskapet.

x

Markkablar placeras om möjligt i eller vid vägen. Luftledningar
bör undvikas.
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Hälsa och säkerhet

x

Vid bostad i närheten av vindkraftverk får den ekvivalenta bullernivån alstrad av vindkraftverk inte överstiga 40 dB(A).

x

Antalet skuggtimmar per år vid bostad eller annan störningskänslig bebyggelse får uppgå till högst 30 timmar teoretisk skuggtid per år och högst 8 timmar faktisk skuggtid per år.

x

Säkerhetsavstånd till väg ska lämnas motsvarande 1,5 gånger
verkens totalhöjd, dock minst 50 meter från vägområde.

x

Ofta flygbesiktigar nätägare sina luftledningar med en spänning
från 10 kV. För att minimera olycksrisken vid flygning bör avståndet från hinder till kraftledning uppgå till minst 100 m för
vindkraftverk med högsta totalhöjd 50 m samt master över 50 m
höjd utan stag. Avståndet ökas till 200 m för vindkraftverk med
totalhöjd högre än 50 m samt master över 50 m och alla master
med stag. För verk med rotordiameter på 100 m eller mer bör
avståndet mellan rotorbladets yttersta spets och närmaste
fasledare på ledning vara större än 250 m.

x

Föremål med en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller
vattenytan ska markeras enligt Föreskrifter om ändring i
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering
av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten (TSFS 2013:9)
eller gällande föreskrifter. Det innebär att vindkraftverk med
totalhöjd 45-150 meter ska markeras med medelintensivt rött
blinkande ljus på tornet under skymning, gryning och mörker.
Vindkraftverk som har en totalhöjd högre än 150 meter ska
markeras med högintensivt vitt blinkande ljus. Som alternativ till
rött sken får vindkraftverk med totalhöjd mellan 110 och 150
meter förses med högintensivt vitt blinkande ljus under
skymning, gryning och mörker. Högintensiva ljus som installeras
på nivån 150 meter eller lägre ska riktas uppåt för att minska
störningar för omgivande bebyggelse.

x

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) blir relevant vid
etablering och drift av vindkraftverk. En fullständig bedömning
av riskerna och av vilka olycksförebyggande och
skadebegränsande åtgärder som behöver vidtas bör göras.
Samråd bör ske med den kommunala räddningstjänsten,
Arbetsmiljöverket, sjukvårdshuvudmannen och länsstyrelsen.

x

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar
för radiokommunikationssystemet Rakel för skydd och säkerhet.
Vid planeringen av vindkraftverkens placering bör samråd ske
med MSB:s enhet för infrastruktur Rakel.

Samråd och genomförande

x

Exploatören ska tidigt i tillståndsprocessen samråda med totalförsvaret, luftfarten (flygplatserna Göteborg-City Airport, Göteborg-Landvetter och Trollhättan-Vänersborg samt Skaraborgs
flygflottilj F 7/Såtenäs flygfält), trafik- och transportmyndigheter
(väg, sjöfart, järnväg), Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB), post- och telestyrelsen samt berörda ledningsoch nätägare om projektets genomförbarhet.
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x

Försvarsmakten ska alltid kontaktas i tidigt skede avseende
vindkraftärenden. Hela landets yta är samrådsområde för objekt
högre än 20 m utanför tätort och högre än 45 m inom tätort.

x

För anläggningar närmare kusten än 20 km ska samråd sökas
med Sjöfartsverket och Transportstyrelsens Sjöfartsavdelning då
dessa anläggningar kan påverka bl.a. sjöfartens positioneringssystem, radarsystem och fyrljus.

x

Vindkraftverk kan påverka järnvägens radio- och telekommunikationssystem på ett avstånd upp till 30 km. Eventuell inverkan
på radiotrafiken måste därför prövas från fall till fall. Alla
ansökningar som rör vindkraftverk med en totalhöjd över 50 m,
belägna inom 30 km från järnväg, behöver remitteras till Trafikverket för granskning.

x

Exploatören ska ha ett tidigt samråd med länsstyrelsens naturvårdsenhet avseende eventuell förekomst av skyddade arter enligt
gällande artskyddsförordning och eventuell prövning av påverkan
på utpekade arter och livsmiljöer i Natura 2000-områden.

x

Behovet av arkeologisk utredning ska stämmas av med länsstyrelsens kulturmiljöenhet i ett tidigt skede då grupper, enstaka
vindkraftverk eller anslutningsvägar planeras. Samråd ska ske
avseende fornlämningar, fornlämningsområden, övriga kulturhistoriska lämningar och kulturmiljöer.

x

Etableringar inom tre km från kommungräns ska föregås av
samråd mellan exploatören och berörda kommuner.

x

Vid etablering där risk finns för störande och bländande ljus ska
angränsande kommuner ges möjlighet att yttra sig.

x

Samråd med de boende inom en km ska ske i tillståndsprövning
enligt MB och vid bygglovsprövning enligt PBL.

x

Ansökan om uppförande av en vindkraftanläggning bör oavsett
storleken på anläggningen åtföljas av konsekvensbeskrivning och
landskapsanalys.

Avveckling

x

Verksamhetsutövaren/ägaren till verken ska ansvara för att
avveckling av verken sker och att marken återställs.

x

Vid nyuppförande av vindkraftverk på samma plats gäller de
regler och rekommendationer som är aktuella för platsen vid den
tidpunkten. Prövning av lämpligheten kommer att ske som inför
en nyetablering.

Rekommendationer för ”Möjligt utbyggnadsområde för
vindkraft”
Metod

I följande redovisas för möjligt utbyggnadsområde Hårleby väster en allmän
beskrivning och analys av områdets förutsättningar för utbyggnad av
vindkraft. I analysen görs en värdering av tekniska, ekonomiska, landskapsoch miljömässiga förutsättningar samt en bedömning av områdets tålighet
för vindkraft. I analysen redovisas en bedömning av storleksordningen på
antalet moderna vindkraftverk som skulle kunna inrymmas.
14

VINDBRUKSPLAN TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN 2009 ORUST KOMMUN

Under rubriken Samband med Översiktsplan 2009 beskrivs de nuvarande
rekommendationerna som kompletteras med nya rekommendationer för
vindbruksområdet. Områdesgränsen får preciseras i fortsatt projektering
för vindkraftverk i det enskilda området.
Kraftledningar, bevarandeintressen och olika skydd, till exempel strandskydd, som berör området är redovisat på detaljkartor. Bevarandeintressen är inte värderade utan signalerar endast att intressen finns i
området och bör utredas vidare inför en eventuell exploatering.
Hårleby väster

Beskrivning:
Området är en del av ett kuperat större skogsområde. Centralt i området
finns en förkastning på cirka 35 meter. I öster är området flackare med
några mindre våtmarker. Denna del ingår i lokalt värdefullt landskap,
området Gunnarsbo-Vräland-Häröd. Genom Orust går en sprickdal i
nordsydlig riktning från Henån i norr till Varekil i söder. Dalen utgör ett
stycke vackert, dramatiskt och varierat landskapsavsnitt, typiskt för
Orust. Från väg 160 som går genom dalen upplever många människor
dalgången och dess omgivning dagligen, vid besök eller passage över ön.
Den västra delen är tallskogsbevuxen och kuperad.
Området utgör riksintresse för vindbruk, men med de nya kriterierna för
riksintresse för vindbruk hade området utgått i 2012 års förslag. Vid ny
remiss 2013 och i beslutet 2013-12-16 om uppdaterade områden av
riksintresse för vindbruk är området åter med, detta på grund av att en
projektör uppgett att de har en pågående projektering inom området. Se
även avsnittet ”Olämpliga områden” där ”Hårleby öster” beskrivs (s 55).
Området är ett högt beläget och kuperat skogsområde. Områden med
berg i dagen eller tunt jordtäcke dominerar, se illustrationen nedan.
Några små våtmarker finns. Skogen är i huvudsak relativt gles tall- eller
blandskog. Det finns en traktorväg genom området och en väg fram till
de befintliga verken. I övrigt saknas vägar. Området ingår i ”tyst
område”. Markhöjden är 50-100 m.ö.h.
Omgivningarna består av kuperade skogs- och bergsområden. Området
ligger cirka 50 m över de öppna odlingslandskapen i väster och i sydväst,
dessa ingår i bevarandeplan för odlingslandskapet med höga kultur- och
naturvärden. På fyra-fem km avstånd ligger Stigfjorden som ingår i ett
Natura 2000-område med bland annat höga ornitologiska värden. En
buffertzon på fem-sex km till vindkraftverk rekommenderas för vissa av
arterna.

Illustration över Hårleby väster och
de geotekniska förutsättningarna på
platsen.
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Nyborg

Myren

Tjärnsdalen

Kärra

VINDBRUKSPLAN
ORUST KOMMUN
Område 2 Hårleby väster

Långedal
Liden

Rörtjärnet

Antagandehandling
upprättad 7 oktober 2015, justerad 23 maj 2016

ALLMÄNT
SKEPPSTALA 1:4>2

VENA 2:12>3

0

VENA 2:14>2

Aktuellt delområde

VENA 2:5>1

NAVERÖD 1:11>1

Sjöar

Blötkärr

VENA 2:4>2

Barr- och blandskog

VENA 1:1>2

2
SKEPPSTALA 1:5>1

Naveröd

HÅRLEBY 2:41>3
HÅRLEBY 1:1>2

VENA 2:26>1

Åkermark /
Övrig öppen mark

Backen

Befintligt vindkraftverk

ILEBERG 1:1>1

Fastighetsgräns / Traktgräns
Allmän väg / övrig väg

HÅRLEBY 1:3>1

MOSSEN 1:4>1

Brastad
Skogsväg / Stig

HÅRLEBY 1:1>1

SKEPPSTALA 1:2>1

Vandringsled
(Pilgrimsleden, Orust Tvärs)

HÅRLEBY 2:19>2

Lycke

Kraftledning
Höjdkurva, 5 m ekvidistans

GRUNDKARTA
Myren

Nyborg

Tjärnsdalen

INTRESSEN, lagskyddade

Kärra

Strandskydd

Långedal
Liden

Fast fornlämning, FMIS
Riksantikvarieämbetet

Rörtjärnet

Skyddsområde vattentäkt
(Lst)

INTRESSEN, övrigt
Blötkärr

Riksintresse vindbruk
Rödlistade arter

2

Stort opåverkat område

Backen

Naveröd

Lokalt värdefullt landskap/
naturområde (Naturvårdsplan)
Andra sällsynta växter
(SNF inventering)
Kulturmiljö, Orust ÖP 2009

Brastad

0

500 m

Lycke
Höjdkurva 5 m ekvidistans

INTRESSEN

Skala 1: 20 000 i A4-format
Rådhuset Arkitekter AB

Tekniska förutsättningar
Årsmedelvind 100 m
ovan mark:
Mark:
Markhöjd:
Vägnät:
Elnät:

7,0 – 7,2 m/s
Berg, skogsmark.
50-95 meter över havet
Ca 1,2 km till väg 770, Bk1. Ca 1, 2 km till väg 740, Bk1.
Skogsvägar i området.
300 m till regionnät 130 kV. 400-500 m till lokalnät.

Analys:

Området har måttlig visuell tålighet pga gles skog och kuperad terräng.
Tillfartsvägar kan påverka landskapet. I grannskapet kommer verken inte
dominera på grund av att skog och terräng kan minska synbarheten.
Området ligger i en landskapstyp som översiktligt bedöms ha en måttlig
tålighet för vindkraftanläggningar.
Området har mycket goda förhållanden vad gäller vind och infrastruktur.
Skogsområdet som helhet kan tåla en mindre vindkraftspark. Det kan
vara lämpligt med ytterligare två till max tre verk eftersom dessa kommer
att uppfattas som en grupp tillsammans med de tre befintliga
vindkraftverken. En större grupp är olämpligt då den skulle bli mycket
dominant i omgivande öppna landskap. Den visuella påverkan sett från
havet bedöms som liten då området ligger på ett sådant avstånd från
kusten att vindkraftverken inte kommer att dominerar landskapsbilden.
Samband med Översiktsplan 2009

Området ligger i ”Övrig landsbygd oförändrad markanvändning” samt
”Föreslagen lokal för vindkraft”. Generella rekommendationer för byggandet gäller. Vidare gäller områdesvisa rekommendationer för ”Bevarandeintresse – hänsynsnivå 2” i små delar av området. För ”Område för
vindkraftsutbyggnad” gäller rekommendationerna ”Åtgärder som kan
försvåra områdenas ändamålsenliga utnyttjande för vindkraftutbyggnad
skall ej medges. Utbyggnaden skall regleras genom detaljplaneläggning”.
Rekommendationer

Område där en grupp av max sex vindkraftverk (inkl de tre befintliga
verken) kan prövas. Max totalhöjd 150 m. Krav på detaljplan utgår. Vid
prövning enligt miljöbalken och/ eller plan- och bygglagen gäller
förutom generella rekommendationer följande:
x

Studier av påverkan på landskapsbild mm samt utformning i
relation till befintliga vindkraftverk ska utföras. Fotomontage
med nya och befintliga verk ska redovisas från flera platser i
omgivningarna t ex från Rörtjärnetområdet samt från väster i
utpekat ”Lokalt värdefullt landskap”.

x

Eventuell påverkan på ornitologiska värden inom området och
inom Natura 2000-området Stigfjorden ska utredas. Fågelinventering bör pågå under ett år. Förslag på försiktighetsåtgärder vid
eventuella negativa konsekvenser ska redovisas.
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x

Den östra delen av området ingår i ”lokalt värdefullt naturområde” med dokumenterade naturvärden. Inventering av naturvärden ska utföras och dokumenteras i en MKB
(miljökonsekvensbeskrivning). Vid placering av verk och
infrastruktur ska skador på naturvärden så långt möjligt undvikas.
Förslag på försiktighetsåtgärder vid eventuella negativa
konsekvenser ska redovisas.

x

Särskilt skyddsvärda arter kan förekomma i omgivningarna eller i
området. En avstämning med Länsstyrelsens naturvårdsenhet ska
göras i ett tidigt skede för att utreda artskyddets betydelse för
projektet.

x

Ställvis brant terräng. Anslutningsvägar bör läggas så att allvarliga
ingrepp som större schakt och fyllning i naturmarken undviks.

x

Området och omgivningarna har fornlämningar, en arkeologisk
utredning ska utföras och dokumenteras i en MKB.

x

Området ingår i länsstyrelsens rapport om tysta områden. Norrut
finns ett ”Stort opåverkat område”. Den östra delen av området
ingår i ”lokalt värdefullt naturområde” som orört strövområde.
Utredning om friluftslivets rörelse och användning av området
ska göras. Vindkraftanläggningars omfattning och påverkan på
friluftslivet ska klarläggas i en MKB.

x

Eventuell vindkraftexploatering kan beröra vattenskyddsområdet
direkt norr om området. Eventuell påverkan och åtgärder
behöver beskrivas i en MKB.

x

Vindkraftverk och vägar bör placeras på fastmarkspartier, placering och ingrepp som påverkar våtmarker bör undvikas.

Rekommendationer för ”600 m zon, ingen ny bostadsbebyggelse bör tillkomma”
Runt det möjliga utbyggnadsområdet Hårleby väster redovisas en zon
där ingen ny bostadsbebyggelse bör tillkomma. Avsikten är att inte
försvåra möjligheten att använda hela utbyggnadsområdet för vindbruk.
Tillägg till rekommendationerna i Översiktsplan 2009: Ny bostadsbebyggelse
bör inte medges då den kan förhindra en eventuell utbyggnad av
vindkraftanläggningar i närliggande vindbruksområde enligt detta tillägg
till Översiktplan 2009.

18

VINDBRUKSPLAN TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN 2009 ORUST KOMMUN

Rekommendationer för ”Område där endast gårdsverk kan
prövas”
I detta område gäller att gårdsverk max 50 m totalhöjd kan prövas och
tillåtas med bygglov enligt PBL. Området markeras med en taggad gräns
och texten Endast gårdsverk på Plankarta för vindbruk. Om flera
gårdsverk placeras så att de kan uppfattas som en grupp ska en anmälan
enligt miljöbalken göras. Generella rekommendationer enligt tidigare ska
följas och lämpligheten ska prövas om det berör områden med särskilda
restriktioner enligt följande:
x

Områden runt bostäder med en radie på ca 600 meter. Gällande
begränsningsvärde för buller avgör dock hur nära bostad ett verk
kan byggas. Orust kommun har stor andel spridd bebyggelse
vilket innebär att ett mindre antal gårdsverk kan komma att
uppföras.

x

Områden runt kyrkor, radie 600 meter utifrån påverkan på
kulturmiljön.

x

Allmänna vägar, befintliga och planerade, 200 meter säkerhetsavstånd.

x

Kraftledningar, regionnät, 200 meter säkerhetsavstånd.

Avstånden kan minskas eller ökas beroende på verkens höjd och
placering.
Områden med skydd enligt miljöbalken d v s naturreservat, Natura 2000områden och strandskyddsområden ska undantas från vindkraftsutbyggnad även om områdena p g a sin storlek inte markerats på kartan.
Möjligheterna till att uppföra bostäder inom Område där endast
gårdsverk kan prövas begränsas inte av rekommendationerna i
vindbruksplanen. I vindbruksplanen är det inte möjligt att peka ut exakt
var det är möjligt att pröva uppförandet av enstaka vindkraftverk inom
Område där endast gårdsverk kan prövas. På kartan på sida 30 framgår
det vilka platser som har ett avstånd på minst 600 meter till närmsta
bostad. Detta kan ge en fingervisning om vilka platser som skulle kunna
bli aktuella för prövning av enstaka vindkraftverk inom Område där
endast gårdsverk kan prövas
Flera delområden i Översiktsplan 2009 ingår i detta område med rekommendationer i Översiktsplan 2009. Förutom dessa gäller följande tillägg:
Tillägg till rekommendationerna i Översiktsplan 2009: Endast gårdsverk med
totalhöjd max 50 m kan prövas och medges i ”Område där endast
gårdsverk kan prövas” enligt detta tillägg till Översiktsplan 2009.
Rekommendationer för ”Övriga områden”
I övriga områden gäller att enstaka verk med totalhöjd cirka 90 m kan
tillåtas med bygglov enligt PBL och eventuell anmälan enligt MB eller
efter prövning enligt MB. Generella rekommendationer enligt tidigare
ska följas och lämpligheten ska prövas om det berör områden med
särskilda restriktioner enligt följande:
x

Områden runt bostäder med en radie på ca 600 meter. Gällande
begränsningsvärde för buller avgör dock hur nära bostad ett verk
kan byggas. Orust kommun har stor andel spridd bebyggelse
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vilket innebär att endast ett fåtal enstaka verk kan komma att
uppföras inom ”Övriga områden”.
x

Områden runt kyrkor, radie 600 meter utifrån påverkan på
kulturmiljön.

x

Allmänna vägar, befintliga och planerade, 200 meter säkerhetsavstånd.

x

Kraftledningar, regionnät, 200 meter säkerhetsavstånd.

Avstånden kan minskas eller ökas beroende på verkens höjd och
placering.
Områden med skydd enligt miljöbalken d v s naturreservat, Natura 2000områden och strandskyddsområden ska undantas från vindkraftsutbyggnad även om områdena p g a sin storlek inte markerats på kartan.
Möjligheterna till att uppföra bostäder inom Övriga områden begränsas
inte av rekommendationerna i vindbruksplanen. I vindbruksplanen är det
inte möjligt att peka ut exakt var det är möjligt att pröva uppförandet av
enstaka vindkraftverk inom Övriga områden. På kartan på sida 30
framgår det vilka platser som har ett avstånd på minst 600 meter till
närmsta bostad. Detta kan ge en fingervisning om vilka platser som
skulle kunna bli aktuella för prövning av enstaka vindkraftverk inom
Övriga områden.
Flera delområden i Översiktsplan 2009 ingår i detta område med rekommendationer i Översiktsplan 2009. Förutom dessa gäller följande tillägg:
Tillägg till rekommendationerna i Översiktsplan 2009: Endast enstaka
vindkraftverk, med totalhöjd cirka 90 m och max ett till två verk
tillsammans, kan prövas och medges i ”Övriga område” enligt detta
tillägg till Översiktsplan 2009.
Rekommendationer för ”Område där vindkraftverk inte ska
tillkomma”
”Område där vindkraftverk inte ska tillkomma ” innefattar samhällsområde med en 600 m buffertzon och områden med höga bevarandevärden såsom naturreservat, Natura 2000-områden, områden med stora
värden för kultur, natur eller friluftsliv samt värdefulla större
landskapsavsnitt. Det innebär att framförallt kustzonen ska bevaras från
utbyggnad av vindkraft. I dessa områden ska inga prövningspliktiga
vindkraftverk tillåtas, inte heller några enstaka gårdsverk. Områdena
markeras med ett raster på Plankarta för vindbruk.
Områden med skydd enligt miljöbalken d v s naturreservat, Natura 2000områden och strandskyddsområden ska undantas från vindkraftutbyggnad även om dessa p g a sin storlek inte markerats på kartan.
Flera delområden i Översiktsplan 2009 ingår i detta område med rekommendationer i Översiktsplan 2009. Förutom dessa gäller följande tillägg:
Tillägg till rekommendationerna i Översiktsplan 2009: Vindkraftanläggningar
eller enstaka bygglov- eller tillståndspliktiga vindkraftverk medges inte i
”Område där vindkraftverk inte ska tillkomma” enligt detta tillägg till
Översiktsplan 2009.
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
VINDBRUK
Förnybar energi
Vindkraften är en förnybar energikälla. Den är fri från miljöskadliga
utsläpp och effektiv avseende materialförbrukning. Livscykelanalyser
visar att energiförbrukningen för tillverkning, transport, byggande, drift
och rivning är mycket begränsad för vindkraft. Efter cirka ett år ger
verken ett nettotillskott av energi under den återstående livslängden.
Livslängden hos ett vindkraftverk är ca 20 år.
Vindkraft kan bidra till att flera nationella miljömål kan uppnås, bl a vad
gäller klimatpåverkan, luftkvalitet, försurning och övergödning.
Vindresurser
Vindstyrkan är en grundförutsättning för möjligheten att etablera
vindkraft. Energimyndigheten och Meteorologiska institutionen vid
Uppsala universitet har tagit fram en ny vindkartering 2012. Nya underlag vad gäller topografi och vegetation användes tillsammans med en fyra
gånger högre upplösning. Resultatet redovisas som klimatisk årsmedelvind 100 meter ovan mark. Vindkartan baseras på detta underlag.
I områden med årsmedelvind över 7,2 m/s (meter per sekund) 100
meter ovan mark är vindresurserna så stora att riksintresse kan hävdas
(under förutsättning att andra kriterier uppfylls). Orust kommun har
goda vindförhållanden i större delen av kommunen och är därmed ur
vindsynpunkt intressant för vindkraftutbyggnad. Det är endast områden
kring de inre fjordarna som ligger i lä från bergspartier som har lägre
medelvindhastigheter. Västra kustzonen och högre terräng har områden
med mycket goda vindförhållanden med medelvind över 7,2 m/s.

Effekt (energi per tidenhet)
1 kilowatt (kW) = 1 000 W
1 megawatt (MW) = 1 000 kW
1 gigawatt (GW) = 1 000 000
kW
1 terrawatt (TW) =
1 000 000 000 kW

Energi (effekt gånger tid)
1 kilowattimme (kWh) =
1 000 Wh
1 megawattimme (MWh) =
1 000 kWh
1 gigawattimme (GWh) =
1 000 000 kWh
1 terrawattimme (TWh) =
1 000 000 000 kWh

Kraftverksteknik
Forskning och utveckling av vindkraftteknik har de senaste åren varit
stor. Det är idag en väl beprövad teknik. Effekten på de kommersiella
vindkraftverken har nästan 10-dubblats på 20 år samtidigt som
kostnaden för producerad kWh el halverats. Vanliga effektstorlekar på
vindkraftverk som byggs idag är mellan 2-3 MW. På land kommer
sannolikt effekter kring 1-3 MW att utgöra en stor del av marknaden
även framöver då bl a transport av större verk innebär en begränsning.
Genom att verken blivit större kommer rotorerna upp på höjder där
vindhastigheten är högre och effektuttagen större än tidigare. Verk med
en generatoreffekt av 2-3 MW har en tornhöjd av ca 100 meter och en
rotordiameter på ca 90 meter d v s en totalhöjd på ca 150 m.
Vindkraftverken är normalt i drift i vindstyrkor mellan 4 och 25 m/s och
kan i bra vindlägen producera el under 6000-7000 av årets 8760 timmar.1
Ett landbaserat vindkraftverk på 2 MW kan årligen producera 5000–6500
MWh el, vilket motsvarar årsförbrukningen för 1000-1300 hushåll som i
genomsnitt förbrukar 5000 kWh hushållsel vardera.
1

www.vindlov.se
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Stigfjorden
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Björnsundsfjorden
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Årsmedelvind 100 m ovan mark.
Vindkartering 2012.
Energimyndigheten och
Uppsala universitet
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Markanspråk och lokaliseringsfaktorer
Den yta som ett vindkraftverk behöver för fundament, transformatorbyggnad och kranplats är ca 1500 m2. För uppbyggnad och underhåll
krävs tillfartsvägar med en bredd av fyra - sex meter.
Av ekonomiska skäl samt för att utnyttja vindenergin väl och hushålla
med landskapet är det lämpligt att samlokalisera flera verk. För att
undvika negativ påverkan mellan verken tillämpas ett riktvärde för
avståndet mellan verken om 5 gånger rotordiametern, d v s ett inbördes
avstånd om cirka 500 meter.
Ju mer det blåser desto mer energi kan ett vindkraftverk producera. En
tumregel är att för varje procentenhet medelvinden ökar så ökar
årsproduktionen med två procentenheter. Detta förhållande gör att
medelvindens styrka är den viktigaste lokaliseringsfaktorn vid val av plats
för vindkraft.
Andra lokaliseringsfaktorer av större betydelse är framförallt möjligheter
att ansluta till elkraftnät och väg. Generellt gäller att enskilda verk oftast
kan anslutas till lokalnätet och medelstora anläggningar till regionnätet.
Elkraftnätets tekniska och ekonomiska förutsättningar att ta emot ny
elkraft är dock svåra att klarlägga i förväg, varför varje projekt måste
prövas för sig av nätägarna.
Ansluten
effekt (MW)

Nätets
spänning (kV)

Typ av nät

Kommentar

10-100

40-130

Regionnät

<10

10-20

Lokalnät

>100 MW om nätets
kapacitet medger.
>10 MW om nätets kapacitet
medger.

Källa: Energimyndigheten ”Remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk”
2012-11-30. Utdrag ur tabell.
Av ekonomiska skäl bör möjlighet till väganslutning finnas inom rimligt
avstånd. Varje enhet som transporteras kan väga 70-120 ton varför
vägars bärighet måste utredas från fall till fall. Transporternas framkomlighet ska utredas och dispenser för transport av tunga och breda fordon
kan krävas. Transporter av vindkraftverk till Orust kan vara extra
komplicerade då antingen Tjörnbron, tunneln på Stenungsön eller
Vindöbroarna och Vindötunneln ska passeras.
Omgivningspåverkan
Allmänt

Den väsentligaste omgivningspåverkan från vindkraftanläggningar är att
de genom sin storlek kan bli visuellt dominerande inslag i landskapet
samt ge markpåverkan vid anläggning av vägar, torn osv. Lokalt kan
därför natur-, kultur- och friluftsvärden därigenom påverkas både
positivt och negativt. Upplevelsen är dock individuell och beror av
landskapstyp, skala, topografi, vegetation, anläggningens utformning,
antal verk, rotorhastighet, andel av synfält mm. Acceptansen sammanhänger ofta med den enskildes attityd i energi- och miljöfrågor samt vilka
möjligheter till delaktighet i vindkraftprojekten som finns.2

2 Erfarenheter av vindkraftsetableringar. Vindval, rapport 5866 september 2008.
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Buller och ljuseffekter

I en nära omgivning kan vindkraftverk ge upphov till störningar i boendemiljön i form av buller och ljuseffekter (skuggor, flyghindermarkering med blinkande ljus). Även i tysta och opåverkade områden kan
buller och ljuseffekter upplevas som störningar.
Djur- och växtliv

Vindkraftverk kan ha viss påverkan på djurlivet. Den samlade effekten av
det intrång som kranplats, fundament, vägar och ledningar åstadkommer
kan innebära lokala förändringar och fragmentering av biotoper. Fåglar
och fladdermöss kan även kollidera med rotorblad. Forskning pågår för
att klarlägga hur och vilka fågelarter som påverkas. Genom att stoppa
verken, när de förutsättningar råder då vissa fladdermusarter flyger och
jagar på aktuell höjd, kan skador undvikas.
Haveri och andra olyckor

Risken för olyckor genom lossnande delar, vid nedfallande is eller vid
brand är relativt liten men bör uppmärksammas eftersom människor ofta
vistas oskyddade i närheten av vindkraftverk. Torn och rotorblad kan ge
störningar på kommunikationssystem av betydelse för bl a flyg och
totalförsvar, varför etablering i vissa stråk och sektorer bör undvikas.

RIKSINTRESSEN
Ett riksintresse är ett område som exempelvis är skyddsvärt på grund av
de speciella natur- eller kulturvärden som finns i området, riksintresset är
då av bevarande karaktär. Ett riksintresse kan också handla om att
området har betydelse för energiproduktion eller är särskilt lämpligt för
kommunikationer, till exempel vägar och järnvägar. I områden som är av
riksintresse får inte åtgärder genomföras som påtagligt skadar områdets
värden. Att ett område pekats ut som riksintresse utesluter inte att
vindkraftanläggningar kan komma till stånd förutsatt att det kan ske på
ett sådant sätt att områdets värden inte skadas väsentligt. Orust kommun
berörs av flera riksintressen som har betydelse vid planering av vindkraft.
Inom kommunen finns ett flertal områden av riksintresse för naturvård
(Islandsberg–Käringöfjorden, Strömmarna–Koljöfjorden, Stigfjorden–
Halsefjorden, Morlandadalen, Kollungeröd vatten), kulturmiljövård (Haga,
Kultehamn, Mollösund, Morlanda–Torebo, Nordvästra Orustskärgården) och friluftsliv (Södra Bohusläns kust) I många delar sammanfaller
och överlagras dessa intressen. Berörda områden ska skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt skada friluftslivets intressen, natur- eller
kulturmiljön. Kustzonen i Orust kommun ingår i det geografiska område av
riksintresse som beskrivs i miljöbalken 4 kap 4 §. Det innebär att ny
fritidsbebyggelse eller verksamhet endast tillåts i områden där det redan
finns sådan bebyggelse eller verksamhet. Etablering av
vindkraftanläggningar inom kustområdet hindras ej av denna paragraf.
I kommunen finns också områden av riksintresse för sjöfart. Se vidare
under kommunikationer. Det finns även områden av riksintresse för
totalförsvar (se vidare under totalförsvaret). Dessa områden ska skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av
anläggningarna.
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Riksintresseområde för vindbruk 2013
Förslaget har varit på remiss två gånger varav den sista remissen var
under hösten 2013. Energimyndigheten beslutade den 16 december 2013
om uppdaterade områden av riksintresse för vindbruk.
Förslagets nya huvudkriterier innebar att det tidigare utpekade området i
Orust kommun utgick i första remissen. I andra remissen föreslogs att
riksintresseområden från 2008 där projektering pågår ska kvarstå som
riksintresseområden för vindbruk, vilket innebär att området på Orust
kvarstår.
Följande huvudkriterier och undantag har använts vid utpekandet av
riksintresseområden 2013:
På land:
x Vindförutsättningar – I vindområdet ska det blåsa mer än 7,2
m/s i årsmedelvind 100 meter ovan mark. (MIUU 2011)
x

Området ska vara större än tre kvadratkilometer (i elområde 4,
södra Sverige).

x

Avstånd till bebyggelse (hus och kyrkor) – Avståndet mellan
vindkraftverk och bebyggelse ska vara mer än 800 meter
(undantag för de områden som kvarstår sedan 2008 där 400
meter är gällande).

Till havs:
x

Vindförutsättningar – I vindområdet ska det blåsa mer än 8,0
m/s i årsmedelvind 100 meter ovan mark. (MIUU 2011)

x

Området ska vara större än 15 kvadratkilometer.

x

Vattendjup ned till 35 meter.

Undantagna områden enligt miljöbalken:
x

Riksintresse obruten kust, 4 kap. 3 § MB

x

Riksintresse obrutet fjäll, 4 kap. 5 § MB

x

Natura 2000-områden på land, 4 kap. 1 § och 7 kap. 28 § MB

x

Nationalparker, 7 kap. 2 § MB

x

Natur- och kulturreservat, 7 kap. 4 och 9 §§ MB

Utpekade riksintressen ska enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900)
redovisas och behandlas i den kommunala översiktsplaneringen. Översiktsplanen för vindbruk är vägledande vid prövning. Det är först i
samband med att ett beslut fattas (enligt PBL, miljöbalken eller andra
lagar) som det slutligt avgörs om det är ett riksintresse eller inte, innan
dess handlar det om ett statligt anspråk på mark- och vattenresursen.
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Totalförsvaret
Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9 § andra stycket
miljöbalken) kan i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen (övningsoch skjutfält och flygplatser) i andra fall inte. Områden som av
sekretesskäl inte kan redovisas öppet har oftast koppling till spanings-,
kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges
kommuner är i olika omfattning berörda av riksintresset. I Orust
kommun finns ett par öppet redovisade riksintresseområde i havet för
målskjutning och sprängning.
Riksintresset riskerar att påverkas negativt främst av uppförande av höga
objekt som vindkraftverk. Försvarsmakten ska alltid kontaktas i tidigt
skede avseende vindkraftsärenden. Hela landets yta är samrådsområde
för objekt högre än 20 m utanför tätort och högre än 45 m inom tätort.

HÄLSA OCH SÄKERHET
Störningar kring bostäder
För vindkraftverk tillämpas som regel Naturvårdsverkets utomhusriktvärden för industribuller nattetid. Med riktvärden avses värden som
normalt inte bör överskridas när verket är i drift. Med hänsyn till störningsproblematiken bör ett begränsningsvärde för buller motsvarande 40
dB(A) utomhus vid bostäder inte överskridas under någon tid på dygnet.
Ljudutbredningen är beroende av verkens antal, storlek och höjd men
även av topografi och vindförhållanden varför detaljerade studier behöver genomföras för varje anläggning. Om vindkraftverken syns eller
inte samt uppfattningen om vindkraftens påverkan på landskapet har
betydelse för hur bullerstörda enskilda personer upplever sig. Även
delaktighet i verket kan påverka hur störningen uppfattas.3
Vid buffringen kring bostäder har avståndet 600 m använts eftersom ett
syfte med vindbruksplanen är att avgränsa områden för grupper av verk.
Även runt samhällsområden redovisade i Översiktsplanen 2009 har
avståndet 600 m använts liksom runt planområdet för FÖP Slussen.
Störning i form av vandrande skuggeffekter kan uppkomma nordväst till
nordost om vindkraftverk. Skuggor är uppfattbara på 1,5 km avstånd
men då som en diffus ljusförändring. Det finns inga fastlagda riktlinjer
för skuggeffekter. Den praxis som tillämpas är att den faktiska skuggeffekten på en störningskänslig plats inte bör överstiga 8 timmar per
kalenderår. Om den faktiska skuggtiden blir längre kan problemet lösas
genom urkoppling under den känsliga perioden.

3

Människors upplevelse av ljud från vindkraftverk. Vindval, rapport 5956 april 2009.
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Föremål med en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan
ska markeras enligt Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en
fara för luftfarten (TSFS 2013:9) eller gällande föreskrifter. Det innebär
att vindkraftverk med totalhöjd 45-150 meter ska markeras med medelintensivt rött blinkande ljus på tornet under skymning, gryning och
mörker. Vindkraftverk som har en totalhöjd högre än 150 meter ska
markeras med högintensivt vitt blinkande ljus. Som alternativ till rött
sken får vindkraftverk med totalhöjd mellan 110 och 150 meter förses
med högintensivt vitt blinkande ljus under skymning, gryning och
mörker. Högintensiva ljus som installeras på nivån 150 meter eller lägre
ska riktas uppåt för att minska störningar för omgivande bebyggelse.
Skyddsavstånd kring vägar och kraftledningar
Avstånd mellan vindkraftverk och allmän väg eller större kraftledning
bör vara 1,5 gånger verkets totalhöjd, dock minst 50 meter om verkets
totalhöjd är mindre. I denna plan tillämpas ett säkerhetsavstånd på 200
m för att buffra fram lämpliga vindbruksområden.

Häröd. Gårdsverk ovan en bergbrant vid en öppen dalgång.
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Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta
miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett
geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat
föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i vattenförekomster,
kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.
Vattenmyndigheten för Västerhavet har fastställt kvalitetskrav, miljökvalitetsnormer (MKN), för vattenförekomsterna i Västerhavets vattendistrikt enligt 4 kap 1 § vattenförvaltningen. En vattenförekomst är ett
homogent vattenområde, exempelvis en sjö eller en sträcka i en å eller en
älv. För sjöar gäller en minsta yta på 1 km2 och för vattendrag ska inte
uppströms liggande tillrinningsområde understiga 10 km2. Det finns förutom havet även vattenförekomster som är sjö, vattendrag eller grundvatten i Orust kommun. Enligt den senaste klassningen från år 2015
varierar den nuvarande ekologiska statusen för beslutade och preliminära
vattenförekomster från otillfredsställande till måttlig ekologisk status. I
den senaste klassningen uppnås ej god kemisk ytvattenstatus i
vattenförekomsterna. Där den ekologiska statusen nu är
otillfredsställande eller måttlig, ska god ekologisk status uppnås senast år
2021. Inom flera vattenförekomsters avrinningsområden finns i dagsläget
en övergödningsproblematik. I övrigt är det få eller inga källor med
sådant utsläpp att de bedöms påverka vattenförekomsterna negativt,
avseende prioriterade ämnen och andra miljögifter.
Etablering av vindkraftanläggningar kan innebära avverkning av skog,
ökad andel hårda ytor mm, vilket kan medföra risk för läckage till vattenförekomsterna, vilket kan motverka att miljökvalitetsnormerna uppfylls.

Kollungeröd vatten, vattenförekomst med rikt fågelliv
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BEBYGGELSE OCH INFRASTRUKTUR
Bostäder och verksamheter
I detta tillägg till Översiktsplan 2009 för Orust kommun beskrivs inte
kommunens ambitioner för bebyggelseutveckling om det inte direkt
berör de studerade områden som kan bli aktuella för vindbruk. För
beskrivningar av bebyggelsen hänvisas till Översiktsplan 2009.
Kommunikationer
Huvudvägnätet utgörs av väg 160 som korsar Orust nord-sydlig riktning
samt väg 178 som går till Ellös. I övrigt är vägnätet småskaligt men
relativt finförgrenat.
Farleden i Hakefjorden och Halsefjorden till Uddevalla hamn samt ett
djupt och skyddat område, är av riksintresse för sjöfart.
Göteborg-Säves, Göteborg-Landvetters och Trollhättan-Vänersborgs
flygplatser är de närmaste flygplatserna. Alla är av riksintresse. I anslutning till flygplatser gäller höjdrestriktioner för byggnadsverk med högsta
byggnadshöjd över nollplanet angivet. Restriktionernas uppgift är att
säkerställa att flygplan kan starta och landa enligt internationellt fastlagda
procedurer utan att riskera att kollidera med naturföremål eller höga
byggnadsverk. Utöver detta kan det finnas funktionsområden runt den
luftfartsradioutrustning mm som finns utplacerad för navigering.
I Orust kommun finns områden med höjdbegränsningar i form av MSApåverkande ytor (Minimum Sector Altitude) som säkerställer den
inledande inflygningsproceduren. Det är MSA-påverkande ytorna, med
radien 55 km från respektive flygplats, för Trollhättan-Vänersborgs (488
m.ö.h), Göteborg-Säves samt Göteborg-Landvetters flygplatser (ca 450
m.ö.h) som täcker större delen av kommunen. Skaraborgs flygflottilj
F7/Såtenäs flygfälts MSA-yta på 555 m.ö.h berör kommun längst i öster.

Illustration över MSA-ytornas utbredning över kommunen.
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Elnät
Eldistributionen på Orust bedrivs av tre olika företag, Västra Orust
Energitjänst, Fortum och Vattenfall. Matningen till Orust sker huvudsakligen via en 130 kV ledning som kommer över fjordarna vid Djurnäs,
norr om Svanesund. Dessutom finns ett antal 40 kV ledningar som
förbinder Orust med fastlandet respektive Tjörn. Kraftnätet kan i
framtiden behöva förstärkas med en ny 130 kV ledning från transformatorstationen i Hårleby över Bokenäset och Gullmarn till Lysekil.
Vid varje enskild prövning av vindkraftprojekt utreds var och hur anslutning till elnätet kan ske. Detta är svårt att bedöma redan i en översiktsplan. Tillkommande vindkraftverk inom området Hårleby väster
kommer dock att kunna anslutas till den närliggande större
fördelningsstationen i Hårleby.
I föreskriften ”Allmänna råd om driftsäkerhetsteknisk utformning av
produktionsanläggningar”, utgiven av Svenska Kraftnät, redovisas de
tekniska krav som omfattar alla vindkraftverk och vindkraftsparker med
kapacitet större än 1,5 MW.
Telekommunikation
Vindkraftverk i olämpliga lägen kan medföra störningar på radio- och
teleutrustning i radiolänkstationer samt på radiobaserade teleförbindelser
till och från stationen. Det är därför viktigt att ta hänsyn till befintliga
anläggningar. Om ett vindkraftverk eller en mast för vindmätning
placeras närmare än 1000 meter från en sändarstation kan det påverka
kvaliteten på mottagningen, som kan störas eller i värsta fall gå helt
förlorad. Runt radioanläggningar med radiolänkstråk krävs en frizon om
ca 100 m på var sida om länkstråket samt ca 350 m runt antennbäraren.
För radiolänkstråk i lågt frekvensband gäller 350 m.

BEVARANDEINTRESSEN
Allmänt
I kommunen finns, förutom områden av riksintresse, områden som har
höga natur-, kultur- eller friluftsvärden. I sådana områden kan olika
konflikter uppkomma vid eventuell vindkraftutbyggnad. En heltäckande
redovisning av kommunens prioriteringar av olika intressen finns i Översiktsplan 2009. I de följande avsnitten ges en sammanfattande redovisning kring intressen av särskild betydelse för planering av vindbruk.
Skyddade områden
En del områden är skyddade genom bestämmelser i miljöbalken eller
kulturmiljölagen mot åtgärder som kan skada de värden som finns.
Särskilda föreskrifter gäller för varje område och reglerar vad som ska
skyddas och på vilket sätt. I sådana områden kan utbyggnad av vindkraftverk vara svår att genomföra på grund av den omfattande prövning det
skulle innebära och de skador som ingreppen skulle kunna medföra.
I kommunen finns tio naturreservat som är bildade med stöd av miljöbalken och som avser naturområden som behöver skyddas för att säkerställa den biologiska mångfalden och för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. De är Härmanö, Stigfjorden, Valön, Råssöhalvön,
Svanvik, Strömmarna, Koljön, Morlanda, Kollungeröd vatten och Näs.
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Starkt skydd gäller för Natura 2000-områden, som är särskilt värdefulla
naturområden ur ett europeiskt perspektiv och som avser områden med
skyddsvärda naturtyper och arter. I kommunen finns fem Natura 2000områden. Dessa är Härmanö, Stigfjorden, Strömmarna, Kollungeröd
vatten och Halsefjord
Vattenskyddsområden avser mark eller vattenområde med yt- eller grundvattentillgång som nyttjas eller kan komma att nyttjas. Korskällan och
Rödsvattnet är kommunala vattentäkter vars tillrinningsområden är
vattenskyddsområden.
Vid havet, sjöar och vattendrag råder strandskydd. Skyddet syftar till att
trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgänglighet till strandzonen
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv.
Länsstyrelsen fattade den 1 december 2014 beslut om utvidgat strandskydd
på Orust kommun. I vattnet och längst kuststräckan gäller ett utvidgat
strandskydd på 300 m från strandlinjen. Kring sjöar och vattendrag är
strandskyddet i regel 100 m, Länsstyrelsen har dock kring sju sjöar
utvidgat strandskyddet till mellan 200 - 300 m. I vattnet täcker
strandskyddet hela sjön eller vattendraget. Runt mindre sjöar och
dammar samt utefter diken och mindre bäckar finns inget strandskydd.
Landskapsbildsskydd är en form av skydd för landskapsbilden med stöd av
naturvårdslagens 19 § i dess lydelse före den 1 januari 1975. Landskapsbildsskyddet infördes för att på ett enklare sätt än genom reservatsbildning kunna skydda stora områden från större påverkan eller
förändring. Det var framförallt de visuella upplevelsevärdena i landskapet
som man önskade skydda. Även om begreppet inte finns i den nu
gällande miljöbalken gäller bestämmelserna fortfarande i de berörda
områdena (lag 1998:811 om införande av miljöbalken). Det är inte
möjligt att ändra föreskrifterna i ett beslut eller fatta nya beslut om
landskapsbildsskydd endast att upphäva gällande skydd. Två mindre
områden med detta skydd finns i kommunen.
Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djureller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda klassificeras som
biotopskyddsområde eller omfattas av generellt biotopskydd. Där får verksamheter eller åtgärder som kan skada naturmiljön inte förekomma.
Artskyddsförordningen SFS 2007:845 reglerar fridlysning av djur och växter,
samt vad som gäller för arter som pekats ut av EU som särskilt
skyddsvärda, så kallade Natura 2000-arter. Artskyddet kan få
konsekvenser vid utbyggnad av vindkraftverk och dess infrastruktur om
någon skyddad art kan komma att påverkas. Det kan krävas en särskild
prövning.
Generellt markavvattningsförbud gäller i Västra Götaland (miljöbalken 11
kap 13 §). Markavvattning får inte utföras utan tillstånd. Undantaget är
normal täckdikning av åkermark. I skogsmark med våtmarker kan
vägbyggen behöva bortledning av vatten vilket kräver tillstånd.
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Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen (KML). I januari 2014
trädde en ny kulturmiljölag i kraft. En tidsbestämmelse, år 1850, har införts för fornlämningar. Detta innebär, att lämningar som antas ha tillkommit 1850 eller senare, inte har ett omedelbart skydd. Dessa
lämningar benämns som övriga kulturhistoriska lämningar. De typer av
lämningar som enligt Riksantikvarieämbetet uppfyller villkoren för
fornlämning, och vars lämningar huvudsakligen kan antas ha tillkommit
före 1850, bedöms idag som fornlämningar.
Till en fornlämning hör ett så stort område på marken som behövs för
att bevara fornlämningen med hänsyn till dess art och betydelse. Ett
sådant område benämns fornlämningsområde. Det är enligt samma lag
förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller
genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en
fornlämning inklusive dess fornlämningsområde.
Kyrkotomters utseende och karaktär får inte förvanskas. Med kyrkotomt
avses det område kring kyrkobyggnad vilket hör samman med byggnadens funktion och miljö och som inte är begravningsplats.
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Övriga bevarandeintressen
Översiktplan 2009 redovisar utöver riksintressen även områden med
stora friluftsvärden, natur- eller kulturmiljövärden, stora opåverkade
områden samt ekologiskt känsliga områden.
I Översiktsplan 2009 för Orust kommun har bevarandeintressen angetts
i olika hänsynsnivåer. I Hänsynsnivå 3 ingår värdefulla landskap, områden
i kommunens kulturmiljöprogram, värdefulla odlingslandskap enligt
länsstyrelsens bevarandeprogram, kustzonen enligt MB 4 kap samt stora
opåverkade områden. På kartan ”Övriga bevarandeintressen” redovisas
områden som ingår i hänsynsnivå 3. I översiktsplanen anges rekommendationen att vid all exploatering ska mycket stor försiktighet iakttas med
hänsyn till de speciella värden som landskapsbild, natur- och kulturmiljövård samt friluftslivet har i dessa områden.
Orust kommun har tagit fram och redovisar i översiktsplanen lokalt
värdefulla naturområden och lokalt värdefulla landskap. Kommunen anser att de
hänsynskrav som redovisas för varje område i kommunens naturvårdsprogram, Naturvårdsprogram 2006, bör beaktas i samband med planläggning och bygglov.
Ett kulturmiljöprogram antogs av kommunfullmäktige 1994-09-29. I
Översiktsplan 2009 redovisas särskilt värdefulla kulturmiljöer och inom
dessa ska bevakning av kulturvärdena ske vid planläggning samt vid
prövning av bygglov och hantering av bygganmälan.
Bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturvärden togs fram av
Länsstyrelsen 1991–1993. Enligt Länsstyrelsens beslut ska programmet
utgöra riktlinjer för det fortsatta långsiktiga arbetet med bevarandeåtgärder. De utpekade områdena är indelade i tre klasser efter avvägning
mot kultur- och naturvärden. I kommunen finns flera områden som
ingår i bevarandeprogrammet.
I Orust kommun finns stora opåverkade områden, kommunala och regionala
friluftsområden som beskrivs i miljöbalken 3 kap 2 §. Det innebär att
stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är
påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön så långt
möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdenas
karaktär. I översiktsplanen pekas fem områden ut (Storehamn inklusive
område vid Vrångevattnet/Rödsvattnet, Rämmedalen söder om Henån,
Kultehamn, Myckleby, område söder om Nösund).
Översiktsplan 2009 beskriver även ekologiskt känsliga områden enligt
miljöbalken 3 kap 3 §. Det är områden som så långt möjligt ska skyddas
mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Kommunen anser att bl.a.
följande områdestyper bör omfattas av bestämmelserna: ädellövskogar,
ängs- och hagmarker, områden med biotopskydd, nyckelbiotoper, vissa
sjöar och vattendrag samt grunda havsvikar med hög biologisk
produktion.
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I ”Strategi för formellt skydd av skogsmark i Västra Götalands län”
(Länsstyrelsens rapportserie 2006:41) har värdetrakter för skog angivits.
Värdetrakter har en väsentligt högre täthet av värdekärnor för djur- och
växtliv inklusive biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer
än vad som finns i vardagslandskapet. I kommunen ingår flera områden i
Bohusläns randlövskogar. Gränserna bygger på ett urval av hela 1 km2rutor. Polygonerna har därför ett taggigt utseende.
Områden som inte är påverkade av buller från bilar, flyg, tåg eller
verksamheter anges som tysta områden och redovisas på kartan nedan. Det
avser områden hämtade från länsstyrelsens utredning ”Tysta områden i
Västra Götalands län” (Länsstyrelsen rapport 2001:18). Utredningen
definierar ett tyst område som ett tyst naturområde där ekvivalent
ljudtrycksnivå från olika typer av samhällsbuller är lägre än 30 dBA. Som
jämförelse kan nämnas att naturliga bakgrundsljud som fågelkvitter,
vindbrus och lövprassel ofta ger upphov till ekvivalenta ljudnivåer upp
till ca 40 dBA eller högre.

Illustration över tysta områden ”Tysta områden i Västra Götalands län”
(Länsstyrelsen rapport 2001:18).
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LANDSKAPSANALYS
Allmänt
Den europeiska landskapskonventionen definierar landskap som ”Ett
område sådant det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet
av påverkan av och samspelet mellan naturliga och/eller mänskliga
faktorer”.
Begreppet ”Landskapsbild” beskriver hur landskapet uppfattas visuellt.
Landskapsanalysen grundar sig på ”Vindkraftshandboken” och ”Vindkraften och landskapet” Boverket 2009 om hur en landskapsanalys för
vindkraftsutbyggnad bör göras och kan sammanfattas i följande:
Vindkraftverk avviker i form och överstiger i höjdskala flertalet övriga
objekt i landskapet. Ofta blir de med sin storlek eller antal visuellt
dominerande inslag i landskapet. Genom att rotorbladen rör sig drar de
blickarna till sig. Med en utbyggnad av vindkraft kommer landskapet att
förändras. Det är därför viktigt att förändringen sker med hänsyn till
landskapets värden och karaktärer.
I landskapsanalysen redovisas landskapets förutsättningar, karaktärer och
kvaliteter. Dessa ställs mot eventuella krav och påverkan på landskapet.
Landskapsanalyser kan göras med olika metoder och utgångspunkter t ex
utifrån naturgeografiska, kulturhistoriska eller visuella aspekter.
När landskapets tålighet översiktligt beskrivs i följande analys, ligger
tyngdpunkten på den visuella påverkan. Landskapet beskrivs med
begrepp som exempelvis skala, komplexitet, rumslighet, riktning. Varje
landskap har sina egna förutsättningar men allmänt kan följande vara till
hjälp vid en analys.
Hur beskrivs landskap?
Skala

Ett småskaligt landskap är oftast mindre tåligt för en storskalig vindkraftetablering än ett storskaligt slättlandskap eller kustlandskap. Det är
en fördel när det finns få referenser till den mänskliga skalan. Om
landskapet är öppet är det svårt att relatera till djup och höjd för att få en
uppfattning om storleken. Bedömningen blir att det storskaliga öppna
landskapet är tåligt för vindkraft.
Komplexitet

Ett komplext landskap d v s med stor variation kan innebära att en vindkraftsanläggning blir ett objekt i mängden t ex i ett industrilandskap. Det
kan också innebära att det blir det tillskott som gör att landskapet till slut
uppfattas som rörigt och svårt att förstå. Ofta kan ett komplext landskap
dock dölja vindkraftsanläggningar från vissa vinklar. En komplex landskapstyp kan vara både tålig och mindre tålig för vindkraftanläggningar.
Det krävs detaljstudier för varje enskilt fall.
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150 m totalhöjd i ett skogslandskap, synliga vid
en sjö. Det är svårt att bedöma höjd och
avstånd.(ca 800 m)

Ett verk med ca 120 m totalhöjd inne i
skogslandskap. Det blir stor påverkan på
marken då verken byggs.

Rumslighet

Topografi, skog och bebyggelse skapar rum i landskapet som är mer eller
mindre tydligt avgränsade. I en liten rumsbildning kan kraftverken bli
dominanta. En vindkraftanläggning med flera verk bör hållas inom ett
och samma landskapsrum för att få en tydlig lokalisering och inte splittra
rumsbildningarna i landskapet. Forskning visar att människor föredrar
enhetliga anläggningar med en tydlig avgränsning.
Öppenhet - slutenhet

Höjder och vegetation kan öka den visuella tåligheten genom att de delvis döljer vindkraftsanläggningar från vissa håll. Ju öppnare landskapet är
desto längre blir vindkraftverk synliga och påverkar därmed större områden. Vindkraftverk är väl synliga över vatten och kan påverka kusten
över stora avsnitt. På grund av skalan dominerar de oftast inte över landskapet men kan upplevas som främmande inslag.
I sluten skogsmark upplevs inte kraftverken på nära håll. Däremot kan
de, när de syns i en horisontlinje över skogen, upplevas som främmande
inslag i skogen. Vid ett stort antal verk placerade inom samma område
kan upplevelsen bli att naturen förvandlats till ett slags industrilandskap.
Karaktärselement och landmärken

Vindkraftverk kan genom sin stora skala och rörelse dominera över och
konkurrera ut enskilda landmärken eller karaktärselement (till exempel
kyrkor) om de placeras för nära dessa. Placering ovan bergväggar och
stup kan innebära en förstärkning och dominans i öppna landskap men
också att nya landmärken skapas.
Riktning

Landskap med påtaglig riktning t ex sprickdalslandskap eller åsar ger särskilda förutsättningar för vindkraftverks topografiska anpassning.
Lämpligt i sådana landskap kan vara att rader eller långsträckta grupper
av vindkraftverk placeras längs riktningen i landskapet.
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Vindkraftverk med ca 150 m totalhöjd i ett öppet
kustlandskap. Det är svårt att uppfatta
höjdskalan.

Verk med ca 140 m totalhöjd sett från ett
halvöppet landskap där höjder och vegetation på
många platser döljer verken.

Utformning

Vindkraftanläggningens utformning har stor betydelse för hur påverkan
uppfattas. Vindkraftverkens storlek i relation till landskapets skala är
viktig. Det kan innebära att en landskapstyp kan tåla mindre verk men att
större verk totalt skulle dominera landskapet. I andra landskapstyper kan
ett större enskilt verk vara mindre dominerande än flera mindre som är
spridda i landskapet. Här är landskapets skala och rumslighet avgörande.
Grupper av vindkraftverk bör om de placeras inom ett slättområde eller i
havet ställas i lätt uppfattbara geometriska mönster. Det uppfattas mer
som en helhet än spridda verk. Denna princip kan inte följas vid placering i ett bergs- och skogslandskap, där terrängens riktning, höjdlägen
etc är avgörande för placering och hur vindkraftverk uppfattas i landskapet.
Förändringen av landskapsbilden blir ofta mindre då flera verk samlas till
en grupp än om samma antal verk ligger utspridda i landskapet. Står
vindkraftverk relativt tätt på en rad kan ögat läsa ihop dem så att de upplevs som en vägg som delar landskapsrummet.
När vindkraftverk placeras på berg kan de skymmas från dalgångens sida
närmast berget. Däremot syns de från andra höjder eller från dalgångens
motsatta sida om dalen är tillräckligt bred.
Landskapets tålighet

Med tålighet menas hur landskapet bedöms kunna ta emot nya inslag
utan att landskapets karaktär påverkas påtagligt. Olika landskap har olika
förmåga att ”tåla” förändringar. Tåligheten och sårbarheten är beroende
av både landskapets egenskaper och ingreppets/ etableringens art.

ANTAGANDEHANDLING – MAJ 2016

43

2

3

4 km

Käringön

Käringöfjorden

1

744

Mollösund

Edshultshall

738

Nösund

5
178

740

3

4

Stigfjorden

Kungsviken

UDDEVALLA KOMMUN

Björnsundsfjorden

Boxvikskile

Ellös

Hälleviksstrand

Stocken

Gullholmen

Måttlig tålighet

LYSEKILS KOMMUN

0

Åkermark / berg i dagen och
övrig öppen mark

Låg tålighet

Landskapets tålighet
för vindkraftanläggningar

0

Höjdkurva 25 m ekvidistans

1

Skala 1: 150 000 i A4- format
Rådhuset Arkitekter AB

0

Barr- och blandskog /
Lövskog

Vatten / Våtmark

LANDSKAPSANALYS

Antagandehandling
upprättad 7 oktober 2015,
justerad 23 maj 2016

Tillägg till Översiktsplan 2009
Orust kommun

VINDBRUKSPLAN

TJÖRNS KOMMUN

735

Rörtjärnet

5

160

Henån

Slussen

Varekil

744

Svanesund

5

Havstensfjorden

STENUNGSUNDS KOMMUN

Halsefjorden

Kollungeröd vatten

6

Grindsbyvattnet

766

2
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LANDSKAPET I ORUST KOMMUN
Allmänt
Orust kommun består av en stor ö, flera mindre öar och en skärgård i
havet i Bohuslän. I väster finns ett typiskt bohusländskt kustlandskap
med kala berg, öar, kobbar och skär. Vindpinade buskar och lägre träd
växer i skrevor där jord har samlats.
Huvudön Orust är mycket kuperad med ett komplext landskap som
ingår i det västsvenska sprickdalslandskapet. I väster finns en tydlig
bågformad förkastning mot en trång dalgång. Ytterligare ett par större
sprickdalar korsar ön i nord-sydlig riktning. I övrigt finns ett nätverk av
dalgångar. Endast ett par sprickdalar är fortfarande vattenfyllda efter
landhöjningen. Dalgångarna är i övrigt fyllda med lera eller silt och ger
ett ställvis småskaligt odlingslandskap. Där dalgångarna är bredare är
dalbotten ofta flack med ett mer storskaligt jordbrukslandskap på lerjord.
Ofta meandrar ett vattendrag med en trädridå i botten av dalgången och
delar upp landskapet i rum.
Bergspartierna kan vara klädda med ett tunt jordtäcke och då skogbevuxna, ofta dominerar tallskog. Framförallt i väster är dock kala berg
dominerande. De branta bergsidorna som finns över hela ön är till stor
del kala. Ofta växer så kallad randlövskog i området mellan bergsbrant
och lerjord. I denna zon finns ofta mindre områden med grus eller sand
mellan lera och berg. Bosättningar har här funnits sedan stenåldern. Det
var på den dåtida havsstranden som stenåldersjägaren slog läger och som
man sedan under århundranden fortsatt att bebygga. Utmed kusten har
flera samhällen vuxit fram i samband med sjöfart och fiske. Bebyggelsen
på Orust är i övrigt spridd på landsbygden.
Här följer en mer detaljerad redovisning av olika landskapstyper eller
karaktärer som kommunen kan indelas i. En generell bedömning av
landskapets tålighet för vindkraftanläggningar görs för varje typ av
landskap. Bedömningen delas in i tre klasser: relativt låg tålighet, måttlig
tålighet och relativt hög tålighet (saknas på Orust). Bedömning och grov
avgränsning av landskapstyperna redovisas på kartan Landskapsanalys.

Förkastning och randskog vid Glimsås, Morlanda
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1 Skärgårdslandskap och kustzon
I väster består Orust kommun av en skärgård med rikligt av öar, kobbar
och skär. De flesta öarna liksom kustzonen består av kala berg med
endast låg vegetation. Själva kusten är flikig med vikar, uddar och öar.
Det innebär att landskapet är delat i många små tydliga rumsbildningar
som ger ett relativt småskaligt landskap.
Här ligger några kustsamhällen såsom Mollösund, Hällvikstrand och
Ellös. Bebyggelsen har vuxit fram ur näringar med anknytning till havet.
Senare i historien har modern fritidsbebyggelse och permanentbostäder
kompletterat bebyggelsen.
Naturen består till stor del av kala berg. I sprickdalar och sprickor växer
låg vegetation, oftast vindpinade lövträd med en karaktäristisk profil.
Sprickdalarna är ställvis lerfyllda och där kan småskaligt jordbruk finnas.
Kustzonen avslutas i en bågformad förkastning med en bergsbrant mot
öster. Genom landhöjning har den norra delen av den trånga dalgången
blivit ett smalt odlingslandskap mellan bergen, Morlandadalen. Den
södra delen är fortfarande en smal havsvik, Boxviks kile.
Bedömning av landskapets tålighet:

Skärgårdslandskapet bedöms ha en låg tålighet för vindkraftanläggningar
eftersom det är tydliga öppna landskapsrum och på många platser en
ostörd karaktär. Skalan är relativt liten. Vindkraftanläggningar skulle
kunna bli dominerande och förändra områdets karaktär.

Hälleviksstrands kyrka. Lövträd påverkade av vinden.

Ilanda fors

Havsvik vid Tången.

Lyresund
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2 Fjordlandskap och kustzon
Norra, östra och sydöstra delarna av ön Orust gränsar till några av
fjordarna som omger Orust d v s Björnsundsfjorden, Havstensfjorden
och Halsefjorden. Fjordarna utgör tydliga rumsbildningar med ofta höga,
kala berg som väggar. Det ger en särskild dramatik till området
tillsammans med det höga bergspartiet som sticker ut som en stor udde
mellan Henån och Slussen.
På några ställen där dalgångar når havet är terrängen och stranden
flackare med grunda havsområden med sediment från vattendrag. Vid
dessa dalgångar har gårdar och hus byggts medan den branta kusten i
stort varit omöjlig att bebygga med annat än enstaka fritidshus. På några
ställen har samhällen vuxit fram t ex Henån, Svanesund och Varekil. Det
finns relativt få öar utmed denna kuststräcka.
Bedömning av landskapets tålighet:

Området bedöms ha en låg tålighet för vindkraftverk. Om de placeras på
berg nära lodräta bergväggar kan dessa förstärka verkens påverkan på
landskapet sett ifrån havsytan. Områdets karaktär, skala och dramatik
kan påverkas genom att stora vindkraftverk ovan bergväggar kan
förändra synintrycket så att bergväggen ser lägre ut.
En placering av vindkraftverk på det höga bergspartiet nordost om
Henån skulle påverka landskapsbilden i ett stort område genom en stor
synbarhet även i angränsande kommuner.

Stillingsön vid Halsefjord

Från Vindön österut mot Havstensfjorden

Från Gåre mot Bokenäs över Kalvöfjord

Vindön, bron över fjorden

ANTAGANDEHANDLING – MAJ 2016

47

3 Stigfjorden, kustzon med landsbygd
Kustområdet mellan Valön och Varekil skiljer sig från den övriga kusten
på Orust. En större sprickdal med odlingsmark på lera mynnar mot
havet i Stigfjorden. Flera vattendrag transporterar ut sediment som lägger
sig i grunda vikar och kilar. De större öarna har jordbruksmark och
bebyggelse medan mindre öar består av kala klippor. Jordbruket är
småskaligt med betesmarker mellan relativt låga, kala berg. Lövvegetation
växer i kantzoner och utmed vattendrag och diken. Träd och större
buskar är vindpinade med en tydlig läsida. Här finns ett bevarat
odlingslandskap med aktiva gårdar. Havsviken med omgivande
odlingsmark är en tydlig rumsbildning.
Bedömning av landskapets tålighet:

Området har en låg tålighet för vindkraftanläggningar på grund av
småskalighet, öppna tydliga rum och välbevarad landsbygd med
ålderdomliga inslag. Det är stor synbarhet i området.

Randlövskog vid Råssön

Råssön havsik

Råssön

Råssön, jordbrukslandskap
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4 Odlingslandskap Tegneby-Röra
Området är en del av föregående område. Karaktären av halvöppet,
småskaligt landskap fortsätter med den skillnaden att landhöjningen har
medfört att havsbotten här har blivit bördiga åkermarker. De är uppdelade av uppstickande berg som öar i åkerlandskapet. Området består
av ett varierat odlingslandskap med många större och mindre rumsbildningar mellan berg- och skogspartier. Skogen består av blandskog
med mycket lövinslag. På höjderna växer oftast bland-/barrskog där tall
dominerar. Odlingslandskapet är ställvis småskaligt, bitvis kuperat med
raviner eller trädridåer kring vattendrag. Ställvis är det ålderdomligt med
stenmurar och rösen medan det på andra platser finns större öppna och
relativt flacka åkrar med ett produktivt jordbruk. Karaktären är en
relativt välbevarad landsbygd med äldre bebyggelse.
Bedömning av landskapets tålighet:

Dalgången har många öppna och tydliga rum. Det innebär ställvis en god
synbarhet för större byggnadsverk som vindkraftverk. Landskapet har en
måttlig tålighet pga att berg och skogspartier döljer verken från många
platser. Befintliga och eventuellt tillkommande vindkraftverk i
omgivande skogsområden är eller blir synliga i delar av dalgången.
Avstånd, placering och antal avgör hur stor påverkan är eller blir på
dalgångens karaktär. Framför allt antal och spridning kan bli avgörande
för när påverkan blir för stor och förändrar karaktären i området.

Hoga

Tegneby kyrka. Ca 140 m höga vindkraftverk ca 3,5 km
bortom kyrkan

Röra

Slättlandskap vid Kårtvet
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5 Berg- och skogslandskap med sprickdalar
Stora delar av Orust består av ett kuperat berg- och skogslandskap med
rikligt av sprickdalar. På grund av det ringa jorddjupet dominerar hällmarkstallskog. I sprickdalarna och på tidigare åkermark växer gran- eller
blandskog. Området är sjöfattigt förutom några små sjöar och våtmarker
i sprickdalar. Andra sprickdalar har öppna, mindre betesmarker eller små
åkrar. Det ger ett mycket varierat landskap med flera små rum. Det är
gott om stenmurar, uppstickande bergytor, solitärträd och dungar.
Bebyggelsen är traditionell med mindre gårdar eller äldre villor.
Bedömning av landskapets tålighet:

För verk noga placerade kan skogen och nivåskillnaderna ha en
avskärmande effekt i närområdet. Ett relativt slutet kuperat skogslandskap medför att området som helhet bedöms ha en måttlig tålighet
för vindkraftverk. Verken blir inte synliga från alla platser i denna typ av
landskap. Däremot kan vindkraftverk bli synliga från större öppna
områden i omgivande odlings- eller kustlandskap på grund av att
området ligger högt.

Blötkärr 600 m från vindkraftverk med totalhöjd
cirka 140 m.

Blötkärr

Rödsvattnet

Basteskår, trång dalgång.
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6 Mosaiklandskap med sjöar
Området runt Grindsbyvattnet och Kollungeröd vatten är mycket
varierat. Små skogsområden delar upp landskapet i ofta småskaliga rum.
Runt Myckleby kyrka och Vräland finns exempel på större öppna rum
med jordbruksmark. Odlingsmarken är ofta kuperad och ställvis finns
raviner runt vattendrag med albårder. Grupper av ek och andra lövträd
samt trädridåer utmed öppna diken, stenmurar, uppstickande berg och
hällar osv innebär ett varierat odlingslandskap.
Skogsområdena består av kuperade blandskogar med tallskogsdominerade höjder samt inslag av kalt berg. Mot den öppna marken
växer ofta lövskog i en rand utmed berget och skogen.
Karaktären domineras av äldre landsbygdsbebyggelse. Skalan i landskapet
är medelstor med tydliga landskapsrum på grund av berg och vegetation.
Bedömning av landskapets tålighet:

Området bedöms som känsligt i sin helhet och har en låg tålighet för
moderna storskaliga verksamheter. Verk som placeras uppe på bergen i
angränsande område kommer att synas över sjöar och öppet landskap.
Beroende på antal, storlek, avstånd mm kan de bli dominerande och
förändra skala och karaktär i landskapet. För verk noga placerade i
skogsområden i grannskapet kan skogen och nivåskillnaderna ha en
avskärmande effekt i närområdet. Verken blir dock inte synliga från alla
platser i detta landskapsavsnitt.

Grindsbyvattnet

Vräland

Kollungeröd vatten

Myckelby
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ANALYS
SYFTET MED ANALYSEN
Analysens syfte är att närmare studera förutsättningarna för att etablera
vindkraftanläggningar i olika delar av kommunen.
Analysen har genomförts i flera steg:
x

Områden där vindkraftanläggningar är olämpliga (skyddade områden, hälsa och säkerhet)

x

Områden där förutsättningar för större vindkraftanläggningar
(tre eller fler verk) studeras.

x

Områden där förutsättningar för enstaka vindkraftverk, t ex
gårdsverk, kan prövas från fall till fall.

För att sammanställa det som beskrivs på enskilda kartor i planeringsförutsättningarna har kartan ”Samlad analys” tagits fram. Den redovisar
vindförhållanden i röda/orange/gula linjer på gråa fält utifrån kriterier,
se avsnitt Olämpliga områden. Därefter ligger områden med motstående
intressen t ex naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv, landskap osv på med
ett blått lodrätt linjerat raster.
Numrerade studerade områden är slutligen pålagda. Se vidare i texten
under respektive område.
En sammanställning av förutsättningar redovisas i bilaga ”Inventering”.

ENSTAKA VINDKRAFTVERK
I de delar av kommunen som inte berörs av skydd enligt miljöbalken
eller omfattas av säkerhetszoner kan möjligheten att uppföra enstaka
verk, t ex gårdsverk, prövas. Planen inriktas på att ange
rekommendationer för prövningen av enstaka vindkraftverk enligt planoch bygglagen och/eller miljöbalken. Områden där enstaka verk kan
prövas framgår av planförslaget och på plankartan. Se vidare under
avsnittet Planförslag, Regler och Generella rekommendationer.
Det är praktiskt omöjligt och olämpligt att ange exakt var etableringar av
enskilda verk kan ske, detta med anledning av Orust kommuns spridda
bebyggelsemönster, buller- och ljuspåverkan, teknisk utveckling med
mera. Mot bakgrund av detta kan det endast bli aktuellt att
lämplighetspröva enstaka verk på ett fåtal platser inom det på plankartan
benämnda ”Övriga områden”.
I avsnittet Planförslag redovisas även områden som är olämpliga även
för enstaka verk pga känslig landskapsbild och många andra intressen
som exempel i kustzonen eller i område av riksintresse för natur- eller
kulturmiljövård.

ANTAGANDEHANDLING – MAJ 2016

53

ANALYS - OLÄMPLIGA OMRÅDEN
Metod för urval
I delar av kommunen är andra intressen etablerade och så starka att det i
praktiken inte är möjligt att etablera vindkraftanläggningar. Dessa
områden kallas ”Olämpliga områden”. Sådana områden har tagits bort
från vidare studier. Det är främst områden som är skyddade för
exploatering genom miljöbalken. Andra områden är olämpliga ur hälsaoch säkerhetssynpunkt såsom störnings- och respektavstånd kring
bostäder och bebyggelse, säkerhetsavstånd kring infrastrukturanläggningar samt respektavstånd kring kyrkor.
De är markerade som grå fält på kartan ”Samlad analys” och kan
översiktligt summeras enligt följande:
x

Naturreservat

x

Natura 2000-områden

x

Strandskyddsområden

x

Områden runt bostäder, radie 600 meter

x

Områden runt kyrkor, radie 600 meter

x

Samhällsområden med 600 meters omgivning

x

Allmänna vägar, befintliga och planerade, 200 meter säkerhetsavstånd

x

Kraftledningar, regionnät, 200 meter säkerhetsavstånd

Områden med stora bevarandevärden eller andra intressen
I nästa steg i analysen har flera områden, som i den inledande inventeringen (se bilaga) visat sig ha flera dokumenterade bevarandevärden,
tagits bort från fortsatt analys i arbetet med att utse områden som är
lämpliga som möjliga utbyggnadsområden för vindkraft. I vissa av dessa
eller delar av dem kan det dock vara möjligt att etablera enstaka
vindkraftverk (totalhöjd cirka 90 m) eller gårdsverk (totalhöjd max 50 m).
Detta behandlas vidare i plankapitlet.
Efter samrådet framkom uppgifter om höga ornitologiska värden inom
den del av område 1 Månsemyr som under samrådet var möjligt
utbyggnadsområde för vindkraft. De nya uppgifterna föranledde att
området inte längre är lämpligt för vindkraftverk.
Nedan följer en beskrivning av de områden som studerats men sedan
blivit bortvalda:
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1 Månsemyr Väster om området ligger Morlandadalen som är av
riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. Riksintresset
för naturvård sträcker sig över västra delarna av området Månsemyr.
Hela området ingår i riksintresse för friluftsliv. Området ingår i
riksintresse högexploaterad kust. Naturreservatet Morlanda gränsar i norr
och nordost. I området finns värdefulla bok-, ek- och blandskogar med
ädellövsinslag. En utbyggnad med vindkraft i den södra delen påverkar
totalförsvaret intressen. Området utgår på grund av höga ornitologiska
värden. Det finns också andra motstående intressen inom området och i
närheten i form av rekreations-, natur- och kulturvärden samt
riksintressen.

Stensbo, jordbruksmark, gård, lövskog och bergsbrant

Boxviks kile, smal havsvik

3 Hårleby öster. Hela området ingår i riksintresse för vindbruk. Flera
kulturhistoriska lämningar finns. Området ligger ca 60 m över öppna
värdefulla odlingslandskap med höga kultur- och naturvärden. Sydväst
om området finns tre befintliga vindkraftverk samt ett möjligt område i
väster. I omgivande öppna landskap kan en så stor etablering innebära
för stor påverkan på landskapet. Boende i dalgången mellan två möjliga
vindkraftsområden kan bli kringbyggda av vindkraftverk vilket kan upplevas negativt både psykologiskt, genom synbarheten, och bullermässigt.
Direkt öster om området ligger flera bostäder. Här finns det risk för
påverkan på boendemiljöer samt på värdefullt kulturlandskap.
4 Storehamn. Hela området ingår i riksintresse för naturvård (Morlandadalen) och friluftsliv. Området ingår i riksintresse högexploaterad kust. I
området finns värdefulla klibbal- respektive ekskogar. Olika typer av
värdefulla våtmarker såsom rikkärr, fukthed, topogena kärr m fl finns i
området som är beskrivet i länsstyrelsens ”Myrskyddsplan”.
5 Stala. Området ligger i ett fågelsträckområde mellan två Natura 2000områden. Det är endast cirka 2,5 km till Stigfjorden som ingår i ett
Natura 2000 - område med bland annat höga ornitologiska värden. En 56 km buffertzon till vindkraftverk rekommenderas för vissa av arterna.
6 Kultehamn. Området ligger inom stort opåverkat område. I öster gränsar
ett område av riksintresse för kulturmiljövård. Sjön Vassbotten är ett lokalt
värdefullt naturområde med orörd hydrologi, botaniska och ornitologiska
värden. Vindkraftverk i området skulle innebära att en stor påverkan på
landskapsbilden sett från Varekil och väg 160 med omgivningar då området
ligger ca 90 m högre än dalgången. Även från fjordarna skulle en anläggning
bli mycket synbar. Till Stigfjorden, som ingår i ett Natura 2000 - område
med bland annat höga ornitologiska värden, är det cirka 2 km. En 5-6 km
buffertzon till vindkraftverk rekommenderas för vissa av arterna.
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MÖJLIGT UTBYGGNADSOMRÅDE FÖR VINDKRAFT
När de för vindbruksplanens syfte olämpliga områdena undantagits
återstår begränsade delar av kommunens markområden för vidare
studier. Det återstående området som ingår i den fördjupade analysen
utgörs huvudsakligen av skog.
I kapitlet planförslag finns en samlad redovisning av möjligt utbyggnadsområde Hårleby väster med kartor, allmän landskapsbeskrivning,
analys
av
områdets
förutsättningar
för
utbyggnad
av
vindkraftanläggningar, samband med Översiktsplan 2009 och
rekommendationer.
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KONSEKVENSER
INLEDNING
Enligt gällande bestämmelser ska konsekvenserna av en översiktsplan,
eller av ett tillägg till översiktsplan som denna vindbruksplan är exempel
på, tydligt kunna utläsas i planen. Med detta menas att de samlade konsekvenserna av planens förslag, d v s inte bara de miljömässiga utan
också de sociala och de ekonomiska konsekvenserna, ska beskrivas i
planen.
Krav finns också på att en miljöbedömningsprocess med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska följa denna typ av planeringsarbete om det finns risk för att genomförandet kan innebära det som
kallas ”betydande miljöpåverkan”. Tanken med miljöbedömningen är att
miljöaspekterna blir integrerade i hela planprocessen. Ett samråd med
länsstyrelsen ska genomföras tidigt under processen och inför att arbetet
med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) inleds. Samrådet syftar till att
avgränsa innehållet och nivån på miljökonsekvensbeskrivningen. Resultatet av samrådet ska beaktas i det fortsatta arbetet. Samråd med
Länsstyrelsen om miljöbedömningen och avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen har genomförts den 19 december 2013.
I miljökonsekvensbeskrivningen ska planförslaget bedömas jämfört med
minst ett alternativ. Andra rimliga alternativ för att uppnå målen med
vindbruksplanen ska om möjligt också redovisas.
Under arbetet med denna vindbruksplan har områden som bedömts
olämpliga för etablering valts bort. Motiven och metoden för denna
tidiga utvärdering har redovisats i analysavsnittet. Två typer av områden
har utgått från vidare studier. Det är dels sådana områden där utbyggnad
av vindkraft skulle medföra hälso- och säkerhetsrisker, dels sådana där
utbyggnad på ett oacceptabelt sätt skulle förändra områdenas natur-,
kultur- eller friluftsvärden. Därigenom har risken för betydande miljöpåverkan från de förslag som ställs i planen minskats i flera avseenden.
Om endast planens föreslagna område tas i anspråk för större vindkraftverk har risken för betydande miljöpåverkan sammantaget minskat.
I senare skeden, i samband med tillståndsansökan för enskilda grupper
av vindkraftverk, behövs en mer detaljerad miljökonsekvensbeskrivning
genomföras för aktuellt projekt.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Avgränsning av MKB
Miljökonsekvensbeskrivningen ska särskilt behandla sådana miljöaspekter som kan leda till betydande miljöpåverkan om planen genomförs. Avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningens innehåll ska
dock göras efter aktuell plannivå, vilket för en översiktsplan som denna
innebär att det främst är miljöpåverkan och konsekvenserna på
strukturell och översiktlig nivå som ska uppmärksammas. En samlad
bedömning ska också göras av konsekvenserna om de i planen
föreslagna områdena blir bebyggda med vindkraftverk.
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Länsstyrelsen och kommunen är efter samrådet överens om att utifrån
relevanta miljömål belysa övergripande frågor såsom påverkan på
landskapsbild, natur- och kulturvärden, friluftsliv och boendemiljö i
konsekvensbeskrivningen.
Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla beskrivning av den verkan
och de konsekvenser en utbyggnad av vindkraftverk i de föreslagna
områdena medför, både i de enskilda områdena men också för helheten i
ett större perspektiv.
Ett nollalternativ ska beskrivas och jämföras med planförslaget. Ytterligare alternativ ansågs inte meningsfulla att beskriva i konsekvensbeskrivningen.
Vindkraftens positiva effekter på miljön
Vindkraften är en förnybar energikälla som omvandlar vindens rörelseenergi till elkraft utan några utsläpp av miljöfarliga ämnen. Den sammantagna energi som krävs för att tillverka och uppföra ett vindkraftverk
motsvarar den energi som verket levererar under mindre än ett år.
De nordiska ländernas elsystem är sammankopplade och har direkta
förbindelser till kontinenten. Inkoppling av nyproducerad vindkraft kan
därför i stor omfattning antas ersätta importerad kolkraft eller el från
oljeeldade kraftverk. Utbyggnad av vindkraft innebär minskad
användning av fossila bränslen och därmed minskade utsläpp av svavel-,
kol- och kväveoxider inte bara i ett nationellt utan också i ett nordeuropeiskt perspektiv.
Beskrivning av alternativen
Planförslaget

Efter utvärdering av olika prövade områden för utbyggnad finns förslag
på ett område som översiktligt bedömts som möjligt för större
vindkraftanläggningar. Detta benämns planförslaget. Förutom det
föreslagna området kommer det i delar av kommunen vara möjligt med
prövning av enstaka vindkraftverk (totalhöjd cirka 90 m). Med hänsyn till
närhet till bostäder eller andra restriktioner finns förutsättningar för
utbyggnad av endast ett fåtal enstaka verk. I ett område med något
känsligare landskap kan endast vindkraftverk med en totalhöjd på 50
meter (gårdsverk) prövas. I delar av kommunen tillåts inga
prövningspliktiga anläggningar alls, inte heller enstaka gårdsverk. Detta
beror bl a på riksintressen, regionala eller lokala värden för friluftsliv,
kultur eller natur, närheten till kusten, känslig landskapsbild, skyddade
områden eller arter, totalförsvarets intressen.
Nollalternativet

Planförslaget ska även bedömas i förhållande till ett nollalternativ som
speglar en trolig utveckling om planförslaget inte antas eller genomförs.
Om inte vindbruksplanen antas kommer rekommendationerna i Översiktsplan 2009 Orust kommun att gälla som översiktligt beslutsunderlag
för vindkraftärenden i flera år framöver. Översiktsplanen redovisar två
områden för vindkraftanläggningar samt ”landyta mer än 500 m från
bebyggelse” där vindkraftverk möjligen kan komma till stånd. Detta har
gett upphov till en otydlighet som bl a har medfört förfrågningar om
vindkraftetablering i en stor del av kustzonen. Det finns inget eller ett
svagt stöd i översiktsplanen att neka en sådan utbyggnad.
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Påverkan och konsekvenser
Påverkan och konsekvenser för landskapsbilden
Planförslaget

Etableringarna kommer att förändra landskapet på så sätt att från en del
platser där vindkraftverken blir synliga, kan de utgöra dominerande
inslag i landskapsbilden. Detta gäller särskilt i öppna landskap inom ca 3
km avstånd från verken. En objektiv värdering av hur den förändrade
landskapsbilden påverkar olika betraktare är dock svår att göra, eftersom
påverkan upplevs olika från person till person. Några betraktare ser en
positiv förnybar och ren energikälla där andra ser fula intrång i
landskapet.
Påverkan på landskapet och eventuell upplevelse av negativt intrång i
landskapet är också beroende av hur höga verken blir, hur många de blir
till antalet i de föreslagna områdena samt hur många enstaka verk som
kommer att byggas. Det kan finnas delar av kommunen, t ex boendemiljöer där en full utbyggnad skulle bli så påtaglig att vindkraftverken
upplevs som direkta intrång i den privata sfären.
Från halvöppna och öppna landskapsrum, till exempel havet men även
flera platser med spridd bebyggelse, kommer vindkraftverken att bli
synliga på längre avstånd och därmed bli mindre dominanta. De öppna
dalgångarna är ställvis smala och kantade av bergssidor med skog som
kan skymma verken på omgivande höjder. Om vindkraftverk placeras på
berg i dalgångens förlängning kan däremot verkets dominans förstärkas.
Studier av landskapsanpassning med detaljerade landskapsanalyser och
fotomontage bör genomföras vid en prövning. Detta för att klarlägga
vilken påverkan på landskapsbilden som anläggningarna får och för att
hitta lämpliga placeringar som minskar eventuella negativa konsekvenser.
I kustzonen finns vida utblickar, ofta en orördhet och bebyggelse i en annan skala än nutidens. Vindkraftverk i området kan påverka landskapets
karaktär negativt. Planen föreslår att inga vindkraftverk tillåts i kustzonen.
Runt sjöarna Grindsbyvattnet och Kollungeröd vatten finns ett småskaligt, varierat odlingslandskap med ålderdomliga inslag. Sjöar och
öppna odlingslandskap innebär stor synbarhet. Storskaliga vindkraftverk
i området kan påverka landskapets karaktär negativt. Endast gårdsverk
med totalhöjd max 50 meter kan prövas och tillåtas om det är lämpligt.
Planförslaget innebär att kustzonens landskap och området runt sjöarna
bevaras från storskalig utbyggnad av vindkraft.
Område 2 Hårleby väster ligger i ett landskapsavsnitt som i
landskapsanalysen klassificerats som område med måttlig tålighet för
vindkraftanläggningar. Landskapet är kuperat med skogklädda berg, som
delvis kommer att skymma kommande anläggningar. Det innebär att
vindkraftverk i detta område inte kommer att synas eller dominera i
landskapet från alla platser utanför områdena eller inom en närzon på 3
km från anläggningarna. Från öppna bredare dalgångar kommer dock
verken att synas tydligt och medföra en påverkan på landskapsbilden.
Hur dominerande de blir beror även på antal, storlek och avstånd.
Planen förslår begränsningar av antalet till sammanlagt max sex verk
inom område 2 Hårleby väster och totalhöjden max 150 m.
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Nollalternativet

Nollalternativet innebär risk för en ostrukturerad utbyggnad av vindkraftverk där spontant tillkomna enstaka verk motverkar effektivt
nyttjande av tillgängliga vindresurser. I fallet med ostrukturerad utbyggnad riskeras en större påverkan på landskapsbilden än i planförslaget
eftersom enstaka större verk kan komma att spridas geografiskt istället
för att vindkraftsanläggningar koncentreras till ett område.

Basen av ett verk med ca 100 m tornhöjd
Påverkan och konsekvenser för värdefulla områden för friluftslivet
Planförslaget

Genom att vägar anläggs för att kunna bygga och serva vindkraftverken
kan naturområden bli mer tillgängliga, vilket en del besökare kan uppleva
som positivt. Samtidigt kan värdet för rekreation och friluftsliv i viss mån
försämras genom de ljud som vindkraftverk åstadkommer och det intrång som en vindkraftanläggning gör i naturen. Områden som upplevs
som ostörda och orörda kan förändras vilket kan upplevas negativt av en
del besökare.
Område 2 Hårleby väster ingår delvis i ett lokalt värdefullt landskap/
naturområde som orört strövområde runt Rörtjärnet. Området är till viss
del påverkat av vindkraft och bedömningen är att ytterligare tre
vindkraftverk inte kommer att påverka området på ett betydande sätt.
I ett större sammanhängande område runt Grindsbyvattnet och Kollungeröd vatten föreslås att endast gårdsverk med totalhöjd max 50 m
ska kunna prövas och uppföras. Kustzonen föreslås som område där
vindkraftverk inte ska tillkomma.
För att motverka en fragmentisering av övriga värdefulla rekreationsområden föreslås i planen att byggnation av större anläggningar endast
ska ske i det föreslagna och väl avgränsade utbyggnadsområdet Hårleby
väster.
Sammantaget blir bedömningen att planförslaget tillgodoser behovet av
opåverkade regionala och lokala rekreationsområden genom att stora
områden undantas från utbyggnad av vindkraft.
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Nollalternativet

Alternativet medför risk för att vindkraftverk etableras även i de
områden som bör bevaras som tysta eller orörda såsom i kustzonen.
Detta innebär en större risk för att dessa områden exploateras och att
värdena för friluftslivet påverkas mer än i planförslaget.
Påverkan på och konsekvenser för värdefulla naturmiljöer
Planförslaget

Område 2 Hårleby väster berör värdefulla naturmiljöer som benämns
lokalt värdefulla landskap/naturområde enligt det kommunala
naturvårdsprogrammet. Inventeringar och miljökonsekvensbeskrivning
ska genomföras då området blir aktuellt för utbyggnad. Detta för att klarlägga vilken påverkan på naturmiljön som anläggningarna inklusive vägar
mm eventuellt får och för att åtgärda eventuella negativa konsekvenser.
Inom föreslaget område och även för enstaka verk kan fågellivet
påverkas. Det gäller påverkan på flygstråk, häckningsplatser eller platser
för födosök för känsliga och värdefulla, skyddade arter. Genom
inventeringar och miljökonsekvensbeskrivning för respektive område
inför utbyggnad ska eventuell påverkan på fågellivet redovisas. Det gäller
för anläggningarna inklusive vägar m m. Förslag på försiktighetsåtgärder
vid eventuella negativa konsekvenser ska redovisas.
I varje vindkraftansökan, både i föreslaget område och för enstaka verk,
ska eventuell förekomst av fladdermöss redovisas. Möjliga åtgärder för
att minska risken för skador på fladdermuspopulationen ska redovisas.
Inom det föreslagna område 2 Hårleby väster, kan våtmarker komma
att beröras av vindkraftutbyggnad. Även vid anläggning av enstaka verk
med infrastruktur kan våtmarker beröras beroende på lokalisering. De i
planen föreslagna rekommendationerna innebär att etableringarna ska
anpassas till våtmarkernas värden på ett sådant sätt att påverkan blir så
liten som möjligt.
I planen föreslås vidare att flera större områden med särskilt värdefulla
naturmiljöer samt alla skyddade områden undantas från all vindkraftsutbyggnad. Det är positivt för naturvärdena i dessa områden.
Nollalternativet

En utbyggnad som innebär en ostrukturerad utbyggnad av enstaka eller
grupper av vindkraftverk kan medföra skada på naturvärden då inga
särskilda områden där utbyggnad är olämpligt utpekas och att uttalade
motiv och ställningstaganden saknas. Konsekvenserna kan bli att värdena
”naggas i kanten” allt eftersom enstaka objekt blir aktuella för utbyggnad.
Den sammanlagda effekten av små enstaka ingrepp kan bli att viktiga
naturmiljöer till slut påverkas och skadas i sin helhet.
Påverkan på och konsekvenser för värdefulla kulturmiljöer
Planförslaget

Stora delar av det öppna jordbrukslandskapet på Orust ingår i områden
med bevarandeplan för odlingslandskapets natur- och kulturvärden.
Genom att vindkraftverk, enstaka eller grupper, placeras på omgivande
höjder kan landskapets karaktär förändras. Studier av möjlig landskapsanpassning med detaljerade landskapsanalyser och fotomontage bör
genomföras vid prövning av vindkraftverk oavsett storlek. Detta för att
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klarlägga vilken påverkan på kulturmiljöerna som anläggningarna får och
för att åtgärda eventuella negativa konsekvenser.
I planen föreslås vidare att värdefulla kulturmiljöer av riksintresse undantas från all vindkraftsutbyggnad vilket i sig är positivt för kulturvärdena i
dessa områden.
I generella rekommendationer anges att arkeologiska utredningar bör
föregå projekteringen av anläggningar. Det bör medföra möjlighet till att
hänsyn till kulturhistoriska lämningar kan tas.
Nollalternativet

En utbyggnad som innebär en ostrukturerad utbyggnad av enstaka eller
grupper av vindkraftverk kan medföra skada på kulturvärden genom att
inga särskilda områden där utbyggnad är olämpligt utpekas och att
uttalade motiv och ställningstaganden saknas. Konsekvenserna kan bli att
viktiga kulturmiljöer påverkas eller skadas.
Påverkan och konsekvenser på riksintresse enligt 3 och 4 kapitlet
miljöbalken
Planförslaget

Område 2 Hårleby väster ligger på cirka 2,5 km avstånd från
riksintresset högexploaterad kust, 4 kap miljöbalken. Utbyggnad i
området kan ge en visuell påverkan på riksintresset. Det stora avståndet
gör att den visuella påverkan blir liten då vindkraftverken inte kommer
att dominera landskapsbilden sett från havet. Vid en framtida
exploatering i området kommer platsens specifika förutsättningar att
studeras och fotomontage att tas fram. På så sätt kan visuell påverkan
undvikas eller minimeras. Ingen fysisk påverkan sker på riksintresset då
vindkraftverk inte tillåts inom riksintresseområdet.
Avståndet mellan Natura 2000-området Stigfjorden och den del av
området där nya verk kan placeras är ca 5 km. Bedömningen är att tre
nya verk på detta avstånd inte påverkar området på ett betydande sätt.
Planförslaget medför påverkan på riksintresset för vindbruk, se närmare
beskrivning nedan. Ingen övrig påverkan sker på riksintressen enligt 3
kapitlet miljöbalken.
Nollalternativet

En utbyggnad som innebär en ostrukturerad utbyggnad av enstaka eller
grupper av vindkraftverk kan medföra skada på områden av riksintresse
genom att inga särskilda områden där utbyggnad är olämpligt pekas ut
och att motiv och ställningstaganden saknas.
Påverkan på och konsekvenser för riksintresse för vindbruk

Centralt på Orust finns ett område av riksintresse för vindbruk enligt
beslut från år 2008. Det är framtaget genom buffring 400 m till bebyggelse och har formen som en båge kring en dalgång. I vindbruksplanen
föreslås att den västra delen kvarstår som område 2 Hårleby väster
men med avstånd 600 m till bostäder. I området är tre vindkraftverk
redan uppförda. För att minska påverkan på boendemiljön i den öppna
dalgången inne i bågen föreslås att den östra delen utgår som vindbruksområde. En utbyggnad i hela riksintresset skulle även medföra för stor
påverkan på omgivande kulturlandskaps karaktär samt på landskapsbilden över stora delar av Orust.
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Vid revidering av riksintresset var området inte med i första remissomgången år 2012 men tillbaka i andra remissomgången och så även i beslutet år 2013. Vid buffringen i översynen av riksintresset har 800 m till
bebyggelse använts för nya föreslagna områden. Skulle det avståndet användas på Orust utgår den östra delen helt och endast en liten del av den
västra återstår.
Planförslagets konsekvens för riksintresset vindbruk är att området
minskats och att hela området inte bedöms som lämpligt för utbyggnad.
Övrig påverkan
Ljus och buller

Bostäder som ligger nära föreslaget område för vindbruk riskerar att
utsättas för störande ljud- och ljuseffekter. I områden med varierad
topografi och växtlighet är det svårt att generellt bedöma var bostäder
påverkas. Genom att det i planen undantagits områden i närheten av
bostäder och att gällande gränsvärden, regler och här angivna
rekommendationer ska följas, bör det dock inte finnas risk för att någon
ska utsättas för oacceptabel påverkan i dessa avseenden.
Område 2 Hårleby väster ligger inom det utpekade området som enligt
länsstyrelsen inte är påverkat av vägbuller. Planeringsunderlaget är från år
2001 och omfattar inte buller från vindkraftverk med mera, vilket
innebär att bilden inte är heltäckande (se illustration på sida 39). Inom
området finns idag tre befintliga vindkraftverk vilket medför att området
är påverkat av buller. Kommunen har tillföljd av detta bedömt att
Naturvårdsverkets riktvärde om 35 dBA i områden där ljudmiljön är
särskilt viktig inte är tillämpligt här utan att det generella riktvärdet om
40 dBA utomhus vid bostäder ska gälla.
Vindkraftverk med totalhöjd 45-150 m ska enligt luftfartens regler ha
rött blinkande sken under skymning, gryning och mörker, placerat på
tornet. Som alternativ till rött sken får vindkraftverk med totalhöjd
mellan 110 och 150 meter förses med högintensivt vitt blinkande ljus
under skymning, gryning och mörker. Vindkraftverk som har en
totalhöjd högre än 150 meter ska markeras med högintensivt vitt
blinkande ljus. Högintensiva ljus som installeras på nivån 150 meter eller
lägre ska riktas uppåt för att minska störningar för omgivande
bebyggelse.
Blinkande sken kan upplevas mer störande än ett fast sken. Ett vitt sken
kan upplevas mer naturligt än rött sken som blinkar mot natthimlen.
Kranplatser och vägar

Föreslaget område ligger i skogs- och bergsterräng. Kranplatser och
vägbyggen medför ingrepp i naturen i första hand under byggskedet,
men ingreppen kan också medföra bestående förändringar. På särskilt
känsliga platser kan utbyggnad medföra att biotoper splittras och
artförekomster påverkas. Stora öppna områden för kranplatser kan också
medföra risk för stormfällning av skog i områden mellan de enskilda
platserna för verken. Även kulturmiljöer och fornlämningar kan komma
att påverkas vid etablering av kranplatser och utbyggnad av vägar.
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Påverkan runt tillfartsvägar
Kraftledningar

Orust kommun korsas av några större kraftledningar som påverkar
landskapet. Om vindkraftutbyggnaden kräver ytterligare utbyggnad av
kraftledningsnätet blir påverkan på landskapet större. Om det är möjligt
bör nya kraftledningar i första hand placeras i befintliga stråk och
ledningsgator eller markförläggas i kabel.
Var finns risk för betydande miljöpåverkan?
I avsnitten ovan har påverkan och konsekvenser av en utbyggnad av
vindkraftanläggningar i planförslaget beskrivits. Risken för störst
påverkan konstaterades vara på landskapsbilden, fågelliv och andra
naturvärden samt för friluftslivet i delar av området
Genom att undanta större områden från utbyggnad av vindkraftverk bör
friluftsvärdena och befolkningens möjligheter att ha tillgång till
opåverkade och tysta rekreationsområden tillgodoses.
Utifrån tillgänglig kunskap är bedömningen att risken är liten för att en
utbyggnad i Område 2 Hårleby väster ska medföra betydande
miljöpåverkan. En förutsättning är dock att antalet verk och dess
totalhöjd begränsas, även inom övriga områden och område där endast
gårdsverk tillåts. Utan en sådan begränsning bedöms risken stor för
betydande miljöpåverkan för landskap och boendemiljö med hänsyn till
att Orust har ett komplext och relativt småskaligt jordbrukslandskap med
spridd bebyggelse.
Miljömål
I miljökonsekvensbeskrivningen ingår också en avstämning av de förslag
som ställs, mot de av riksdagen antagna miljömålen samt mot gällande
miljökvalitetsnormer. Flera nationella miljömål berörs. I det följande
avsnittet beskrivs kortfattat hur berörda miljömål påverkas.
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Planförslaget
Miljömål

Påver
kan

Kommentar

Dessa miljömål sammanhänger med luftutsläpp i samband med omvandling av energi
med fossilt ursprung. Nyproducerad vindkraft kommer i stor utsträckning att ersätta
elenergi från kol- eller oljeeldade kraftverk
och kommer därmed att bidra till att
minska växthuseffekten och till att försurande och övergödande nedfall sprids. En
utbyggnad av vindkraft i kommunen bidrar
därmed till uppfyllelse av de fyra miljömål
som är relaterade till luftutsläpp.

1 Begränsad
klimatpåverkan

-

2 Frisk luft
3 Bara naturlig
försurning

-

7 Ingen övergödning

-

10 Hav i balans
samt levande kust
och skärgård

-

Vindbruksplanen föreslår att kustzonen ska
bevaras från utbyggnad av vindkraft.

11 Myllrande
våtmarker

/?

12 Levande
skogar

/?

13 Ett rikt
odlingslandskap

/?

16 Ett rikt växtoch djurliv

/?

Målen kan i viss mån påverkas negativt av
anläggningarnas fysiska intrång med effekter på den biologiska mångfalden, våtmarker och kulturlandskapet. Föreslaget utbyggnadsområde och planens rekommendationer bedöms dock medföra att denna
påverkan endast blir av begränsad
omfattning. En förutsättning är att hänsyn
tas till skyddsvärda arter samt fladdermöss
och fåglars rörelser i landskapet.

15 God bebyggd
miljö

-

Målet innebär bl a att program och strategier ska tas fram för hur förnybara resurser ska tas tillvara och för utbyggnad av
produktionsanläggningar för vindkraft mm.
Vindbruksplanen medverkar i dessa avseenden till att miljömålet uppfylls. Bebyggelsemiljön kan emellertid också påverkas
av skuggbildning, ljud, buller och av en förändrad landskapsbild. Planens utformning
innebär att dessa aspekter vägs in i utformningen av vindkraftanläggningar på ett
sådant sätt att miljömålet inte motverkas.
Genom att föreslå områden där vindkraftsanläggningar inte ska tillkomma säkras
dock de mest värdefulla områdena mot utbyggnad. Särskilt viktigt är bevarandet av
kustzonen som är en viktig rekreationsmiljö för många.
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Nollalternativet

Nollalternativet bedöms innebära sämre förutsättningar för kommunen
att uppfylla miljömålen än vad planförslaget gör, liksom också för att
utveckla energisystemet i den riktning som krävs för hållbar utveckling.
Sammanfattande bedömning av miljökonsekvenserna om
en utbyggnad i samtliga områden genomförs
Allmänt

Avsikten är att vindbruksplanen ska kunna bli ett användbart planeringsinstrument för utbyggnad av vindkraft i kommunen. I planen som
baseras på ett hushållningsperspektiv, görs avvägningar så att de negativa
konsekvenserna av utbyggnaden blir så små som möjligt. Planen bidrar
också till att flera miljömål uppfylls utan att andra mål i betydande
omfattning motverkas och medverkar därför till att en långsiktigt hållbar
utveckling kan uppnås.
Konsekvenser för landskapsbilden

I detta planförslag redovisas ett utbyggnadsområde, Hårleby väster.
Området ligger i ett landskapsavsnitt med måttlig tålighet för
vindkraftanläggningar. Landskapet är kuperat med skogklädda berg, som
delvis kommer att skymma kommande anläggningar, vilket innebär att
vindkraftverk inte kommer att synas eller dominera landskapet. Från
öppna bredare dalgångar kommer dock verken att synas tydligt och
medföra en påverkan på landskapsbilden. Från delar av havsområdet kan
vindkraftverk bli synliga men då på ett sådant avstånd att de inte
dominerar landskapsbilden.
På grund av föreslagna områdens lokalisering bedöms påverkan på
landskapsbilden i grannkommuner att bli liten eller obetydlig.
De enstaka vindkraftverken bedöms endast kunna bli ett fåtal till antalet,
detta på grund av begränsande faktorer såsom närheten till bostäder och
skyddsvärda natur- och kulturmiljöer.
Den sammantagna bedömningen är att landskapet som helhet tål en
utbyggnad enligt förslaget.
Konsekvenser för friluftslivet

Genom att undanta kustzonen från all vindkraftsutbyggnad och endast
tillåta gårdsverk i områden runt sjöarna Grindsbyvattnet och Kollungeröd vatten, bedöms värdena för friluftsliv inte påverkas annat än i mindre
omfattning genom planens förslag.
Konsekvenser för värdefulla naturmiljöer

En utbyggnad i föreslaget område samt spridda enstaka verk kan få
konsekvenser främst för fågellivet och skyddsvärda arter. I rekommendationerna fastslås att inventeringar och studier av påverkan på fågelliv och
fladdermöss ska utföras i samband med detaljprojektering av anläggningar. Åtgärdsförslag för att minimera skadorna ska lämnas.
Genom att undanta kustzonen och andra känsliga naturmiljöer minskas
risken för negativa konsekvenser för värdefulla naturmiljöer.
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Konsekvenser för värdefulla kulturmiljöer

Vid utbyggnad i föreslaget vindbruksområde bedöms kulturvärdena
utifrån idag tillgänglig kunskap totalt sett endast påverkas måttligt. Vid
miljöprövningen ska noggrannare studier av påverkan på värdefulla
kulturmiljöer och landskap i omgivningarna utföras.
I området kan fornlämningar påträffas, vilket innebär att antikvariska
utredningar måste ingå i ansökan om utbyggnad. Konsekvenserna av
eventuell fornlämningsförekomst inom områdena kan inte bedömas i
denna översiktliga MKB.

SOCIALA OCH EKONOMISKA KONSEKVENSER
Ekonomiska konsekvenser av en vindkraftsutbyggnad sammanhänger
främst med de arbetstillfällen som skapas, dels tillfälligt för lokala
anläggningsentreprenörer, dels under driftskedet för underhåll, service
och tillsyn. Markägare inom det område som utpekats som lämpligt för
vindkraftutbyggnad kan upplåta sin mark mot ersättning för vindkraftsanläggningar samtidigt som skogsbruket kan pågå inom området.
Förutsättningarna för rationellt skogsbruk kan påverkas något i
anslutning till vindkraftverken som kräver vegetationsfria ytor för underhåll mm. Å andra sidan kan nya och bättre vägar till vindkraftsanläggningarna underlätta transporterna inom skogsområdena och därmed
bidra till bättre villkor för skogsbruksnäringen.
Ibland erbjuds lokalbefolkningen möjlighet att delta ekonomiskt i vindkraftsprojekt. Det kan ofta vara goda investeringar samtidigt som det
skapar delaktighet i projekten. Även lokala företag och föreningar kan
initiera och driva andelsvindkraft, som kommer boende och företag till
nytta. Fördelar med detta är möjlighet att köpa el till självkostnadspris
samt en starkare lokal förankring för utbyggnad av vindkraft.
Lokal förankring och delaktighet skapar en större acceptans för
eventuella störningar och olägenheter. Om den ekonomiska avkastningen endast kommer de markägare som upplåter sin mark till godo,
medan störningarna från anläggningarna drabbar grannar och annan
lokalbefolkning i närområdet kan oönskade spänningar uppstå mellan
exploatörer och närboende. På sikt kan det försvåra en utbyggnad av
vindkraft och motverka uppfyllelsen av den nationella planeringsramen
för vindkraft samt vissa miljömål.
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