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Inledning 

Kommunens syn
I skärgårdskommunen Öckerö finns det goda tekniska förutsättningar 

för vindbruk genom de utmärkta vindförhållanden som råder. Å andra 

sidan har öar i sig begränsade markområden för utbyggnad av bebyg-

gelse och anläggningar. Öarnas täta bebyggelse och värdefulla natur- 

och fritidsområden medför att det kan uppstå intressekonflikter mellan 

utbyggnad av vindkraft och allmänna och enskilda intressen.

Kommunen är dock mycket positiv till att stödja utvecklingen av 

förnybar energi och vill därför till en början förutsättningslöst reda ut 

vilka möjligheter det finns för utveckling av vindbruket i kommunen 

såväl på land som i vattenområdena. 

Kommunens övergripande mål under mandatperioden 2007-2010 

formuleras vad gäller energi och energianvändning enligt följande:

skapas, där energianvändningen effektiviseras och har 

grund i förnyelsebara energikällor. Omställning ska 

ske till ett ekologiskt uthålligt energisystem. Detta 

ska ske genom en säker, ekonomisk och miljöanpas-

sad energiförsörjning och ett lokalt ansvar inom 

energi- och miljöområdet. 

-

munen ska vara självförsörjande på el under nästa 

mandatperiod 2011-14.

I den gällande översiktsplanen finns inga områden för vindbruk 

utpekade. I kapitlet ”Allmänna rekommendationer för Öckerö kom-

muns utveckling” kan läsas att en handlingsplan för energiförsörjning 

i Öckerö kommun ska tas fram där områden för vindkraftproduktion 

eller annan miljövänlig elproduktion ska belysas.

Inom kommunen finns hittills två vindkraftverk uppförda på Hönö 

Pinan inom hamnområdet. Det större av dessa, som ägs av en vind-

kraftförening, är på 660 KW och har en höjd till navet på 50 m. 

år 2008 slutanvändningen elenergi i kommunen ca 93 000 MWh el. 

Detta motsvarar produktionen från 10-15 stora vindkraftverk på 2,5-3 

MW vardera. 

Om kommunen ska vara självförsörjande på endast vindkraftel 

måste således plats anvisas för 10-15 stora verk (150 m höga) eller 

ca 50-60 verk av samma storleksordning som det befintliga verket. 

(Dagens verk producerar ca 1600 MWh/år i snitt)
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Inledning 

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 

förnyelsebar energi.

Riksdagens mål för utbyggnad av vindkraft i landet som helhet är 

att 10 TWh per år ska produceras som vindkraftel omkring år 2015. 

-

slår att planeringsmålet för vindkraft utökas till 30 TWh till år 2020. 

Västra Götaland angett ett regionalt planeringsmål om ca 0,4 TWh 

per år, vilket motsvarar elproduktionen från 100 - 200 stora moderna 

vindkraftverk.

-

ning av områden av riksintresse för vindbruk och områden har tagits 

fram. Huvudkriterium för utpekande av områden av riksintresse är 

att beräknad medelvind skall uppgå till 6,5 meter per sekund på 71 

meters höjd (över nollplansförskjutningen). Vissa områden har av 

och bebyggda områden med ett skyddsavstånd på 400 meter samt 

områden som är mindre än 1,5 km2.

I Öckerö kommun finns inget utpekat riksintresseområde för vind-

bruk.
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Planeringsförutsättningar

PLANERINGS-
FÖRUTSÄTTNINGAR

Allmänna förutsättningar för vindbruk
Förnyelsebar energi
Vindkraften är en förnyelsebar energikälla. Den är fri från miljöskad-
liga utsläpp och den är effektiv med avseende på materialförbrukning. 
Så kallade livscykelanalyser visar att energiförbrukningen för tillverk-
ning, transport, byggande, drift och rivning är mycket begränsad för 
vindkraft. 

Vindkraft kan därför bidra till att flera nationella miljömål kan 
uppnås, bl a vad gäller klimatpåverkan, luftkvalitet, försurning och 
övergödning. 

Vindresurser
Vindstyrkan är grundförutsättning för möjligheterna att etablera 

institutionen vid Uppsala Universitet tagit fram beräkningar över hur 
medelvinden varierar i landets olika delar. Beräkningarna visar att be-
tydligt större områden än man tidigare trott har förutsättningar för 
vindkraftutbyggnad.

I områden med årsmedelvind över 6,5 m/s (meter per sekund) på 
en höjd av 71 meter över nollplansförskjutningen, dvs med hänsyn 
till vegetationens höjd, är vindresurserna så stora att riksintresse för 
vindbruk ska kunna hävdas. Områden med medelvind över 6,0 m/s 
bedöms vara de som är mest intressanta för etablering av kommersiell 
vindkraft. 

Hela Öckerö kommuns landområden har medelvindar mellan 7,7 
och 7,9 m/s och i havet är medelvindstyrkan mer än 8 m/sek. Det 
innebär att det ur vindsynpunkt är mycket gynnsamt att bygga ut vind-
kraften på Öckerö eller i kommunens havsområden. (Se karta vindkar-
tering.)

Vindkraftverksteknik
Vindkraft är idag en utvecklad och väl beprövad teknik. De kommer-
siella verken har blivit nära 10 gånger så stora på 20 år samtidigt som 
kostnaden per producerad kWh el halverats. 

Vanligt är att vindkraftverk som byggs idag har en effekt av mellan 
2 till 3 MW. Den genomsnittliga storleken på nya verk var 1,4 MW 
under år 2006. Det diskuteras idag storlekar på upp till 4-5 MW som 
kommersiellt möjliga att bygga.
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Planeringsförutsättningar 

Genom att verken blivit större kommer rotorerna upp på högre 

höjd där vindhastigheten är högre och effektuttagen kan ökas. Verk 

med en generatoreffekt av 2-3 MW har en tornhöjd av ca 100 meter 

och en rotordiameter på ca 90-100 meter. Sådana verk är alltså ca 150 

m höga totalt. Havsbaserade vindkraftverk kan byggas något lägre 

eftersom vinden är starkare och jämnare på olika höjder till havs.

Normalt är vindkraftverken i drift i vindstyrkor mellan 3 och 25 

m/s med maximal effekt kring 10 m/s och över. Verken kan i bra vind-

vindkraftverk på 3 MW kan årligen producera ca 7500 MWh el, vil-

ket motsvarar årsförbrukningen för 1 500 medelstora hushåll som i 

genomsnitt förbrukar 5000 kWh hushållsel vardera.

Utveckling av vindkraftverk och tekniken kring vindkraftverken 

pågår kontinuerligt. Vindkraftverk med vertikal axel har introducerats 

i Sverige (VAWT - Vertical Axis Wind Turbine, den vanliga HAWT har 

horisontell axel). Runt en vertikal axel snurrar vertikalt ställda blad fästa 

på horisontella stag från axeln. Hittills har ett fåtal verk av denna typ 

byggts i Sverige, och de är samtliga av mindre storlek för lokalt bruk. 

exempel är det 100 meter höga verket Éole C, Cap-Chat, Kanada som 

var i drift mellan 1988-93. Typen begränsas i storlek av stora påfrest-

ningar på centralaxeln och turbinbladen då bladen sitter perifert.

100 m

Öckerö nya kyrka 2 MW 3 MW Skanskaskrapan, GöteborgBefintligt vindkraftverk
på Öckerö 0,66 MW

Anspråk och lokaliseringsfaktorer på land
Den yta som ett vindkraftverk tar i anspråk på land utgörs av fun-

damentet och eventuell transformatorbyggnad om denna inte kan 

1000-1500 m2. För uppbyggnad och underhåll krävs tillfartsvägar med 

hög bärighet och med en bredd av ca 4-6 meter. 

Av ekonomiska skäl samt för att utnyttja vindenergin väl och hus-

hålla med landskapet är det lämpligt att samlokalisera flera verk. För 

att undvika att verken tar vind från varandra placeras de vanligen med 

ett inbördes avstånd om 4-6 gånger rotordiametern mot den förhärs-

kande vindriktningen. Det innebär att verk med tornhöjden 100 meter 

och rotordiametern 100 meter och som placeras i en grupp bör ha ett 

inbördes avstånd på ca 500 meter mellan verken.
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Planeringsförutsättningar 

Anspråk och lokaliseringsfaktorer till havs
Utbyggnad av vindkraft till havs innebär andra tekniska och ekono-
miska utmaningar än vindkraftutbyggnad på land. Vattendjup, bot-
tenförhållanden och avstånd till land är av stor betydelse för att havs-
baserade vindkraftanläggningar tekniskt och ekonomiskt ska kunna 

därför kommit till stånd i Sverige. Dessa är oftast belägna på relativt 
grunda bankar (< 20 m). 

Vindkraftverk till havs utsätts för större driftpåkänningar än sådana 
som byggs på land, och kräver därför modifiering för att klara av den 
tuffare miljön. Dels innebär de högre vindstyrkorna längre total drift-
tid, dels ger salta vågor och vindar större korrosionsrisk. Skötsel och 
service av verken kräver säker landstigning och förtöjning liksom också 
möjligheter till vistelse i verken för personal om vädret förhindrar färd 
tillbaka mot land. 

För att ett område ska vara lämpligt för havsbaserad vindkraft bör 
inte djupet överskrida 40 m. Djup större än 30 m betyder betydligt 

är Hywind-projektet i Norge för bottendjup på 120-700 meter.  
Anläggningen består av en 100 meter djup flyttank med diameter på 
ca 8 meter som bär upp ett 2,3 MW:s verk. (Ännu mycket stora kost-
nader).

Avståndet mellan verken i en havsbaserad park ska vara 7-8 rotordi-
ametrar. I en havsbaserad vindkraftspark behöver tornhöjden inte vara 
lika stor som en motsvarande landbaserad anläggning då vinden inte 
störs av höjder, bebyggelse eller växtlighet.

Prövning av vindkraftanläggningar till havs är mer omfattande än 
anläggningar på land, bland annat eftersom det finns många motstå-
ende intressen i havsområden. Fisket är ett sådant viktigt intresse som 
visat sig ha starkt företräde då vindkraftanläggningars tillåtlighet prö-
vas. Ju grundare områden ju större intresse för fiske och som reproduk-
tionsområden för fisk. På djupare områden är de tekniska förutsätt-
ningarna för etablering av vindkraft sämre eftersom större djup hittills 
inneburit mer komplicerade grundläggningsmetoder och större kost-
nader. Ju längre från land dyrare kabeldragningar. Ändå rekommende-
ras att havsbaserade vindkraftanläggningar läggs relativt långt ut från 
land där konflikterna med andra allmänna intressen är lägre än nära 
land.
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Planeringsförutsättningar

Hälsa och säkerhet
Allmänt om omgivningspåverkan

de genom verkens storlek och anläggningarnas utbredning blir visuellt 
dominerande inslag i landskapet. Bullret från verken kan också på-
tagligt förändra ljudnivån i ett tidigare tyst och opåverkat natur- och 
friluftsområde. Ljudutbredningen över hav är annorlunda än den över 
land varför betydligt större avstånd krävs mellan vindkraftanläggningar 
och bostäder och andra störningskänsliga miljöer än på land (minst det 
dubbla avståndet).

Upplevelsen av en vindkraftanläggning är dock individuell och är 
beroende, förutom av avståndet, också av landskapstyp, skala, topo-
grafi, vegetation, anläggningens utformning, rotorhastighet, andel av 
synfält mm. Hur en anläggning uppfattas hänger också ofta samman 
med den enskildes attityd i energi- och miljöfrågor samt vilka möj-
ligheter till ekonomisk delaktighet i vindkraftprojekten som finns. I 
gjorda attitydundersökningar framgår att det är lättare att acceptera 
störningar från vindkraftverk som man själv har del i än sådana som 
andra ska dra vinster och fördelar ur.

Buller
För vindkraftverk rekommenderas att Naturvårdsverkets utomhus-
riktvärden för industribuller nattetid tillämpas. Med riktvärden avses 
värden som normalt inte bör överskridas när verket är i drift. För bo-
städer är riktvärdet 40 dB(A). För planlagd fritidshusbebyggelse och 
tysta och opåverkade områden viktiga för friluftslivet är riktvärdet dock 

verk och bostad är de flesta fall tillräckligt för att riktvärdet 40 dB(A) 
skall tillgodoses. Vid större grupperingar kan, när den sammanvägda 
bullernivån räknas, avståndet bli större. För havsbaserade verk är av-
ståndet betydligt större eftersom ljudutbredningen är annorlunda över 
hav än land, (se ovan). Ljudutbredningen är beroende av verkens stor-
lek och höjd samt de topografiska och vindmässiga förhållandena var-
för detaljerade studier behöver genomföras för varje anläggning. Lika 
viktigt som att bullervärdena uppnås är dock att sådana respektavstånd 
iakttas så att inte närboende upplever störningar i onödan, eftersom 
vindkraftverk som ligger för tätt på en boendemiljö ibland också kan 
uppfattas som intrång i den privata sfären.

Naturvårdsverket konstaterar efter att studier gjorts på störningar 
från vindkraftverk, att ungefär 20% av boende inom bullerintervallet 
37,5-40 dBA känner sig störda av buller från vindkraftverk, vilket styr-
ker rekommendationen att utomhusvärdet vid bostad inte bör över-
stiga 40 dBA 

Naturvårdsverket har i rapporten ”Ljud från vindkraftverk- revide-
rad upplaga” från februari 2009 aktualiserat tidigare upplaga från 2001 
och redovisat modeller för beräkning av ljudutbredningen från dagens 
större verk och en förändrad beräkningsmodell för vindkraftparker till 
havs. 
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Skugga
Förutom genom det buller de alstrar kan vindkraftverk också ge upp-

hov till störningar genom de ljuseffekter (skuggor/reflexer) som kan 

uppkomma. Generellt påverkas områden med kvälls- eller morgonsol 

dvs. sydost eller sydväst om ett vindkraftverk mest då solhöjden är som 

lägst under dessa tider. På vintern, när luften är klar, kan ett 100- me-

ters verk kasta sin skugga upp till 2 km på en husvägg och 1 km på 

plan mark. Skuggor kan vara uppfattbara på 1,5 km avstånd men då 

endast som en diffus ljusförändring. Besvären av skuggbildningen avtar 

således med avståndet.

Det finns inga fastlagda riktlinjer för hur länge och hur mycket 

skugga från vindkraftverk som enskilda boende ska tåla. Den praxis 

som tillämpas är att den faktiska skuggtiden på en störningskänslig 

plats inte bör överstiga totalt 8 timmar per kalenderår. Problemet kan 

lösas genom att verken kopplas ur drift under den känsliga perioden.

Skyddsavstånd kring vägar, järnvägar och kraftledningar
Avstånd till allmän väg, järnväg eller kraftledning bör vara minst en 

och en halv gånger verkets totalhöjd, dock minst 50 meter. 

Haveri
Risk för olyckor genom lossande delar och is eller för brand är liten 

men bör uppmärksammas eftersom människor ofta vistas oskyddade 

finnas risk för iskast är navhöjden+rotordiametern gånger en och en 

halv. (Göran Ronsten FOI, Svenska erfarenheter av vindkraft i kallt 

Det längsta rapporterade avstånd från ett verk där lossnade bladdelar 

hamnat är 500 meter. 

Skuggdiagram för en plan yta som visar 

ungefärlig maximal skuggutbredning för 

område omkring ett 100 metersverk med 

100-meters rotor på Öckerös breddgrad. 

Som längst når skuggan upp till 2 km.  



13Samrådshandling 2009-09-08

Planeringsförutsättningar
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Luftfart
Flygfarten får inte hindras av höga master och torn i in- och utflyg-

ningsriktningen vid flygplatser och flygflottiljer. Torn och rotorblad 

kan ge störningar på kommunikations- och radarsystem och ge stör-

som flygfarten behärskar får inte ske. Företrädare för luftfartens in-

tressen måste därför alltid höras inför prövningar av vindkraftverk och 

vindkraftanläggningar. 

Påverkan för den civila flygfarten kan ske så långt som 6 mil från en 

flygplats. Både Landvetter flygplats och Göteborg City Airport ligger 

inom 6 mil från Öckerö. 

Djur- och växtliv
Vindkraftverk kan ha viss påverkan på djurlivet. Bl a kan fåglar- särskilt 

rovfåglar och fladdermöss kollidera med rotorblad vid födojakt och 

vissa fågelarter undviker att sträcka genom eller att rasta i närområdet. 

Kollisonsrisken är beroende på vindkraftverkens placering i landskapet 

och också på den inbördes placeringen. Vindkraftverk har inte visat 

sig ha annat än marginella negativa effekter för förekomsten av större 

däggdjur inom landområden. 

Den havsbaserade vindkraften lokaliseras främst till grunda rev 

och bankar, på platser som ofta både är reproduktionsområden och 

goda fiskeplatser. Risk finns fundament och förankringsanordningar 

till vindkraftverken kan skada områdena eller försvåra för fisket. Det 

har dock visat sig att fundamenten kan kompensera eventuellt bortfall 

genom att de skapar förutsättningar för nya rev och födoplatser för fisk. 

Noggranna marinbiologiska undersökningar ska alltid föregå och följa 

tillståndsansökningar för vindkraftanläggningar till havs.

Större flygplatser i Öckerös närom-

råde med hinderbegränsade ytor utlagda. 

Förutom de hinderbegränsande ytorna 

behöver flygplatserna s.k. procedurom-

råden och MSA-påverkande ytor, de 

sistnämnda kan sträcka sig 55 km ut från 

flygplatsens landningshjälpmedel.
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Planeringsförutsättningar 

Förutsättningar för vindbruk i 
Öckerö kommun
Bostäder och verksamheter
Öckerö är en skärgårdskommun med 10 bebyggda öar utan fast land-

förbindelse. Bostadsbebyggelsen, som till övervägande delen utgörs 

av enbostadshus ligger tätt på små tomter på det sätt som är vanligt 

i skärgården, dvs den begränsade marktillgången har tvingat fram en 

hushållning och ett effektivt utnyttjande av marken vid samhällenas 

utbyggnad. Öckerö, och Hönö med Fotö är de öar som är mest be-

byggda i förhållande till tillgängliga markområden medan det finns 

större obebyggda områden på Björkö, Rörö, Hyppeln och norra Hälsö. 

-

byggnaden ske på Björkö, där stora områden lagts ut söder och norr 

om bebyggelsen. På öarna Öckerö, Hälsö och Rörö föreslås utbyggnad 

få ske i betydligt mindre omfattning, bland annat på grund av bristen 

på tillgängliga markområden.

Fisket är kommunens viktigaste näring. Områden för verksam-

heter ligger i större omfattning huvudsakligen belägna i anslutning 

till hamnarna på södra och norra delen av Öckerö och på södra och 

norra Hönö. På Björkö finns ett mindre verksamhetsområde i hamnen 

och på längre sikt planeras för verksamheter på Björkös sydspets mot 

Kalvsund.

Den täta bebyggelsen och bristen på tillgängliga områden på land, 

gör att större vindkraftanläggningar kan uteslutas på de flesta av öarna. 

I det fortsatta arbetet kommer en noggrannare analys och utvärdering 

att göras om det är möjligt att etablera mindre vindkraftverk inom och 

i anslutning till den byggda miljön.

Kommunikationer
Till kommunen kommer man med två bilfärjelinjer från Hjuvik 

på Hisingen dels till Fotö-Hönö-Öckerö-Hälsö (de sammanhäng-

ande öarna), dels till Björkö. Till Rörö, Hyppeln och Källö-Knippla 

(Nordöarna) går bilfärja från Hälsö, och till Kalvsund och Grötö går 

passagerarbåt från Björkö och Öckerö.

Väg 155 Västra Hisingen-Öckerö kommun är en hårt belastad väg-

ny Öckeröled med broförbindelse Hästevik-Björkö-Öckerö. Öckerö 

kommun har dock efter att folkomröstning hållits i frågan, beslutat at 

avstyrka bro och i stället förorda fortsatt färjetrafik.

riktning över de sammanhängande öarna. Framkomligheten på huvud-

vägen är tillfredsställande med avseende på utbyggnad av vindkraft-

verk. Också på Björkö löper huvudvägen från norr till söder till den 

täta bebyggelsen i norr. På norra Björkö saknas väg med tillräckligt god 

framkomlighet för transporter av vindkraftverk.

Kartbilden till höger visar en samlad 
bild över hur en utbyggnad enligt 
översiktsplanen går att kombinera med 
vindkraftutbyggnad. Om buller från 
vindkraftverk inte ska störa boende på 
öarna krävs avstånd på ca 400-500 
meter. För att undvika störningar i 
de boendes närmiljö bör inte samlad 
bostadsbebyggelse ligga närmare än 
1000 meter från storskaliga vindkraft-
parker. 

Öckerö kommun är redan så tätbe-
byggd att några större områden på 
land inte finns att tillgå utan att 
kommunens möjligheter att utvecklas 
samtidigt begränsas. 
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Natur- och friluftsliv
Kommunens mål och strategier i översiktsplanen

lockar människor att vistas, bo och arbeta i Öckerö kommun och är 

kommunens mest konkurrenskraftiga resurs. I översiktsplanen har 

därför valts fyra strategiska områden som planen främst kretsar kring: 

”Natur och friluftsliv, kommunikationer, marktillgång och näringsliv”.

Vidare sägs i planen att ”det är av stor betydelse att se grön- och vat-
tenstrukturen som en helhet. En grönstruktur är lika viktig som trafik- 
och bebyggelsestruktur”. Grönstrukturen består dels i stora grönområ-

den utanför de tätbebyggda områdena, dels i mindre grönytor mellan 

husen.

I planen har målet uttryckts genom att stora sammanhängande 

områden främst på öarnas västsidor ska bevaras. Delar av områdena är 

idag skyddade genom strandskydd och naturreservat. Ökad tillgänglig-

het till dessa områden ska också främjas enligt planens mål. 

Skyddade områden
Naturreservat är bildade med stöd av miljöbalken och avser värdefulla 

naturområden som behöver skyddas för att säkerställa den biologiska 

mångfalden eller för att tillgodose behovet för friluftslivet. I kom-

munen är Rörö, Västra Hönö och Nordre Älvs Estuarium naturreservat. 

Särskilda föreskrifter gäller för varje område och reglerar vad som ska 

skyddas och på vilket sätt. 

Natura 2000-
naturområden som ska skyddas för att förhindra utrotning av växter och 

djur och för att livsmiljöerna för dessa inte ska förstöras. Alla Natura 

2000- områden i Sverige är klassade som riksintressen och har också 

ett skydd enligt miljöbalken. Sälöfjorden och Nordre Älvs Estuarium är 
Natura 2000- områden. Värdena inom eller i anslutning till ett Natura 

2000- område får inte skadas och det behövs tillstånd till åtgärder som 

på ett väsentligt sätt påverkar förhållandena inom eller i anslutning till 

områdena. 

Djur- och växtskyddsområden syftar till att säkerställa vissa djur- 

och växtarters behov av fredade områden för reproduktion och förök-

ning. Inom kommunen finns fågelskyddsområden som omfattar min-

dre öar och skär. Landstigningsförbud råder under häckningstid. 

Strandskydd. Detta skydd syftar till att långsiktigt trygga allemans-

rättslig tillgång till strandområden och till att bevara goda livsvillkor 

för djur- och växtlivet på land och i vatten. Stora delar av kommunens 

strandområden och havsområdena runt öar, holmar och skär är strand-

lättnader i den tidigare restriktiva hållningen till dispens har införts 

på kuststräckan där Öckerö ingår. För att få ta strandskyddsområden i 

anspråk för t ex vindkraftändamål krävs särskilda skäl som ska anges i 

samband med prövning av anläggningar.
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Västra Rörö med omgivande havsområde liksom den del av Nordre 
Älvs Estuarium som ligger inom kommunen är av riksintresse för natur-

vård. Öarna kring Burösund är av riksintresse för kulturmiljövården och 

hela kommunens obebyggda delar samt omgivande havsområde är av 

riksintresse för friluftsliv. 

Sjöfartens riksintresse utgörs av farleder i norr-sydgående riktning 

samt ett djupt och skyddat läge (Dana fjord) vid inloppet till Göteborg. 

I havet väster om kommunen finns ett område av riksintresse för fisket. 

(Vinga, Stora Pölsan, Hätteberget, Djupa rännan). Motivet till riksintres-

set är värdet som fångstområde för havskräfta, torsk, flatfisk och andra 

bottenfiskar.

Försvarets intressen redovisas av sekretesskäl inte i denna utredning. 

Vindkraftverk får inte lokaliseras i anslutning till försvarsmaktens spa-

nings-, kommunikations- och underrättelsesystem eller inom primärt 

spaningsområde för sensorsystem samt för nära radaranläggningar. 

-

viduellt.

Hela Öckerö kommun är på grund av natur- och kulturvärdena 

av riksintresse enligt miljöbalkens 4 kapitel (särskilda hushållningsbe-

stämmelser för vissa områden i landet). Inom områden som omfat-

tas av kapitel 4 (landets kustområden) får exploateringsföretag och 

andra ingrepp i miljön komma till stånd endast om det kan ske på 

ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 

Bestämmelserna ska dock inte utgöra hinder för utveckling av befint-

liga tätorter eller lokalt näringsliv.

Havsbaserad vindkraft
Länstyrelsen i Västra Götaland har tillsammans med fyra andra läns-

styrelser tagit fram ett gemensamt planeringsunderlag – Sydhavsvind, 

2006-06-19. Underlaget innehåller ställningstaganden kring hur län-

styrelsen ser på storskalig utbyggnad av vindkraft till havs. Rapporten 

redovisar bl a vindbruksfria områden. Inloppet till Göteborg och 

kusten söderut rekommenderas som ett vindbruksfritt område. I rap-

porten framgår också att utbyggnad av vindkraft i områden som inte är 

utpekade som riksintresse för vindkraft inte bör ske om andra riksin-

tressen kan komma att påtaglig skadas. 

Större fartyg kräver manöverutrymme kring de etablerade farle-

derna. Havsrättskonventionen säger att inga hinder får anordnas som 

hindrar användningen av erkända farleder. I rapporten Sydhavsvind 

anges att leder som trafikeras av supertankers kan behöva hinderfria 

avstånd upp till 10 sjömil, och farleder som trafikeras av annan yrkes-

trafik med mindre tonnage 1-2 km. Sjöfartsverket har märkt ut säkra 

(som utanför Öckerö går i territorialvattengränsen) och riksintresse-

områdena. 

OMRÅDE I TABELL 9

MÖJLIGA OMRÅDEN [5LST]

VINDBRUKSFRIA OMR. [5LST]

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR [BoV]

RIKSINTRESSE VIND [STEM]

DJUP 50 M OCH MER [SGU]

400 kV LEDNING

130 kV LEDNING

Länsgränser

Territorialhavet

Sveriges ekonomiska zon

Utsnitt från Sydhavsvind, karta 22. 

Öckerö kommun inringad med röd linje. 

Oranga områden bedöms som lämp-

liga för större vindbruksanläggningar till 

havs. Ljusgröna områden bedöms som 

framtida vindbruksfria områden.

sydhavsvind.pdf)

Öckerö kommun
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På västkusten sker en omfattande fritidsbåtstrafik förutom yrkestra-
fiken. Var och hur fyrar är placerade ger en kompletterande informa-
tion om var yrkes- och fritidsbåtstrafik sker. 

I havet är bottenförhållande intressanta för vilka förutsättningar det 
finns att förankra vindkraftsverk. Sveriges Geologiska Undersökning 
har kartlagt hårdbottnar och sandbankar. Vindkraftverk bör inte anläg-
gas på sandbankar som i framtiden kan bli intressanta för materialut-
vinning enligt SGU. Inom riksintresseområdet för natur – Rörö nämns 
särskilt ostörda sandbankar som en viktig del. Sandbankar kan å andra 
sidan vara en lämplig bottentyp för vindkraftparker till havs då det går 
att anlägga förhållandevis billiga fundament i sådana. (Se även karta 
Hav – Närområde).

Oexploderad ammunition, minor och kemiska stridsmedel kan 
enligt försvarsmaketen finnas i havet utanför Öckerö. Var sådana finns 
måste därför inventeras inför prövning och etablering av havsbaserade 
anläggningar. 

Mindre verk för enskilt bruk (Gårdsverk)
Små vindkraftverk kan vara på mellan 2,2-45 kW och ha en rotordia-
meter på 3-10 meter och en totalhöjd på 15-40 meter.

Fördelarna med mindre verk är att de endast påverkar närmiljön. 
De stora dragen i landskapsbilden förändras inte. Små verk bullrar 
mindre, uppmätta nivåer nära verken ligger i storleksordningen 35-60 
dB beroende på typ av verk och hur mätningen varit gjord. (Buller från 
ett stort verk på 3 MW är ca 105 dB vid turbinen) 

2000 m           2500 m0

Relativa storlek
100m / 25 m

Verkshöjd och ytkrav- räkneexempel

ett vindkraftverk är direkt beroenda av 
den yta som bildas av rotorns tvärsektion 
mot vinden. Större rotordiameter inne-
bär större svept yta för varje enskilt verk 
och därmed ett högre energiinnehåll.

Små verk
2000 små verk med 25 meters höjd och 
ett inbördes avstånd på 5 rotordiametrar 
på en plan yta kräver en yta av ca 6,25 
km2. Årsproduktionen skulle ligga på i 
storleksordningen 100 000 MWh

Stora verk
Motsvarande yta rymmer ca 25 stora 
verk på 2-3 MW. Dessa skulle tillsam-
mans kunna ge ca 150 000 MWh per år, 
dvs en och halv gånger mer än om ytan 
utnyttjades för gårdsverk. 

Landarea
Ytkravet för att täcka Öckerös elkonsum-
tion med verk på 2-3 MW vardera skulle 
vara ca 4 km2, dvs 1/3 mindre än för 
om motsvarande effekt producerades av 
gårdsverk. Större verk bullrar dock mera 
och kräver  längre avstånd till bostäder.

Risk uppstår 
endast om 
föremål 
hanteras.

Kemiska stridsmedel -
sydost om Gotland, runt 
Bornholm, södra inloppet 
till Lilla Bält, Norska 
rännan och väster om 
fyren Måseskär på
västkusten.

Minor -
Kattegatt, 
inloppet till 
Östersjön, 
Öresund, 
Finska viken, 
Irbensundet
mellan Ösel 
och Estland.

Mindre förekomst
Förekomst
Större förekomst

Utsnitt från Försvarets broschyr 
”Oexploderad ammunition, minor och 
kemiska stridsmedel till sjöss”.  (http://
www.mil.se/upload/Oexpl_amm_mi-
n o r _ k e m s t r i d s m e d e l _ t i l l _ % 2 0
sj%C3%B6ss_0712.pdf )
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Också mindre vindkraftverk kräver bra och ostörda vindlägen för 

att vara lönsamma. Avstånd om minst 75 meter till närmsta byggnad 

eller träd samt en navhöjd som ligger minst 6 meter över hinderhöjden 

rekommenderas av en tillverkare. Det betyder att verken bör komma 

upp på höjden 20-30 meter.

Kommunens totala elkonsumtion år 2008 var ca 93 000 MWh. 

Omkring tvåtusen småskalig verk skulle krävas för att täcka Öckerös 

egna elkonsumtion efter dagens situation. 

Förhållandena i Öckerö kommun med mycket tätt liggande bebyg-

gelse, är i dagsläget inte gynnsamma för en så omfattande utbyggnad av 

mindre enskilda vindkraftverk att enbart vindkraft från små verk skulle 

kunna täcka kommunens behov. Små vindkraftverk kan dock komma 

i fråga i vissa fall för att t ex försörja ett flerbostads- eller grupphusom-

råde eller en enskild verksamhet. 
Öckerö har tätt liggande bebyggelse. 

Fotot taget från södra delen av Hönö 

med det befintliga verket vid Hönö-

Pinan till vänster i bilden, på ca 2,5 kilo-

meters avstånd. 
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ANALYS
Landskapets villkor
Allmänt
”Landskapet är ett resultat av de naturgeografiska förutsättningarna 
tillsammans med människans verksamheter på en plats genom historien 
fram till dagens användning. Landskapet tillhör oss alla och är ett levande 
arkiv…..I landskapet möts olika värden- kulturhistoriska, ekologiska, este-
tiska, sociala och ekonomiska” Så beskrivs landskapsbegreppet i Boverkets 
vindkrafthandbok från januari 2009. Vidare sägs att: ”Hur landskapet 
uppfattas handlar om relationen mellan människa och plats. Upplevelser 
är inte bara visuella utan handlar även om ljud, lukt, känslor, minnen 
och associationer.” 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”.

landskapet avsevärt. Vindkraftverk avviker i form och överstiger i höjd-
skala flertalet övriga objekt i landskapet. Med sin storlek och roterande 
rotorblad dominerar de landskapet och drar blickarna till sig. Det är 
därför särskilt viktigt att ta hänsyn till landskapets värden och karaktä-
rer när vindkraftverk ska etableras.

Vindkraft i Öckeröarnas landskap 
När vindkraftverks visuella påverkan på landskapet beskrivs kan olika 
metoder användas. Landskapet kan grovt indelas i olika karaktärer och 
utifrån beskrivning av dessa kan en uppskattning göras av vilken visuell 
påverkan vindkraftanläggningar av olika omfattning och storlek ger på 
landskapet.

Landskapet kan beskrivas utifrån allmänna karaktäristika som skala, 
komplexitet, rumslighet, öppet-slutet, riktning och förekomsten av 
landmärken, kompletterat med verbala beskrivningar i ord och bild av 
Öckerös landskap.

I kommunens översiktsplan har skärgårdslandskapet karaktäriserats 
utifrån tre olika landskapstyper: Inre, mellan och yttre skärgården, vilka 
också representerar tre naturtyper. 

I översiktsplanen beskrivs landskapet som: ”…ett starkt bohus-
länskt landskap med sparsam vegetation och havet som dominerande land-
skapselement och ögrupper som bildar skyddsbarriärer mot havet i väster. 
Naturmiljön karaktäriseras av den successiva övergången från de karga 
klippöarna till Hisingens lummiga dalgångar och öppna odlingslandskap”. 

Inre skärgården på nordöstra Björkö är en del av Hisingens odlings-
landskap med ängar och lövskog mot vattnet. Landskapet som lig-
ger skyddat från havets västvindar är omväxlande och småskaligt. 
Bebyggelsen utgörs av några gårdar som ligger insprängda i landskapet. 
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De är värdefulla kulturmiljöer och ingår i kommunens kulturmiljöpro-

gram. Området är omtyckt som strövområde för Björköborna och för 

besökare.

Landskapet är avgränsat, småskaligt och ålderdomligt. Vegetationen 

bildar tydliga rum runt ängar och hagar. Vindkraftverk skulle uppfat-

tas som nya främmande element som bryter skalan och gör ingrepp 

i rummen. Vindkraftverk är ur landskapssynpunkt inte lämpliga den 

inre skärgården.

Mellanskärgården med lummig och småskalig tätortsbebyggelse 

omfattar tätorterna på Hälsö, Öckerö, Hönö och Fotö, västra Björkö 

samt öarna Kalvsund och Grötö. Med undantag för Kalvsund och 

Grötö är tätorterna gamla bymiljöer som genom tiden successivt byggts 

Ryd på Björkö. Gården ligger i en små-

skalig ängsmiljö omgiven av gärdsgårdar 

och skog med skogslind och ek.

Vägen mot Ryd och Bovik på Björkö. 

Växtligheten är småskalig.
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ut med tät bebyggelse. Det är inom mellanskärgården som en mesta 

utvecklingen av kommunens samhällen föreslås komma till enligt över-

siktsplanen. 

Tätortslandskapet på Öckerö kan också sägas vara komplext med 

ett varierat innehåll och småskaligt genom att husen sällan är högre än 

två våningar och har många små rumsbildningar av olika karaktär. Det 

innehåller flera karaktäristiska landmärken som kyrkor och vattentorn. 

Storskaliga vindkraftsanläggningar är av olika skäl förutom de land-

skapsmässiga, inte möjliga att etablera i mellanskärgården. Småskaliga 

anläggningar kan tillkomma i viss utsträckning. Om de tätbebyggda 

öarnas bebyggelse skulle kompletteras med enskilda mindre anlägg-

ningar i så stor utsträckning att det skulle få betydelse för den totala 

energiproduktionen skulle dock landskapets och bebyggelsens karaktär 

förändras högst betydligt. Vindkraftverken skulle då dominera bebyg-

gelsen och också konkurrera med landmärken som kyrkor och andra 

karaktäristiska element i bebyggelsen.

Yttre skärgården består av Nordöarna Rörö och Hyppeln, de sam-

manhängande öarnas västsidor, norra Björkö med samt omgivande 

havsområde med holmar och skär. Det är ett kargt, blåsigt och i stort 

enhetligt och storslaget landskap. Det är ett landskap med höga natur- 

Foto taget från Hummerviken,västra 

delen av Öckerö med Öckerö nya kyrka 

och vattentornet som landmärken. Det 

befintliga vindkraftverket på Hönö 

sticker upp och bidrar som ett inslag i 

horisontlinjen. Avstånd till kyrkan ca 1,5 

km och till vindkraftverket 3,5 km. .

Foto taget från södra delen av Öckerö. 

Tät bebyggelse med hus i två våningar. 

Plana gräsbevuxna tomtytor ligger mel-

lan obebyggda hällar och bergknallar. 

Landskapet är mer kuperat än på de 

södra öarna.

Infarten till samhället på Hönö söderi-

från. Landskapet är förhållandevis plant, 

byggnaderna och gatan formar närmil-

jön.

Ur kartan på motstående sida fram-
går att Öckeröarna till skillnad från 
Hisingen är relativt låga och flacka 
med få höjdryggar. Det innebär att 
vindkraftverk blir väl synliga från 
de flesta håll i det flacka landskapet, 
eftersom det inte finns ”skymmande” 
terräng som kan dölja hela eller delar 
av verken.
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kultur- och friluftsvärden och det är till stora delar skyddade genom 

strandskydd och reservat. Övervägande delen av det yttre skärgårds-

landskapet är av riksintresse för friluftslivet. 

Yttre skärgården är både ett stor- och småskaligt landskap, där 

karaktären av storskalighet ökar ju längre ut till havs man kommer. 

Havsområdet med få kobbar och holmar har låg komplexitet, enkel 

topografi och liten rumslighet. Det stora öppna havslandskapet där 

det finns få referenspunkter till andra element i storlek och höjd kan 

vara mer tåligt för vindkraftetableringar än ett småskaligt komplext 

landskap. Å andra sidan är det så att 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. 

Yttre skärgårdens strandområde är däremot mer komplext och små-

skaligt. Öckeröarnas strandområden är öppna utan vegetation och har 

relativt flack terräng. Vindkraftverk placerade i ytterskärgårdens strand-

zon kommer därför att få en dominant placering och bli synliga överallt 

inom kommunen och från många platser på fastlandet. 

Foto taget från Hummerviken, på väs-

tra delen av Öckerö mot söder. Flacka 

strandpartier som består av strandängar, 

rullsten och kala hällar möter havet.
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Överst småskalig äng mellan hällpartier 
som leder ut till den storslagna obrutna 
horisontlinjen nedan. 

Nedan den rena horisontlinjen som en-
dast bryts av angöringsfyrar och tillfälligt 
passerande fartyg. 

Källö-Knippla sett från norra delen av 
Hälsö. Landskapet byggs upp av tre enkla 
element, havet, husen och klipporna
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Sammanvägd bedömning
Områden där etablering av grupper och enstaka större 
vindkraftverk bedöms som olämpligt
För att kunna bedöma var på Öckerö det är möjligt att etablera större 

vindkraftanläggningar eller enskilda verk, har de områden som av olika 

skäl bedömts som helt olämpliga för vindkraftetableringar först tagits 

bort. I dessa områden finns andra starka intressen som har företräde 

framför vindkraften. Det gäller sådana områden där vindkraftutbygg-

nad på grund av hälsa- och säkerhetsskäl inte går att kombinera med 

annan markanvändning. Det rör sig då om t ex störningsavstånd kring 

befintliga och planerade bostäder och bebyggelsegrupper, säkerhetsav-

stånd kring infrastrukturanläggningar och farleder samt respektavstånd 

kring kyrkor. Områden som har ett särskilt skydd från exploatering en-

ligt miljöbalken har också tagits bort. För Öckerös del där strandskydd 

gäller för så gott som samtliga obebyggda landområden och 300 m 

ut från land, har dock strandskyddade områden bedömts som möjliga  

områden. Genom att använda digital kartinformation har områdena 

kunnat ”buffras” bort. De bortbuffrade områdena är följande:

Områden runt bostäder, med en radie av 400 meter, 

detaljstudier kan visa på större avstånd behövs. 

Områden runt kyrkor med en radie av 500 meter 

Tätortsbebyggelse befintlig och planerad med 1000 

meters omgivning

Allmänna vägar befintliga och planerade 200 meter 

säkerhetsavstånd

Naturreservat

Natura 2000- områden

Djur- och växtskyddsområden i havet

Riksintresse för natur – Rörö (vikten av orörda sand-

bankar och negativ påverkan från vindkraft nämns 

särskilt i värdebeskrivningen.)

Riksintresse för sjöfart

Farleder på sjökort 500 meters säkerhetsavstånd

Vindbruksfria områden enligt Sydhavsvind - 060619

Dessutom har områden som är av riksintresse för fisket undantagits 

som lämpliga för utbyggnad av vindkraft.

För eventuella etableringar till havs buffras även 2000 meter till 

bostäder respektive de tio största öarnas kustlinje i kommunen. Buller 

får större spridning över havsytan än över land. Skuggverkan från vind-

kraftverk belägna väster om befintlig bebyggelse kräver också stora 

avstånd för att inte slagskuggor ska störa boende.



33Samrådshandling 2009-09-08

Analys

Områden för fortsatta studier av vindkraftutbyggnad 

gjorts återstår till havs ett område runt Stora Pölsan och norrut som 
översiktligt kan bedömas ha sådana förutsättningar för vindkraftetable-
ring att vidare studier kan vara meningsfulla att genomföra. Här är 
vattendjupen mindre än 40 m och avstånden till land tillräckliga för 
att störningar ska undvikas, samtidigt som övriga allmänna intressen 
bedöms möjliga att kombinera med vindkraft. 

Området utanför fågelskyddsområdet Torrbeskär i södra kommun-
delen har liknande djup och bottenförutsättningar men ligger mellan 
två infartsfarleder och i nära anslutning till fågelskyddsområde och 
bedöms därför som olämpligt.

Som framgår av kartan ”Preliminär avgränsning” blir det på land 
endast ett mindre område beläget på nordvästra Björkö som en vind-
kraftetablering med större verk kan bli aktuell för mer detaljerade stu-
dier. Stora delar av området ligger dock inom strandskyddat område.

Slutsats
-

utsättningar, landskapsanalys och ”buffring” resulterar i slutsatsen att 
det finns små förutsättningar för större vindkraftetableringar på land 
i kommunen. På nordvästra Björkö kan ett, två eller högst tre stora 
verk etableras, vilket endast delvis uppfyller kommunens mål om att bli 
självförsörjande på vindkraftel.

Större vindkraftanläggningar måste således, om de ska förläggas 
inom kommunen, etableras till havs. Vindkraftanläggningar till havs är 
utifrån dagens förutsättningar mycket stora med många verk för att bli 

-
sen mot Kungälv bör därför undersökas. 

Med en havsbaserad vindkraftanläggning skulle kommunens mål 
om självförsörjning utan svårighet kunna uppnås. För att uppnå själv-
försörjningsmålet krävs en anläggning på ca 5 verk på 5 MW vardera 
(mycket stora verk) eller ca 8 verk på 3 MW vardera. 

är kommunens egna utvecklingsmöjligheter. Om kommunen också 
fortsättningsvis ska kunna utvecklas och öka sin befolkning enligt sina 
mål, kan inte områden som idag är oexploaterade avsättas för vind-
kraftanläggningar. Buller och skuggor ger stora säkerhetsavstånd till 
bebyggelse och kraftverken blir mycket dominerande i närmiljön. 

Den skyddade och värdefulla naturen är ett annat konkurrerande 
intresse. Livsmiljön med närhet till havet är enligt översiktplanen kom-
munens mest konkurrenskraftiga tillgång i regionen. Stora vindkrafts-
parker påverkar livsmiljön på land och till havs. 
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PLANFÖRSLAG
Strategier för utbyggnad
De slutsatser som är gjorda i analysen visar att det endast är genom 

utbyggnad av vindkraft till havs som kommunens mål om att bli själv-

försörjande på vindkraftel enligt det uttalade målet kan uppnås. Större 

vindkraftverk på land är endast möjliga att lokalisera till norra Björkö. 

Utbyggnad av ett till tre verk på norra Björkö kombinerat med mindre 

lokala anläggningar spridda bland bebyggelsen kommer inte att upp-

fylla målen. 

I detta förslag till vindbruksplan visas på två strategier för utbygg-

nad: ”Strategi hav” och ”Strategi land”. Konsekvenserna av de båda 

strategierna beskrivs också med utgångspunkt från påverkan på boen-

demiljöer, landskapsbild, natur- och friluftsliv och andra intressen som 

berörs. Inför samrådet är planförslaget relativt ”öppet” utan starka ställ-

ningstaganden för eller emot; ett brett samråd med kommunala och 

statliga myndigheter, berörda organisationer och kommuninvånare ska 

ge svaret på möjligheterna att genomföra planens intentioner. 

Strategi land 
Norra Björkö

för vidare studier av en vindkraftanläggning på land. Området ligger 

på nordvästra Björkö, och utgörs av ett kalt bergsparti vid stranden. 

Området ägs huvudsakligen av Försvarsmakten. Strandskydd gäller för 

större delen av området. I detta förslag studeras möjligheten att eta-

blera två eller tre vindkraftverk om totalt ca 6 MW på platsen. Antalet 

beror på storleken på verken. Tillgängligheten från land till området är 

BjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörköBjörkö

ällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knipplaällö-Knippla

HälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsöHälsö

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Område på Norra Björkö 
kartbild,nedan fotomontage med tre 
stora verk sedda från Öckerö, foto-
punkt 278.
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låg vid etablering eftersom den täta bebyggelsen på Björkö inte medger 
tillräckligt breda och raka vägar. Transporter under byggtiden måste 
i så fall ske via havet. För drift och underhåll av uppförd anläggning 
bedöms en väg av tillräcklig kvalitet kunna byggas fram till området. 

Ca 25 % av kommunens årliga elförbrukning skulle kunna produ-
ceras om en utbyggnad på 6 MW genomfördes. 

Vindkraftverken (totalhöjd 120-150 meter) skulle bli synliga från 
i stort sett alla platser i kommunen liksom från västra Hisingen och 
komma att dominera landskapet med sin storlek och höjd. Ännu större 
verk finns snart i tillverkning, (5 MW). Sådana har en totalhöjd av ca 
180 m. På Björkö skulle finnas utrymme för endast ett sådant. 

Övrig landbaserad vindkraft
I tidigare redovisning har konstaterats att det finns begränsade möjlig-
heter att i kommunen uppföra små och medelstora enskilda vindkraft-
verk (likt det som är uppfört på Hönö Pinan och mindre), på grund 
av den täta bebyggelsestrukturen och för att också sådana verk kräver 
skyddsavstånd till bostäder och övriga anläggningar. Om man i antar 
att enskilda vindkraftverk (för ett eller ett par hushålls behov) skulle 
behöva vara 30 m högt för att fånga vinden effektivt, och samtidigt vid 
ett haveri kunna falla inom den egna fastigheten, finns i kommunen 
endast ca 50 bebyggda fastigheter som skulle kunna rymmas inom den 
egna tomtplatsen. I detta förslag till vindbruksplan görs därför ett an-
tagande att vindkraftel producerad i små anläggningar endast kan ge ett 

skulle det kunna röra sig om 5-10% inklusive befintlig anläggning på 
Hönö Pinan.

Rekommendationer för placering av små vindkraftverk inom eller 
i anslutning till bebyggelse:
Bygglov krävs för små vindkraftverk med större totalhöjd än 20 meter 
och vindturbin med diameter större än 3 m, samt för vindkraftverk 
placerade på tak.

Små vindkraftverk utanför detaljplan kan placeras inom en tomt-
plats på marken eller på tak. 

Små enskilda vindkraftverk för en eller ett par fastigheters behov 
ska- oavsett om bygglov krävs eller ej- placeras med minst ett avstånd 
till tomtgräns så att verket kan falla inom den egna tomtplatsen. 

Omgivningen får inte störas genom buller och skuggor från vind-
kraftverket.

Bygglov för små vindkraftverk inom detaljplan (utom de som är 
bygglovsbefriade) prövas förutom vad som redovisas ovan också utifrån 
detaljplanens bestämmelser om mark som får bebyggas, tillåten total-
höjd etc. 

För prövning av bygglov såväl inom som utanför detaljplan gäller 
plan- och bygglagens kap 3 om anläggningars utformning och place-
ring. 
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KONSEKVENSER
Inledning

eller av ett tillägg till en översiktsplan som denna vindbruksplan är ex-
empel på, tydligt kunna utläsas i planen. Med detta menas att de sam-
lade konsekvenserna av planens förslag, dvs inte bara de miljömässiga 
utan också de sociala och de ekonomiska konsekvenserna, ska beskrivas 
i planen. 

I allmänhet ska också en miljöbedömningsprocess med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) följa denna typ av planeringsar-
bete om det finns risk för att genomförandet kan innebära så kall-
lad betydande miljöpåverkan. Tanken med miljöbedömningen är att 

länsstyrelsen ska genomföras tidigt under processen och inför att arbe-
tet 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 avgräns-
ningen av miljökonsekvensbeskrivningen har genomförts den 8 juni 
2009. De synpunkter som framkom under samrådet har beaktats vid 
avgränsningen och utformningen av miljökonsekvensbeskrivningen. 

I miljökonsekvensbeskrivningen ska planförslaget bedömas jämfört 
med minst ett så kallat nollalternativ. Andra rimliga alternativ för att 
uppnå målen med vindbruksplanen ska om möjligt också redovisas.

Under arbetet med denna vindbruksplan har områden som bedömts 
som helt olämpliga för vindkraftetablering valts bort. Motiven och 
metoden för denna tidiga utvärdering har redovisats i analysavsnittet. 
Så gott som alla obebyggda och oexploaterade land- och havsområden 
i Öckerö kommun hyser i sin helhet stora natur- kultur- och frilufts-
värden varför också värden i de områden som återstår efter denna gall-
ring, kommer att påverkas av vindkraftetableringar. Det kan därför inte 
uteslutas att det finns risk för betydande miljöpåverkan om utbyggnad 
sker i de områden som valts för vidare studier. 

I denna samrådshandling, där planförslaget ännu är så ”öppet” har 
valts att inte särskilt i egna avsnitt kommentera de sociala och ekono-
miska konsekvenserna i konsekvensbeskrivningen. Frågorna är i stället 
till viss del inbakade i miljökonsekvensbeskrivningen. 
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Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen
Miljökonsekvensbeskrivningen ska särskilt behandla sådana miljö-

aspekter som kan leda till betydande miljöpåverkan om planen ge-

nomförs. Avgränsningen av innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen 

ska göras efter aktuell plannivå, vilket för en översiktsplan som denna 

innebär att det främst är miljöpåverkan och konsekvenser på struk-

turell och översiktlig nivå som ska uppmärksammas. I samband med 

att verksamheter anmäls eller tillståndsprövas kommer detaljerade 

miljökonsekvensbeskrivningar eller områdesbeskrivningar att krävas. I 

dessa utreds förutsättningarna mer noggrant med avseenden på t ex 

natur- och kulturvärden, fågelliv, infrastruktur och risker i förhållande 

till sjösäkerhet i samband med aktuell prövning. 

I kommunens samråd med Länsstyrelsen om avgränsningen av mil-

jökonsekvensbeskrivningen konstaterades att det är ett övergripande 

hushållningsperspektiv, ”hushållning med landskapet” och den över-

gripande natur- och kulturmiljön samt rekreationsvärdena som ska 

utgöra utgångspunkter för beskrivningen av konsekvenserna vid sidan 

av hälsa- och säkerhetsaspekterna. 

Vidare konstaterades att de främsta frågorna för miljökonsekvens-

beskrivningen att ta upp och där det finns risk för att betydande miljö-

påverkan kan uppstå vid en utbyggnad av vindkraft är:

Påverkan på landskapsbilden och de samlade upplevelsevärdena i 
landskapet.
Störningar och konsekvenser av ingrepp i värdefulla och välbesökta 
friluftsområden. 
Påverkan och konsekvenser av ingrepp i värdefulla natur- och kul-
turmiljöer
Störningar genom buller och skuggbildning i bebyggelsen och i vär-
defulla rekreationsområden.

Länsstyrelsen pekar i samrådet på att risker i förhållande till sjösä-

kerhet och robusthet är viktiga frågor att belysa. (Se ovan).

Alternativ
Två strategier för utbyggnad av vindkraftanläggningar är belysta i 

planens samrådshandling. Utbyggnadsstrategierna utgör också alterna-

tiv i miljökonsekvensbeskrivningen och kommer att beskrivas utefter 

den övergripande påverkan och de konsekvenser som utbyggnad enligt 

de olika strategierna ger. 

De båda strategierna är 

1. Vindkraftverk på land

2. Vindkraftpark i havet
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Strategi 1 innebär både utbyggnad av större vindkraftverk på 

Björkö och en småskalig utbyggnad av mindre verk spridda bland 

bebyggelsen. Utbyggnad av småskalig vindkraft har dock inte illustre-

rats närmare och konsekvenserna av en sådan utbyggnad beskrivs där-

utbyggnad både på land och till havs. Inget av alternativen utgör i detta 

skede något huvudalternativ. Nollalternativet innebär att vindkraft-

planen inte antas eller att den antas utan att några specifika områden 

för utbyggnad redovisas. Då kommer inte någon planerad ytterligare 

prövas från fall till fall.

Från Hälsö mot öster och Björkö, söder 

om fotopunkt 278

Från Hisingen mot väster och 

Björkö, fotopunkt 333
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Alternativ vindkraftverk på land - Björkö
Alternativet innebär att ett, två, eller eventuellt tre vindkraftverk med 

navhöjden 90-120 meter och totalhöjden 130-180 meter uppförs på 

norra Björkös västsida. Området är ett relativt orört och öppet skär-

gårdsområde med hällmarker och sparsamt med vegetation.

Vindkraftverken kommer genom sin storlek och höjd att bli väl 

synliga från de flesta platser i kommunen, och också från vissa delar av 

Hisingens västsida och därmed påverka landskapsbilden. Fotomontagen 

är gjorda utifrån foton tagna dels från Hisingen, dels från Hälsö mot 

Björkö. (Se karta). Montagen visar att det är svårare att på långt håll 

uppfatta storleken på vindkraftverk placerade i ett öppet landskap än på 

närmre håll, men relaterat till det flacka skärgårdslandskapet blir vind-

kraftverk med en höjd av ca 150 m ändå dominanta och drar blickarna 

till sig. Avståndet från Hälsö till verken på Björkö är ca 1,5 km och 

från Hisingen ca 3,5 km. Från Källö-Knippla är avståndet ca 1 km. 

Dominansen i landskapet behöver i sig inte vara negativ. Upplevelsen 

av stora verk i närområdet till en invand miljö uppfattas dock olika 

beroende bl a på vilken inställning betraktaren har till vindkraft. De 

största vindkraftverk som byggs i dag är 2-3 MW. Prototyper på 5 MW 

verk finns framtagna. Sådana verk kräver så stora avstånd till intillig-

gande att endast ett verk av den storleken skulle kunna rymmas inom 

det föreslagna området på Björkö. Det finns risk för att ett så högt verk 

(180 m) skulle kunna bli än mer dominerande i det omgivande flacka 

landskapet som har en helt annan höjdskala än vindkraftverken.   

Hur en vindkraftgrupp på två till tre verk på Björkö påverkar land-

skapet beror också på avståndet till andra eventuella grupper av vind-

landmärke som syns vida omkring och som ger namn och karaktär åt 

kraftkommun. Om också andra vindkraftgrupper etableras i synfältet, 

blir dock hela kustområdet påverkat och gruppens karaktär som land-

märke och symbol riskerar att gå förlorad. Vindkraftverken på Björkö 

skulle då utgöra en grupp bland andra och inte skilja ut sig från dessa. 

Det värdefulla och enhetliga kustlandskapet skulle kunna upplevas som 

splittrat och oroligt, och det kan få som följd att boende och besökare 

får en negativ inställning till vindkraft över huvud taget. 

Hela Öckerö kommun omfattas av bestämmelserna i 4 kap miljö-

balken, (särskilda hushållningsbestämmelser för vissa områden i lan-

det) som anger att området i sin helhet på grund av natur- och kul-

turvärdena är av riksintresse och där exploateringsföretag och andra 

ingrepp som på ett påtagligt sätt skadar värdena inte får komma till 

stånd. Bestämmelserna ska inte utgöra hinder för utveckling av befint-

liga tätorter och det lokala näringslivet, men har tillkommit för att 

säkra de nationella värdena i de högt exploaterade kustområdena där 

starka motstående intressen finns.  



46 Vindbruk – tematiskt tillägg till ÖP 05

Konsekvenser

Området för vindkraftverken är ett frekventerat och omtyckt när-
strövområde och nyttjat av friluftslivet med anlagda stigar som ingår i 
ett sammanhängande nät av stigar och gångvägar på Björkö. I kom-
munens översiktsplan är området angett som ”natur” och ingår i vad 
kommunen anser vara stort opåverkat område. Området är också av 
riksintresse för friluftslivet och till övervägande delen strandskyddat. 
Vindkraftverk behöver i sig inte medföra att tillgängligheten och möj-
ligheten att nyttja området blir mindre. Områdets karaktär av orört 
och ostört närströvområde blir dock helt förändrad. Bullernivåerna 
nedanför och i verkens närhet är 50-60 d(B) Detta kan jämföras med 
att normen för maximalt buller i friluftsområden är 35 d(B). Hela den 
norra delen av Björkö kan komma att bli påverkad av ljudet från vind-
kraftverken och också påverkas visuellt av en vindkraftetablering inom 
den föreslagna ”siten”. Med tanke på att Öckeröarna är tätbebyggda 
och att tillgången till ostörda friluftsområden på land minskar genom 
kommunens planerade samhällsutbyggnad, kommer en etablering i 
området att minska den totala tillgången till ostörda friluftsområden. 
De orörda natur- och friluftsområdena i kommunen är inte bara en 
tillgång av betydelse för Öckeröborna utan är lika mycket av regio-
nal betydelse genom närheten till storstadsbefolkningen i Göteborg. 

-
områden i kustbandet minskar som helhet vilket medför som konse-
kvens att återstående orörda områden blir mer frekventerade och att 
människor får söka sig längre bort för att hitta orörda kustområden för 
rekreation.

Utbyggnad av vindkraftverk i området skulle också medföra ingrepp 
i ett relativt orört och värdefullt naturområde. Naturen består av kala 
hällmarker sparsamt bevuxna med låg vegetation och ljung. Ingrepp 
i naturområdet behöver göras för vägar, fundament och kranplatser. 
Även om det förutsätts att uppförandet av verken måste ske från vatt-
net och att tillfartsvägar för torn och vingar därför inte behöver byggas 
hela vägen från Björkö samhälle, krävs dock ett tillräckligt bra vägnät 
för framförande av servicefordon och att plats och framkomlighet för 
entreprenadmaskiner och kranplatser säkras i området. Ingreppen i det 
öppna hällandskapet riskerar att bli stora och svåra att dölja. 

För övervägande del av det område som kan bli aktuellt för utbygg-
nad gäller strandskyddsbestämmelser. Strandskyddet syftar till att trygga 
den allemansrättsliga tillgängligheten till strandområden samt att bevara 
goda livsmiljöer för djur och växter. För att få använda ett strandskyd-
dat område för bebyggelse eller anläggningar krävs särskilda skäl. Dessa 
är redovisade i lagstiftningen. Det kan vara tveksamt om utbyggnad av 
vindkraftverk kan anses vara ett så angeläget allmänt intresse att det kan 
utgöra särskilt skäl i lagens mening.

Vindkraftutbyggnad på norra Björkö kan komma att påverka den 
värdefulla kulturmiljön genom att stora vindkraftverk utgör främmande 
inslag i det småskaliga och bitvis ålderdomliga kulturlandskapet på 
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norra Björkö samt bland bebyggelsemiljön i övrigt inom kommunen. 

Om vindkraftverken placeras på ett avstånd av minst 500 m från 
bebyggelsen på Björkö och ca 1 km från bebyggelsen på Källö-Knippla 
bör bullerstörningar på bostadsbebyggelsen i området inte uppkomma. 
Om det blir aktuellt med vidare utredning för etablering i området 
måste detaljerade bullerberäkningar dock först genomföras. Några stu-
dier av skuggbildningen från verken har inte gjorts. Övervägande delen 
av bebyggelsen på Björkö ligger söder om platsen för vindkraftverken 
varför denna inte kan skuggas av verken. Skuggor skulle dock kunna 
uppstå på bebyggelsen på Källö-Knippla vid de tillfällen då den upp-
gående solen står lågt i öster. Hur långa skuggor som uppkommer och 
vid vilka tillfällen detta sker bör utredas vidare om en etablering blir 
aktuell.

Småskalig vindkraft på land
Småskalig utbyggnad av ett större antal mindre vindkraftverk har inte 
studerats närmare men har kommenterats i texten genom bland annat 
räkneexempel och antagande om hur stor del av försörjningen som kan  
tillgodoses med småskalig vindkraft. 

Det finns överslagsmässigt ca 50 fastigheter på vilka det teoretiskt 
sett skulle kunna uppföras 30 m höga vindkraftverk utan att verk ska-
dar granntomten vid ett eventuellt haveri. Utveckling pågår också med 
små vindkraftverk för enskilt bruk möjliga att under vissa omständig-
heter placera på tak. Småskalig vindkraft är ingen lösning på det över-
gripande målet om Öckerö som en kommun helt eller till stora delar 
försörjd med elektricitet från vindkraft. Anledningen är att små anlägg-
ningar är mindre yteffektiva än större och att det krävs ett mycket stort 
antal små verk för att nå målet. Detta bedöms därför inte som ett rea-
listiskt alternativ. Se tidigare avsnitt. sid 25 och sid. 40. 

Om en mängd små vindkraftverk uppförs på enskilda tomter och 
på hustaken i den täta bebyggelsen, kommer stads- och landskaps-
bilden att förändras betydligt. Det kommer också att finnas risk för 
störningar boende emellan genom buller och skuggor och genom den 
visuella störning som en del boende sannolikt skulle bejaka men andra 
uppfatta som oacceptabel. 



48 Vindbruk – tematiskt tillägg till ÖP 05

Konsekvenser

Alternativ vindkraftverk till havs- Stora Pölsan
Alternativet innebär att en större vindkraftpark etableras till havs i om-

rådet runt Stora Pölsan. Området kan indelas i två varav det mindre 

bedöms kunna inrymma ca 6 verk (1) och ett större ca 12 verk (2). 

Det inbördes avståndet mellan verken är 750 m och de antas ha en 

totalhöjd av ca 150 m och vara av storleken 3 MW. De föreslås sym-

metriskt placerade i en sammanhållen grupp. Studier av anläggningen 

visas i fotomontage där bilderna är tagna från norra Björkö, Öckerö, 

Fotö och Hyppeln. Dessutom finns fotomontage gjorda utifrån foton 

från Hisingen, där vindkraftverk på norra Björkö kan ses samtidigt som 

vindkraftverk till havs. Hur en ännu större grupp vindkraftverk kan ge-

staltas har också studerats genom att en föreslagen grupp vindkraftverk 

till havs i Kungälvs kommun har medtagits i fotomontagen.

Konsekvenserna av utbyggnad i havsområdet kan endast bli över-

siktligt beskrivna eftersom det saknas tillräckligt kunskapsunderlag för 

bedömning av påverkan på marina naturmiljöer, fiske, fågelliv, etc. 

Inte heller är militärens och sjöfartens intressen beaktade annat än 

genom tillgängligt översiktligt material. Det kan förväntas att sådana 

synpunkter och kunskaper kommer att lämnas under samrådstiden. 

Konsekvensbeskrivningen koncentreras därför främst till påverkan på 

landskapsbilden och på boendes upplevelse av verken i närområdet 

samt effekterna för det rörliga friluftslivet av etableringen. Påverkan på 

kultur- och naturmiljön kommenteras översiktligt.

Störst påverkan på landskapsbilden från land ger vindkraftverken 

sedda från Rörös västsida och från Hyppeln där avståndet till land är 

kortast (ca 2,5-3,5 km). Rörös västsida är naturreservat och avståndet 

mellan reservatet och en vindkraftpark vid Stora Pölsan blir ca 2,5 km. 

Bebyggelsen på Rörös insida ligger i skydd av bergen i väster som skym-

mer vindkraftverken. Bebyggelsen på Hyppeln ligger däremot expone-

rad mot väster och boende där kommer på ett påtagligt sätt att påverkas 

av vindkraftverk som kommer att uppta en stor del av synfältet över 

havet. (Se redovisade synbarhetsstudier). Från Öckerö, Hönö och Fotö 

blir avståndet till vindkraftanläggningen betydligt längre, (8-13 km). 

Från Fotö kommer verken att upplevas som små föremål vid horison-

ten i den mån horisonten kan skönjas. Från de flesta platser på Fotö 

skyms horisonten i det aktuella avsnittet (men inte verken) av Hönös 

västsida och av andra mindre holmar och skär. Från Öckerö kommer 

verken att bli mer påtagliga än från Fotö. Här kommer vindkraftverk 

vid Stora Pölsan att synas innanför horisonten. Vindkraftgruppernas 

storlek och form har stor betydelse för upplevelsen. I det fall samtliga 

tre illustrerade grupper (1, 2 och Kungälv) skulle komma till stånd 

kommer en mycket stor del av den fria utblicken mot havet att upp-

tas av vindkraftverk även om de samlas till koncentrerade former. Om 

utbyggnaden begränsas till en mindre grupp blir upplevelsen en annan- 

det går att uppfatta gruppen som en begränsad enskild företeelse, som 

ett sjömärke vid ankomsten till Öckerö från havet.
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Från Hyppeln, grupp 1 och 2

Från Fotö, stor grupp 1,2 och Kungälv
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Från Öckerö, stor grupp 1,2 och Kungälv

Från Öckerö, endast grupp 2
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Från Björkö, stor grupp 1,2 och Kungälv

Från Björkö, endast grupp 2 
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Från Hisingen grupp 1,2 och Kungälv

Från Hisingen, verk på Björkö, grupp 1 och Kungälv
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Från Björkö (ca 8 km) skyms horisonten i det aktuella avsnittet 
huvudsakligen av öarna åt väster, men genom att vindkraftverken är 
höga kommer de ändå att sticka upp över de låglänta skärgårdsöarna.  

Kust- och havsområdet är i sin helhet av riksintresse för friluftsli-
vet på grund av natur- och kulturvärdena och de goda möjligheterna 
att utnyttja havet och skärgården för rekreation, bad och båtsport. 
Kustområdet är livligt frekventerat av fritidsbåtar under sommarhalv-

rörliga friluftslivet genom att möjligheterna att idka frilufts- och båtliv 
minskar i det redan hårt belastade kustområdet. Å andra sidan är det 
område som vindkraftverken skulle uppta relativt begränsat i förhål-
lande till kuststräckan i sin helhet, där finns heller inga badholmar och 
småöar men både grynnor och bränningar vilket gör att det är mindre 
frekventerat av fritidsbåttrafik.

Västra Rörö är av riksintresse för naturvård och omfattas av Natura 
2000 och är också naturreservat. Fågelskyddsområden finns öster om 
området. Vilka konsekvenser en utbyggnad av vindkraft i området får 
för naturmiljön kan inte uppskattas utifrån det kunskapsunderlag som 
finns tillgängligt. I det fall fortsatt planering inom området aktuali-
seras måste detaljerade naturinventeringar och studier genomföras av 
djur och växter i havet och den marina miljön och av fågellivet beträf-
fande häckningsplatser, sträckningar, födosök etc. Det kan med det 
kunskapsunderlag som finns inte uteslutas att skador kan uppkomma 
på riksintresseområdet. 

Området angränsar till riksintresseområde för fiske. Fisket som näring 
blir svårare att upprätthålla inom området, eftersom fisket begrän-
sas inom sådana områden som upptas av vindkraft. I de naturinven-
teringar av den marina miljön som måste genomföras inför fortsatta 
studier ingår också att konstatera om grundområdena är viktiga upp-
växtområden för fisk. Å andra sidan medför ofta utbyggnad av vind-
kraft till havs att fiskbeståndet ökar eftersom fisketrycket minskar inom 
vindkraftområdena och att torn och fundament bildar konstgjorda rev 
med havstulpaner, musslor etc där olika fiskarter kan söka föda och bli 
fredade från fiske. 

Området ingår i vad riksantikvarieämbetet lagt ut som stoppom-
råde för utbyggnad av vindkraft på grund av kulturvärdena i området. 
Ämbetet rekommenderar att ingen vindkraft ska byggas ut i en zon av 
15 km från kusten för att inte vindkraftverk ska störa upplevelsen av 
kustens kulturlandskap. Mer detaljerade studier av hur kulturvärdena 
påverkas av utbyggnad av vindkraftverk till havs bör utföras om fortsatt 
arbete aktualiseras.
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Alternativ vindkraftverk till lands och till havs
Alternativet innebär att utbyggnad sker både till lands på Björkö och i 

havet. Konsekvenserna för landskapsbilden av en sådan utbyggnad har 

berörts i samband med beskrivningen av vindkraftutbyggnad på norra 

Björkö. Den samlade effekten av utbyggnad både på land och i havet 

innebär risk för att de landskapliga värdena skadas väsentligt genom 

att synfältet både åt öster och åt väster kommer att domineras av vind-

kraftverk. De unika land- eller sjömärken som en begränsad utbyggnad 

på land eller till havs kan innebära att kommunens profil försvinner i 

mängden av vindkraftverk. Kommunens attraktivitet som bostadsort 

riskerar att minska och utgångspunkterna och målen i översiktsplanen 

om att tillgången till havet och naturen är kommunens mest konkur-

renskraftiga resurs skulle snabbt kunna bli inaktuella. 

Konsekvenserna för friluftsliv och natur av en så stor utbyggnad blir 

att konkurrensen om de attraktiva och känsliga natur- och friluftsom-

rådena ytterligare hårdnar och att tillgången till friområden till lands 

och till sjöss minskar. Risken för att betydande miljöpåverkan uppstår 

är mycket stor.

Nollalternativet
I en miljökonsekvensbeskrivning ska de olika alternativen jämföras 

med ett nollalternativ. Nollalternativet i detta fall innebär att det an-

tingen inte antas någon vindbruksplan för Öckerö, eller att det antas 

en plan där kommunen konstaterar att de höga värdena och andra till 

vindkraftutbyggnad motstående intressen är så starka att ingen stor-

skalig vindkraftutbyggnad på land eller i havet kan ske i kommunen. I 

nollalternativet förhindras dock inte att en fortsatt utbyggnad av små-

skalig vindkraft sker i de fall detta är möjligt. 

läggning kommer till stånd inom kommunens gränser, uppkommer 

heller inte någon risk för att värdefulla landområden till havs eller på 

land skadas eller att användningen av frekventerade friluftsområden 

begränsas för boende och besökare. 

Samtidigt innebär nollalternativet att kommunens målsättning om 

att bli självförsörjande på vindkraftel inom kommunens yta inte kan 

uppfyllas i någon del. Inte någon vindkraftel förutom den som pro-

duceras idag och den lilla andel som småskalig utbyggnad kan tillföra     

blir producerad inom Öckerö. Kommunen kan då antingen genom 

det elbolag som levererar el till kommunen köpa vindkraftproducerad 

el från andra producenter eller via sina kommunala bolag till exempel 

ingå som ägare i vindkraftanläggningar i andra kommuner.

Kommunen kan också studera andra möjligheter till lokalt produ-

cerad förnybar elenergi, till exempel genom våg- eller solkraftprojekt.
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Var finns risk för betydande miljöpåverkan?
Ur miljökonsekvensbeskrivningen framgår att varhelst storskalig vind-
kraft förslås inom kommunens land eller vattenområden, finns risk att 
betydande miljöpåverkan uppstår. Om de skisserade utbyggnaderna 
på Björkö och i havet verkligen skulle medföra sådan påverkan när de 
uppförs kan inte bedömas med det kunskapsunderlag som finns idag. 
Samrådet av denna vindbruksplan kommer att ge svar på en del av 
frågorna och samtidigt bredda och fördjupa kunskaperna.

Om och när det blir aktuellt att med vindkraftutbyggnad enligt 
något av alternativen, kommer ingående studier av natur- och  kultur-
värdena liksom områdenas omfattning, läge och storlek, teknisk för-
sörjning, infrastruktur, ekonomi etc att genomföras samt åtgärder att 
föreslås för att minimera konsekvenserna av de ingrepp som anlägg-
ningarna kan medföra. 

Miljömål 
I miljökonsekvensbeskrivningen ingår också en avstämning av de för-
slag som beskrivs mot de nationella och i den mån de finns lokal miljö-
målen. Flera av de nationella miljömålen berörs av vindkraftutbyggnad 
på Öckerö, men det är främst miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” 
och med detta mål sammanhängande målen ”Frisk luft”, ”Bara naturlig 
försurning” samt målen ”Hav i balans samt en levande kust och skärgård” 
och ”God bebyggd miljö” som har särskilt stor betydelse och behandlas i 
denna konsekvensbeskrivning.

Syftet med vindbruksplanen är att undersöka möjligheterna för en 
utbyggnad av vindkraftanläggningar på Öckerö så att dels målet om 
självförsörjning av vindbruksel och ytterst målet om begränsad klimat-
påverkan ska kunna uppfyllas. Denna vindbruksplanering och utbygg-
nad av vindkraft på Öckerö är därför i överensstämmelse med miljömå-
let ”Begränsad klimatpåverkan”. Även om kommunen inte lyckas fullt 
ut att uppfylla sina mål på Öckerö, kan andra sätt att nå de kommunala 
målen prövas som därmed också uppfyller det nationella miljömålet.

Det nationella miljömålet ”Hav i balans och en levande kust och 
skärgård” handlar om att Västerhavet och Östersjön ska ha en lång-
siktigt hållbar produktionsförmåga och att den biologiska mångfalden 
ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mång-
fald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekrea-
tion och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att 
en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas 
mot ingrepp och andra störningar.

Öckerö som en skärgårdskommun är påtagligt beroende av att 
målet om en levande kust och skärgård upprättshålls. Genom att bygga 
ut en långsiktigt hållbar energiproduktion och ha som mål att vara 
självförsörjande på vindkraftel främjas en långsiktigt hållbar utveckling 
och miljömålet uppfylls i detta avseende. Målet kan riskera att mot-
verkas om utbyggnaden av vindkraften sker på bekostnad av de höga 
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natur- kultur- och upplevelsevärdena eller om det visar sig att utbygg-

nad av vindkraftverk i havsområden minskar eller förstör havets pro-

duktionsförmåga. Det är med nuvarande tillgängligt kunskapsunderlag 

inte möjligt att bedöma om så blir fallet. 

Miljömålet ”God bebyggd miljö” handlar bland annat om att städer, 

tätorter och annan byggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livs-

hushållning med mark, vatten och andra resurser ska främjas.

Öckerö kommuns strategier för utveckling som de uttrycks i över-

siktsplanen är att ”Närheten till natur, hav och stad är det som lockar 

människor att vistas, bo och arbeta i Öckerö kommun.” I planen arbetas 

med fyra strategiska områden: Natur och friluftsliv, Kommunikationer, 

Marktillgång och Näringsliv. Kommunens målsättning är att skapa 

goda boendemiljöer med närhet till hav och natur helt i enlighet med 

vindkraft i en sådan omfattning att det också tillgodoser målet om 

självförsörjning, kan riskera att komma i ett motsatsförhållande till 

önskemålet om att skapa goda boendemiljöer och tillgång till  rekrea-

tionsmöjligheter vid havet om boendemiljöerna blir störda av buller 

och skuggor från vindkraftverken eller om tillgången till rekreations- 

och naturområden begränsas genom en alltför omfattande utbyggnad 

av vindkraft. 




