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Förord 
Detta är ett tematiskt tillägg för vindbruk till översiktsplanen för Lysekils kommun. Ett tematiskt 

tillägg är en komplettering till Lysekils kommuns gällande översiktsplan från 2006 som har 

aktualitetsförklarats 2010. Vindbruksplanen tas fram enligt Plan- och bygglagens regler för 

översiktsplanering. Antagandehandlingen redovisar urvalet av möjliga områden för vindbruk 

utifrån inkomna synpunkter efter genomfört samråd och utställning. Ett tematiskt tillägg för 

vindbruk är ett stöd för exploatörer, länsstyrelse och Lysekils kommun i samband med prövning 

av vindkraftsanläggningar. 
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Begreppsdefinitioner 

 

Effekt är en fysikalisk storhet som anger den energimängd som per tid överförs från ett 

avgivande till ett mottagande system. Effekten mäts i enheten watt (W). kW=kilowatt motsvarar 

1000 watt, MW=megawatt motsvarar 1 miljon watt, TW=terawatt motsvarar 1 miljard watt. 

 

Energi förklarar en rad egenskaper hos naturen, bl.a. sambanden mellan arbete, värme och 

rörelse. Energi har SI-enheten joule (J), vilket är detsamma som wattsekund (Ws). 

kWh=kilowattimme motsvarar 1000 wattimmar, MWh=megawattimme motsvarar 1 miljon 

wattimmar, TWh=terawattimme motsvarar 1 miljard wattimmar. 

 

Elektrisk spänning, elektrisk potentialskillnad, mäts i enheten volt (V). 

kV=kilovolt motsvarar 1000 volt. 

 

Vindhastighet mäts i m/s=meter per sekund. 

 

Ljudstyrka mäts i decibel (dB). dB(A)=decibel mätt genom så kallat “A-filter” vilket skall motsvara 

örats hörbarhetsområde. Decibelskalan är en så kallad logaritmisk skala, vilket betyder att när 

ljudstyrkan ökar med tre decibel, har ljudenergin som träffar örat fördubblats. Vårt öra uppfattar 

tre decibels ökning som en knappt urskiljbar höjning av ljudnivån, medan en höjning med 10 

dBA uppfattas som att ljudet blivit dubbelt så starkt. I själva verket har då ljudet blivit 10 gånger 

starkare. 

 

Att jämföra decibeltal är svårt eftersom en avgörande faktor är avståndet till ljudkällan. 

Vindriktning, markförhållanden, andra bakgrundsljud samt meteorologiska förhållanden har 

också betydelse för hur örat uppfattar buller. För mer information se avsnitt om Buller. 

 



Vindbruk – tematiskt tillägg till översiktsplanen 

 

7 

Sammanfattning 
 

Detta är ett tematiskt tillägg för vindbruk till översiktsplan 2006 för Lysekils kommun (ÖP 06). 

Kommunens ställningstagande till mark- och vattenanvändning inom kommunen sker i en 

översiktsplan eller i ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. 

 

Lokalisering av vindkraftverk styrs dels av markens lämplighet utifrån pågående 

markanvändning och natur- och kulturmiljövärden, dels av vilken vindenergi som platsen 

erbjuder. Kommunen har i denna plan identifierat möjliga platser för vindkraft med stöd av 

geografiska data. Kommunen har i sin analys förutsatt att vindenergipotentialen är tillräcklig i 

hela kommunen och har inte undantagit några områden på grund av styrkan på 

årsmedelvinden. Urval av möjliga platser för vindkraft har skett med ett antal kriterier. Följande 

kriterier har varit utslagsgivande: 

 

1. Kring bostäder enligt Fastighetskartan tillämpas ett skyddsavstånd på 500 meter.  

 

2. Kring tätorter enligt Fastighetskartan tillämpas ett skyddsavstånd på 1000 meter. 

 

3. Kring allmänna vägar och järnvägar samt kraftledningar tillämpas ett skyddsavstånd på 

225 meter.  

 

4. Alla Natura 2000-områden undantas. 

 

Med dessa urvalskriterier har möjliga områden identifierats. Vid en fördjupad studie har några 

möjliga platser fallit bort på grund av pågående markanvändning eller utpekade natur- och 

kulturvärden. Åtta områden identifierades till en början som möjliga. Utöver detta har en 

fördjupad studie genomförts för området kring Brofjorden.  

 

I arbetet har en särskild lanskapsanalys upprättats. Landskapsanalysen beskriver fem 

kategorier av Lysekils landskapskaraktärer och bedömer hur känsliga dessa är för storskaliga 

inslag av t.ex. vindkraftverk.  

 

Kommunen har även valt att specificera de områden som kan anses vara olämpliga för 

storskalig etablering av vindbruk. Kommunen har inte funnit några områden som varken är 

lämpliga eller olämpliga, d v s ingen gråzon däremellan. Områden som inte har prioriterats är att 

betrakta som olämpliga för storskalig etablering av vindkraftsanläggningar.  

 

Detta planeringsunderlag beskriver förutsättningarna för vindkraft i Lysekils kommun. 

Föreslagna områden beskrivs kortfattat. Konsekvenser av etablering av vindkraftverk i den 

utsträckning och på de platser som planen medger som prioriterade områden beskrivs också. 

Konsekvenserna är fysiska med intrång i natur- och kulturmiljön på grund av etableringarna 

men även på grund av de så kallade följdföretagen med ledningsdragning och byggande av 

anslutningsvägar. Konsekvensen av storskalig etablering av vindkraft ger även en visuell 

påverkan på landskapsbilden, främst med avseende på boendemiljö, friluftsliv och kulturmiljö. 

 

Efter genomfört samråd och utställning har sju möjliga områden valts bort och till 

antagandehandlingen återstår två områden, se vidare kapitel Resultat. Av de två återstående 

områdena finns redan Skottfjället med som utpekade områden för vindkraft i kommunens 

översiktsplan, ÖP06. 
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Inledning 

Bakgrund 

 

Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan etablering av 

vindkraftverk få lokal påverkan på landskapet och orsaka störningar för enskilda och allmänna 

intressen i dess närhet. God planering för lokalisering av vindkraftsanläggningar är därför viktig 

både för att minska störningar och intrång på allmänna och enskilda intressen, men också för 

att etableringen skall vara lämplig utifrån vindenergisynpunkt. 

 

Det tematiska tillägget ska visa på hur kommunen prioriterar markanvändningen utifrån intresset 

vindbruk i förhållande till gällande översiktsplan. 

Syfte 
 

Denna rapport ska vara ett beslutsunderlag för kommunens fysiska planering. Rapporten 

kommer att utgöra ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan från 2006 och ska läsas 

ihop med översiktsplanen. Med avseende på vindkraft ersätter detta tillägg avsnittet om 

vindkraft i översiktsplanen. Ett tematiskt tillägg för vindbruk ska vara ett resultat av kommunens 

avvägningar för att hitta dels möjliga områden för vindkraftsetablering och dels för att identifiera 

olämpliga områden för vindkraft. Möjliga områden för etablering av vindbruk presenteras under 

kapitlet Resultat. Huvudsyftet med denna rapport är en fördjupad analys av möjligheterna att 

ytterligare etablera vindenergianläggningar i Brofjordenområdet. 

 

Rapporten ska också beskriva konsekvenserna av de förslag på möjliga etableringsområden 

som denna rapport innehåller. Rapporten är ett stöd för kommunens beslut och 

ställningstaganden till de projekt som söker tillstånd och bygglov inom kommunen.  

 

 

 

 
Denna rapport är underlag för antagandeskedet i planeringsprocessen för översiktsplaner enligt 

plan- och bygglagen.  

 

Metod 

 

Denna rapport skall peka ut möjliga och olämpliga områden för vindbruk. Detta bygger i 

huvudsak på analyser av intressen som kan pekas ut geografiskt, d v s på karta. Som underlag 

används geografiskt planeringsunderlag bland annat från statliga myndigheter, Länsstyrelsen i 

Västra Götaland och kommunen.  
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Analysen har skett i följande steg. 

 

1. Val av kriterier för analys, dels vilka områden som ska anses olämpliga för storskalig 

vindkraftetablering, dels kriterier för vad som är möjliga områden. 

 

2. Identifiering av områden med förutsättningar för tillräcklig vindenergi. 

 

3. Exkludering av olämpliga områden, både de områden som inte är lämpliga för vindkraft  

Pga. motstående intressen (enligt kriterier i punkt 1) och de som ej har tillräcklig 

vindenergi (enligt punkt 2) samt arealmässigt små områden. 

 

4. Fördjupad analys av identifierade områden utifrån de kriterier som beslutats för att de ska 

vara möjliga. Utpekade områden redovisas på karta och genom beskrivning. 

Konsekvenser för respektive etablering redovisas. 

 

5. Exkludering av områden som efter samråd, utställning och vid fördjupad analys visat sig 

vara olämpliga. 

 

Åtta områden identifierades till en början som möjliga för vindkraft. Utöver detta har en 

fördjupad studie genomförts för området kring Brofjorden. Dessa områden har sedan bedömts 

bland annat genetemot slutsatserna i den lanskapsanalys som tagits fram. Möjliga områden 

som identifierats presenteras i kapitlet Resultat. En miljöbedömning av konsekvenserna av 

planen har också genomförts och presenteras i kapitlet Konsekvensbeskrivning. 

 

Efter genomfört samråd och utställning har sju möjliga områden valts bort och till 

antagandehandlingen återstår två områden, se vidare kapitel Resultat. Av de två återstående 

områdena finns redan Skottfjället med som utpekade områden för vindkraft i kommunens 

översiktsplan, ÖP06. 
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Planeringsförutsättningar 

Europeiska Landskapskonventionen 

 

Den Europeiska Landskapskonventionen trädde i kraft 1 maj 2011 i Sverige. Ratificeringen 

innebär bland annat att Sverige ska: 

 erkänna landskapets betydelse i den egna lagstiftningen  

 öka medvetenheten om landskapets värde och betydelse i det civila samhället, i privata 

organisationer och hos offentliga myndigheter  

 främja delaktighet i beslut och processer som rör landskapet lokalt och regionalt  

 utveckla en helhetssyn på landskapets värden och hållbar förvaltning av dessa 

 utbyta kunskap och delta i europeiska samarbeten om frågor som rör landskapet  

 

Den demokratiska aspekten av konventionen lyfts fram i den definition av landskap som finns i 

konventionen: landskap är "ett område sådant som det uppfattas av människor och vars 

karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga 

faktorer." 

 

En etablering av vindkraftverk påverkar landskapet och människors uppfattning om det. Därför 

är det av stor vikt att analysera och bedöma landskapets tålighet för storskaliga tillägg, som 

exempelvis en grupp vindkraftverk. Se även bilaga 1 Landskapsanalys. 

Nationella mål 

 

Riksdagen har satt upp en nationell planeringsram för vindkraft som innebär att planmässiga 

förutsättningar ska skapas för att möjliggöra en årlig produktionskapacitet på 30 terawattimmar 

(TWh) till 2020. Detta ligger i linje med Energimyndighetens tidigare förslag. Målsättningen är att 

20 TWh ska byggas ut till lands och 10 TWh byggas ut till havs. 

 

Det nationella målet för vindkraftsutbyggnaden innebär att antalet vindkraftverk behöver öka 

från knappt 900 till 3000-5000 stycken beroende på effekt och lokalisering. 

 

I Sverige har 16 miljömål antagits som anger den status som miljön bör ha inom en generation. 

För miljömålen Ingen övergödning, Bara naturlig försurning, Frisk luft, samt Begränsad 

klimatpåverkan bidrar el från vindkraft till uppfyllandet av miljömålen om den ersätter 

elproduktion från anläggningar med fossila bränslen. Vindkraftsetableringar kan på ett eller 

annat sätt påverka övriga miljömål både i positiv och i negativ bemärkelse. 

 

Intrång i landskapet av vindkraftsetablering kan dock påverka följande miljömål negativt; 

Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt och djurliv samt God 

bebyggd miljö. 

Regionala mål 

 

Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanums kommuner har gemensamt tagit fram 

lokaliseringsprinciper för vindkraft i norra Bohuslän under 2009. Detta arbete gjordes inom 

Kustzonsprojektet, ICZM, och genomfördes efter arbetet med Lysekils kommuns översiktsplan 

2006. För vindkraftsprojekt påbörjade innan arbetet med Kustzonsprojektet, ICZM, har därför 

andra riktlinjerna än Kustzonsprojektets riktlinjer använts. Riktlinjerna har sedan arbetats in i 

Samverkansplanen för värdefulla kust- och havsområden för Norra Bohuslän. I arbetet har man 
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analyserat förutsättningarna att bygga ut vindkraften i regionen ur ett nationellt perspektiv. Enligt 

analysen kan det vara möjligt att bygga ut vindkraften med totalt 12 verk i Lysekils kommun.  

 

Kommunerna har gemensamt tagit fram riktlinjer för lokalisering av vindkraft:  

 

 Inom område med riksintressen enligt 3 kap miljöbalken (naturvård, kulturmiljövård och 

friluftsliv) får inga nya vindkraftverk uppföras, så till vida området inte redan anses vara 

stört och etableringen ej påtagligt skadar riksintresset.  

 

 Nyetablering av vindkraft i områden av riksintresse enligt 4 kap 3 § miljöbalken, den 

obrutna kusten, bör undvikas, så till vida området inte redan anses vara stört och 

etableringen ej påtagligt skadar riksintresset.  

 

 Stora opåverkade områden ska i görligaste mån bevaras och en etablering av vindkraft 

inom dessa områden är därför olämplig.  

 

 I och intill ”Tysta områden” får verksamheter som alstrar ljud över 30 dB(A) inte 

förekomma.  

 

 Områden med förordnande enligt 7 kap 2-13 §§ miljöbalken, strandskydd, reservat            

m m, ska undantas från etablering av vindkraft.  

 

 Områden med förordnande om Landskapsbildskydd enligt 19 § naturvårdslagen ska 

beaktas vid etablering av vindkraft.  

 

 Etablering av vindkraft till havs är inte aktuellt.  

 

 Viktiga rekreationsområden bör i största möjligaste mån undantas från 

vindkraftsetablering.  

 

 Inom Natura 2000 områden får ingen vindkraft etableras, dessutom omfattas dessa 

områden av ett skyddsavstånd på minst 500 meter.  

 

Kommunerna har också tagit ställning till att vindkraftverk skall placeras i grupper om minst 3 

verk på sådant sett att dessa kan läsas samman i landskapet. 

Kommunala mål 

 

Kommunen arbetar efter målet om en hållbar utveckling ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt 

perspektiv. Stor betydelse läggs på de sociala aspekterna med boendemiljö och livskvalitet.  

 

Kommunen har en gällande översiktsplan från 2006. I översiktsplanen behandlas vindbruk och 

vindenergi som ett eget intresseområde. Översiktsplanen tar upp och behandlar det riksintresse 

för vindbruk som då fanns utpekat i kommunen av Energimyndigheten.  

 

I den gällande översiktsplanen, ÖP 06, är Brofjorden utpekat som riksintresse för vindbruk. Efter 

Energimyndighetens revidering av riksintressen från 2008 ingår inte längre Brofjorden som 

riksintresseområde för vindbruk. Detta beror dels på nya vindenergiberäkningar men också på 

att Energimyndigheten reviderat ytanspråket för riksintresseområden. Kommunen har inte 

prioriterat vindbruksintresset i förhållande till industrins expansionsområden och gör följande 

ställningstagande i översiktsplanen, ÖP 06. 
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Kommunen bedömer att det inte är lämpligt att Brofjordenområdet avsätts som riksintresse för 

vindkraftutbyggnad enligt miljöbalken och accepterar därför inte Energimyndighetens 

ställningstagande. 

 

Översiktsplanen, ÖP 06, redovisar fyra befintliga områden för vindkraft där sammanlagt nio verk 

uppförts (2006). Dessa är Sivik, Basteviksholmarna, Humlekärr (sydväst om Preem) och Nolby. 

Vindkraftverken vid Preem och Basteviksholmarna ligger inom detaljplanelagt område.  

 

Översiktsplanen redovisar fyra utredningsområden på land där nyetablering av vindkraft kan 

prövas. De fyra områdena är Humlekärr väster om Preem (Brofjorden), Nöteberg, Nolby och 

Skottfjället. För Humlekärr och Nolby har detaljplaner senare tagits fram som medger 

uppförande av två verk per område. I Nolby har enbart ett verk uppförts, se vidare Befintliga 

områden för vindkraft. Områdenas placering framgår i detta dokument av kommuntäckande 

vindenergikarta under rubrik Vindenergi. Det har inte bedömts möjligt att placera någon 

havsbaserad vindkraft inom kommunen på grund riksintressen för naturvård och friluftsliv. 

 

Kommunen har i översiktsplanen tagit fram följande riktlinjer för etablering av vindkraft i 

kommunen: 

 

 Kommunen är positiv till utbyggnad av vindkraft inom kommunen. Ett övergripande mål 

är dock att utbyggnaden sker på ett sådant sätt att väsentliga allmänna intressen inte 

påtagligt skadas. 

 

 Översiktsplanen anger inom vilka områden vindkraftsetablering kan prövas. 

 

 Med hänsyn till landskapsbilden bör inga enstaka vindkraftverk medges utanför de 

etableringsområden som redovisas i översiktsplanen. 

 

 Vindkraftverken bör samlas i grupper med strikt geometrisk utformning. 

 

 Vindkraftverk i grupper kan likställas med industriverksamhet och ska därför prövas i 

detaljplan. 

 

 Tillämpade riktvärden för bedömning av buller ska beaktas. 

 

 Riksintressen för kulturmiljövård, naturvård, friluftsliv och yrkesfiske får inte påtagligt 

skadas. 

 

 

Detta tematiska tillägg ska ses som en komplettering till Lysekils nu gällande översiktsplan från 

2006. Med avseende på vindkraft ersätter detta tillägg översiktsplanen i den delen. Det innebär 

att riktlinjer som tidigare använts kan ha ersatts av nya riktlinjer samt att projekt påbörjade 

tidigare än detta tematiska tillägg kan ha grundats på andra riktlinjer än de som arbetats in i det 

tematiska tillägget. De riktlinjer som använts vid framarbetandet av detta tematiska tillägg finns 

presenterade under rubriken Analys längre fram i handlingen. En översiktsplan eller ett 

tematiskt tillägg är vägledande för kommande beslut inom kommunen. Detta tillägg gällande 

vindkraft kommer att vara ett viktigt planinstrument för samtliga aktörer men även för 

allmänheten. 

 Vindkraftsplanering 
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Stora investeringar med stor påverkan på landskapsbilden kräver bra beslutsunderlag. Genom 

att behandla vindkraftsfrågan i översiktsplanen får kommunen en planmässig beredskap och 

god kunskap om vilka olika intressen, resursanspråk och bevarandevärden som finns i olika 

delar av kommunen. Vidare får kommunen genom översiktsplanen en god överblick över 

områden med bra förutsättningar för vindkraftsanläggningar. Genom framtagandet av planen 

kan kommunen väga olika intressen mot varandra för att slutligen peka ut vilka områden som 

lämpar sig för vindkraft. En god kommunal planering för vindkraft kan bl.a. underlätta 

projektörens arbete med miljökonsekvensbeskrivningar. De riktlinjer och rekommendationer 

som redovisats i översiktsplanen är vägledande vid överprövning av tillstånd. Översiktsplanen 

kan därmed utgöra ett effektivt instrument för att påverka lokaliseringen av vindkraft så att de 

uppförs i områden som bedöms vara bäst lämpade. I planprocessen ges kommunens invånare 

en möjlighet att påverka. En god kommunikation med medborgarna under planeringsprocessen 

ger lokal kunskap och ökar förståelsen för vilken lokal påverkan vindkraftsetableringen kan 

komma att få. Med en god planeringsprocess kan därmed risken för konflikter under senare 

planeringsskeden minska. 

 

Citat från Boverkets rapport, Vindkraftshandboken 2009 

 

Studier har visat att majoriteten av småhusägarna i Sverige är positiva till vindkraft och att de ser 

vindkraft som en energikälla med relativit liten påverkan på miljön. Det har dock i den samlade 

attitydforskningen konstaterats att även om vindkraften överlag uppfattas som positiv så är attityden 

till ett specifikt vindkraftprojekt från närboende ofta mindre positivt.  I en studie av hur människor 

uppfattar vindkraftverk har det konstaterats att det är viktigt att välja platser för vindkraft där 

vindkraftverken passar in i omgivningen. Studien har visat att detta även kan få positiva effekter på 

lokalt motstånd.  

 

En god planering innebär god kommunikation med boende i omgivningen kring etablerings-

områden för vindkraft. Naturvårdsverket har i rapporten om attityder och delaktighet lyft fram 

behovet av information, till allmänhet, tjänstemän, politiker, investerare och entreprenörer. 

 

Flera forskningsprojekt har fokuserat på hur planeringen av vindkraft har bedrivits i Sverige.  

 

Några av slutsatserna från Elforsk och Naturvårdsverket–Vindval är: 

 

 Det är viktigt att betona respekt och lyhördhet som gemensam utgångspunkt när 

projektförslag och tillhörande frågor kommuniceras. 

 Det är viktigt att arbeta mot ett ömsesidigt lärande, där varje aktör både delger sina 

egna och tar till sig andras perspektiv, visioner och kunskaper. 

 Planeringsprocessen skall drivas med möjlighet till anpassbarhet, för ett reellt 

inflytande. 

 Planeringsprocessen skall drivas med proaktivt agerande, både avseende kommunal 

planering och projektplanering. Det underlättar det lokala inflytandet och lägger grunden 

för en positiv förankringsprocess. 

 

Kommuner kan genom översiktsplanering och detaljplanering styra utbyggnaden av vindkraft 

inom kommunen. Även om en översiktsplan inte är juridiskt bindande så ger den en vägledning 

och visar kommunens ställningstagande.  

 

Lagstiftning 
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Byggande av vindkraftverk regleras dels av plan- och bygglagen (PBL), dels av miljöbalken 

(MB). Prövningen av vindkraftverken var tidigare en omständlig process och har därför 

förenklats. 

 

Från och med den 1 augusti 2009 gäller nya regler för planering och byggande av vindkraft. 

Bakgrunden och förarbeten till de förändringar som genomfördes finns i SOU 2008:86 och 

propositionen 2008/09:146. Ändringarna innebär att bygglov inte behövs för anläggningen om 

det finns tillstånd enligt 9 eller 11 kap MB.  

 

Tillstånd till uppförande av vindkraftverk enligt 9 eller 11 kap MB får endast ges om den 

kommun där anläggningarna ska ligga har tillstyrkt det. Kommunen har alltså ett veto. Det 

innebär att kommunen måste tillstyrka tillståndsgivningen annars kan tillstånd inte meddelas (16 

kap 4 § MB). 

 

Det är inte längre rekommenderat att vindkraftsanläggningar detaljplaneläggs. Enligt 

propositionen ska lämplighetsprövning genom detaljplan av mark för vindkraftsändamål ske 

endast om det är stor efterfrågan på mark för byggnader eller andra anläggningar.  

 

Verksamheter för vilka ansökningsprocessen har påbörjats har en övergångsperiod under en tid 

varför vissa vindkraftverk fortfarande prövas enligt tidigare gällande lagstiftning. 

 

En ny plan- och bygglag med förordning trädde i kraft den 2 maj 2011. Följande illustration och 

beskrivning av prövningsprocessen är enligt den nya Plan- och bygglagen.  

 

 

 

 
 
Prövningsprocessen enligt den nya plan- och bygglagen från 2 maj 2011.  
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Det krävs varken bygglov eller anmälan enligt PBL, inte heller tillstånd eller anmälan enligt MB 

för vindkraftverk under 20 meter med rotordiameter under 3 meter (6 kap 1 § pkt 6 PBF).  

 

Bygglov enligt PBL krävs för att uppföra vindkraftverk som är högre än 20 meter, har en 

rotordiameter större än 3 meter, monteras fast på en byggnad eller placeras närmare 

fastighetsgränsen än verkets höjd över marken. Dessutom kan det krävas samråd enligt 12 kap 

6 § MB om vindkraftverket väsentligt påverkar naturmiljön. 

 

Anmälan enligt MB krävs för att uppföra vindkraftverk som är högre än 50 meter eller för två 

eller flera verk som står tillsammans. Anmälningspliktiga vindkraftverk anmäls hos kommunen 

som C-anläggning, enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För dessa 

krävs också bygglov enligt PBL. 

 

Tillstånd enligt MB krävs för att uppföra sju eller flera vindkraftverk som är högre än 120 meter 

och som står tillsammans i grupp. Detta är en tillståndspliktig B-anläggning, tillstånd söks hos 

Länsstyrelsen, enligt 9 kap MB. Tillstånd kan endast ges om kommunen har tillstyrkt detta, 16 

kap 4 § MB. Inget bygglov krävs för dessa dock ska en anmälan göras enligt PBL. 

 

Tillstånd enligt MB krävs för att uppföra två eller flera vindkraftverk som är högre än 150 meter 

och som står tillsammans i grupp. Detta är en tillståndspliktig B-anläggning, tillstånd söks hos 

Länsstyrelsen, enligt 9 kap MB. Tillstånd kan endast ges om kommunen har tillstyrkt detta, 16 

kap 4 § MB. Inget bygglov krävs för dessa dock ska en anmälan göras enligt PBL. Kommunen 

skall endast ge tillstyrkan till lokaliseringen av anläggningen. Tillstyrkan innebär inte att 

kommunen skall göra någon prövning i sak av ansökan om tillstånd till vindkraftanläggning.  

 

Byggande i vatten oavsett storlek på vindkraftverk kräver tillstånd av miljödomstolen eftersom 

det är vattenverksamhet enligt 11 kap MB. Inget bygglov krävs för dessa dock ska en anmälan 

göras enligt PBL.  

Kulturminneslagen  

 

Kulturmiljön skyddas i den svenska lagstiftningen genom Kulturminneslagen (SFS 1988:50). 

Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader liksom 

fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål. Enligt lagen är det 

förbjudet att förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning men i vissa fall kan 

Länsstyrelsen ge tillstånd till ingrepp i fornlämningen. Om ett sådant tillstånd beviljas ska 

arkeologiska undersökningar vidtas för att bevara fornlämningen.  

Artskyddsförordningen 

 

Artskyddsförordningens (2007:845) bestämmelser bygger på miljöbalkens bemyndigande att 

utfärda regler till skydd för hotade djur- och växtarter. Det innebär att EU:s fågeldirektiv och 

habitatdirektiv införlivats i svensk lagstiftning. I samband med etablering av vindkraftverk kan 

fåglar i området påverkas och vindkraften kan komma i konflikt med artskyddsförordningen. 

Förordningen ska alltid beaktas i vindkraftsplaneringen. I vissa fall kan dispens ges från 

förordningen. 
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Tidigare utredningar och beslut 

 

Länsstyrelsen har i sitt yttrande 2008-02-28 till Energimyndigheten inför revidering av 

riksintresse för vindbruk tagit ställning till att riksintresset för vindbruk i Brofjorden skall utgå. 

Andra intressen i Brofjorden området skall därför väga tyngre än vindenergiintresset. 

Riksintresse för vindbruk 

 

Energimyndigheten ansvarar för att ange mark- och vattenområden som har egenskaper som 

gör dem riksintressanta för uttag av vindenergi enligt 3 kap 8 § MB. En första redovisning av 

riksintressen lämnades av Energimyndigheten 2004. Efter reviderade vindkarteringar gjordes en 

översyn under 2008 där fler och större områden bedömdes vara riksintressanta. Det är nu 423 

områden i 20 län som tillsammans utgör drygt två procent av Sveriges yta som finns utpekade 

som riksintresse för vindbruk. 

 

Att ett område är angivet som riksintresse för vindbruk, innebär att Energimyndigheten bedömer 

området som särskilt lämpligt för elproduktion från vindkraft. Bedömningen görs med hänsyn till 

bland annat medelvinden i området, områdets storlek och placering.  

 

Följande kriterier har använts vid Energimyndighetens utpekande av områden av riksintresse för 

vindbruk 2008. 

 

 Huvudkriterium: Områden med en beräknad medelvind om lägst 6,5 meter per sekund på 

71 meters höjd (över nollplansförskjutningen) över land och hav ut till territorialgräns, 

samt i ekonomisk zon.  

 Undantag 1: Områden enligt miljöbalken 7 kap. 2 § (nationalpark) och 4 kap. 7 § 

(nationalstadspark). 

 Undantag 2: Områden enligt miljöbalken 4 kap. 5 § (obrutet fjäll). 

 Undantag 3: Bebyggelseområden enligt lantmäteriets "Terrängkartan" med ett skydds-

avstånd av 400 m (sluten, hög, låg och fritidsbebyggelse). 

 Undantag 4: Områden med bottendjup större än 30 meter. 

 Undantag 5: Områden som faller ut av ovanstående kriterier vars yta är mindre än 3 km². 

 

Utifrån dessa kriterier finns inte något utpekat riksintresse i Lysekils kommun. 

 

Energimyndigheten påbörjade i januari 2011 en revidering av områden angivna som riksintresse 

för vindbruk. Projektet kommer att delas upp på två delprojekt där det första projektet omfattar 

revidering av områden till havs. Revidering av riksintresseområden på land beräknas starta i 

augusti 2011 och kommer att föregås av en ny vindkartering med fyra gånger högre upplösning. 

Projektet omfattar utformande av process och arbetsmetod i samverkan med Länsstyrelserna 

och Boverket.  
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Riksintresseområden utpekade av Energimyndigheten 2008 

Teknik 
 

Vindkraft är ett resurssnålt sätt att framställa el. Vindkraften är förnyelsebar vilket innebär att 

den inte kräver något tillskott av resurser för att producera energi. Vinden är i princip driven av 

solenergi och jordens rotation genom de tryckskillnader som uppstår. Ungefär 1-3% av den 

energi som tillförs jorden från solen omvandlas till vindenergi. Det är ungefär 50-100 gånger mer 

energi än vad som omvandlas till biomassa genom fotosyntesen. Den största vinsten med 

vindkraft uppnås då den kan ersätta annan, mer miljöpåverkande energiproduktion. Vindkraften 

ger inte några utsläpp som har global klimatpåverkan. Produktionen har i första hand en lokal 

påverkan genom bland annat buller och visuellt intrång. 

 

Den typ av vindkraftverk som helt dominerar marknaden idag är verk med horisontella 

rotoraxlar. Dessa verk består av ett fundament, ett torn, ett maskinhus och en rotor bestående 

av tre rotorblad. Maskinhuset innehåller bland annat en generator och en växellåda och 

vridmotor för att vrida verket mot vinden. Till vindkraftverket finns dessutom en vindmätare, ett 

styrsystem och en transformator. Transformatorn placeras ibland i en särskild 

transformatorbyggnad. Verken har en effekt på mellan 0,5-5 MW. 
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Illustration av vindkraftverk, från Boverkets rapport Vindkraftshandboken Vindkraft som energi. 

Illustrationen avser normalstort (2 MW) verk. 

 

En storskalig introduktion av vindkraft kommer att innebära ett ökat behov av reglerförmåga i 

kraftsystemet, d v s möjlighet att balansera vindkraftens variationer. Väderberoendet gör att när 

det blåser mycket levererar många vindkraftverk till systemet. Svensk Energi bedömer att utifrån 

de reglermöjligheter som finns i sekundskala är vattenkraften det bästa alternativet. I Sverige 

finns inte kondenskraftverk som ständigt går och som snabbt kan regleras och kärnkraften är 

olämplig att använda som reglerkraft. Det är därför oerhört viktigt att värna om vattenkraftens 

reglerförmåga och öppna för att öka reglerförmågan för att en storskalig introduktion av vindkraft 

ska bli möjlig. Även vindkraften bör vara delaktig i balansregleringen och storskalig etablering av 

vindkraftverk bör utformas med hänsynstagande till detta.  

 

När vindkraftverk utvinner energi så bromsas vinden upp. Därför bör vindkraftverk inte stå 

närmre varandra än med 4 - 5 rotordiameters (avståndet mellan vingspetsarna) avstånd, 

beroende på hur vindkraftverken placeras i förhållande till vindriktningen. Till havs väljs 7 - 9 

rotordiameters avstånd. 

 

Vindkraftverk kan delas in i tre kategorier med avseende på storlek. Stora kommersiella 

kraftverk har effekter från 600 kW och uppåt. Gårdsverk som är mindre och avser en fastighets 

behov av energiproduktion. Den minsta typen är miniverk/hobbyverk och används för att ladda 

exempelvis båtbatterier. Detta tematiska tillägg behandlar inte de mindre verken, endast de som 

kan bli tillstånds- eller lovpliktiga, det vill säga ej verk under 20 meter med en rotordiameter 

under 3 meter. 

 

Utvecklingen de senaste åren har gått mot allt större vindkraftverk och allt större grupper med 

verk. Teknikutvecklingen gör det allt mer ekonomiskt att utnyttja vindenergin. Det pågår även 

forskning och utveckling av andra modeller av vindkraftverk än de vi ser i dag. Detta 

planeringsunderlag skall därför kunna vara tillämpbart för olika typer av verk. 

 

I dag byggs verk på upp till 3-4 MW på land. Det är verk med navhöjd på ca 90 meter och 

totalhöjd på ca 150 meter. Fortsätter utvecklingen kommer även större verk att byggas på land i 

framtiden. 
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Anslutning till distributionsnät 

 

Svenska Kraftnät ansvarar för stamnätet i Sverige, d v s 400 kV och 220 kV nätet. Utöver detta 

finns regionala nät som ligger mellan 40-130 kV. Lokalnäten ligger oftast under 40 kV. I Lysekils 

kommun finns ett huvudnät för 130 och 40 kV. 

Kraftledningar i Lysekils kommun, från kommunens översiktsplan 2006.  
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Vindkraftverkens antal och placering på land och till havs kräver av naturliga skäl anslutning till 

elnätet. Beroende på storlek hos vindkraftverket eller anläggningen görs anslutningen till lokal- 

eller regionnät. För dessa nät svarar det lokala elnätsföretaget. I de flesta fall krävs ett 

högspänningsnät med minst 10 kV för att få tillräcklig kapacitet. För riktigt stora vindkraftsparker 

görs anslutningar direkt till stamnätet, vilket Svenska Kraftnät ansvarar för. Det finns regelverk 

kring hur vindkraftverk ansluts till elnätet. Svensk Energi har tagit fram anvisningar för 

anslutning av mindre vindkraftverk, som elnätsföretagen använder. 

 

Luftledningar med en spänning från 10 kV flygbesiktigas. Riktlinjer för detta tas fram av 

Transportstyrelsen. Med tanke på olycksrisken finns det rekommendationer gällande avstånd till 

exempelvis vindkraftverk och andra höga byggnader.  Vindkraftverk med en höjd av högst 50 

meter bör ha ett horisontellt avstånd med minst 100 meter. Är vindkraftverket högre än 50 meter 

är skyddsavståndet 200 meter. 

 

I Sverige finns ett överskott av elproduktion i norr och ett underskott söder om Gävle-Dala 

området. Lysekils kommun ligger inom det område där det är en fördel med ett tillskott av 

elproduktion till nätet som jämnar ut flödet inom Sverige, d v s söder om Gävle-Dala-stråket som 

blir en flaskhals i den nationella distributionen. 

 

Frågor gällande energidistribution kan komma att bli en mellankommunal fråga om 

vindkraftverket ligger nära kommungränsen. 

Anslutningsvägar 

 

Till vindkraftverken måste det vara möjligt att transportera de olika delarna vid byggnation samt 

även vara möjligt att sköta drift och underhåll. Anslutningsvägar byggs oftast för anläggningar 

på land. Vägarna ska hållas öppna vintertid för service och underhåll. Transporterna fram till 

anslutningsvägarna sker via det allmänna vägnätet. En ökad mängd tung trafik kan leda till att 

vägarna körs sönder av tunga fordon. En diskussion gällande transporter bör hållas med 

Trafikverket i ett tidigt skede för att möjliggöra och säkra transporterna till och från 

byggarbetsplatserna. 

 

Vägarna måste anpassas i landskapet för att inte påverka omgivande intressen. En fördjupad 

studie av anslutningsmöjligheter görs i senare skeden vid en etablering. Anslutningsvägar ska 

beskrivas som följdföretag till en etablering och påverkar också områdets lämplighet för 

vindkraftsutbyggnad.  

 

Anslutningsvägnätet kan komma att bli en mellankommunal fråga beroende på dess placering. 

 
  

http://www.svenskenergi.se/sv/Vi-arbetar-med/Elproduktion/Vindkraft/
http://www.svenskenergi.se/sv/Vi-arbetar-med/Elproduktion/Vindkraft/
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Landskapsanalys 

 

En särskild landskapsanalys har genomförts som ett planeringsunderlag i detta arbete, se 

bilaga 1. I landskapsanalysen ingår bl.a. beskrivning av Lysekils karaktär, bakgrund till 

landskapets nuvarande utseende och en analys av landskapets tålighet för att tillföra storskaliga 

element såsom vindkraftsetableringar. Analysen är kommuntäckande och skall vara ett 

underlag för översiktsplanering, därför är den inte allt för detaljerad för att kunna fungera i ett 

större sammanhang. Analysen innehåller dock slutsatser och vägledning inför både 

bygglovsprövning och kommunens ställningstagande vid storskaliga etableringar i landskapet.  

 

Landskapsanalysen delar upp kommunens mark och vattenområden i olika karaktärer:  

 

1. Kust och skärgård, som domineras av hav, skärgård, granitklippor och kustsamhällen. 

2. Kala höjdplatåer. Vindexponerade höglänta granitplatåer i zonen innanför kustremsan. 

Karaktäriseras av graniten, sparsam vegetation, mest ljung, och vidsträckta vyer över 

både hav och land. Mycket sparsamt med bebyggelse. 

3. Mosaiklandskap av varierande skala. Dalgångarnas jordbruksmarker och strandängar 

flikar sig in mellan de kullrande granitknallarna och randskogar står i gränsen 

däremellan. Bebyggelse i form av mindre samhällen och enstaka gårdar och grupper av 

villor. Det finns även små handels- och eller industrietableringar. 

4. Fjordlandskap. Omväxlande klippor och jordbruksmark och saltängar möter 

havsvattnet. Till skillnad från kustlandskapet ovan är vikarna grundare och mer 

skyddade från västanvinden och klipporna har i större utsträckning nötts av inlandsisen. 

Bebyggelse förkommer främst i form av gårdar och grupper av villor och fritidshus.  

5. Delvis skogiga höjdplatåer. I kommunens nordligaste del tar ett större 

sammanhängande höjdområde vid, mer eller mindre skogsbeklätt. Här är mycket 

sparsamt med bebyggelse, men det förekommer enstaka gårdar. 

I fördjupningen och analys av möjliga etableringar av vindkraftsanläggningar analyseras 

landskapskaraktären i varje område och dess tålighet för tillkommande exploatering i form av 

vindkraftverk kommenteras. 
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Riksintressen 

Yrkesfiske  

 

Riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap 5 § MB finns utpekat för havs- och kustområden, för 

lekområde för torsk (Gullmarsfjorden och Koljefjorden) samt fångstområden för havskräfta. 

Lysekils fiskehamn ingår i riksintresset.  

Naturmiljö  

 

Riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § MB gäller för sju områden i kommunen. Dessa 

områden har olika naturvärden som ska skyddas och skada får inte ske på naturvärdet. 

Kulturmiljö  
 

Område av riksintresse för kulturmiljövården finns utpekade enligt 3 kap 6 § MB inom fem 

områden i kommunen. Riksintressena representeras av kulturmiljöer med fjordlandskap, 

skepparsamhälle, fornlämningsstråk, skärgårdsmiljö och stadsmiljön i Lysekil.  

Friluftsliv  

 

Riksintresset Norra Bohusläns kust, Södra Bohusläns kust och Gullmarsfjorden är utpekade 

enligt 3 kap 6 § MB. Syftet är att värna särskilda natur- och kulturkvaliteter.  

Transporter och kommunikationer 

 

Områden av riksintresse för kommunikationer finns utpekade av Trafikverket. I Lysekil är väg 

162, väg 839, järnvägen mellan Munkedal och Lysekil, oljehamnen i Brofjorden och Lysekils 

hamn samt de farleder som leder till dessa, utpekade som riksintresse enligt 3 kap 8 § MB. 

Industriell produktion 

 

Område som är av riksintresse för anläggningar för industriell produktion finns utpekade i 

Brofjorden enligt 3 kap 8 § MB. En otydlighet av hur riksintresset ska avgränsas föreligger. 

Kommunen har i gällande översiktsplan reducerat områdets utbredning och även öppnat 

möjligheter för annan industriell etablering i området än sådan som omfattas av riksintresset, till 

exempel vindbruk. 

Totalförsvaret 

 

Riksintresse för totalförsvaret utses av Försvarsmakten. Hela Lysekils skärgård är 

övningsområde för försvarsmakten, även farleder och hamnar ingår i intresset. Farleder finns 

utpekade som geografiskt avgränsade intressen enligt 3 kap 9 § MB. Det finns även områden 

som är av riksintresse för totalförsvaret som inte kan redovisas öppet i översiktsplaner. 

Bevakningen av dessa områden sker genom att hela landets yta är samrådsområde för höga 

objekt, 20 m och högre utanför tätort och 45 m och högre inom tätort.  
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Riksintressen enligt 3 kap MB. Riksintressen som endast berör yttre havsområden redovisas ej. 
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Särskilda hushållningsbestämmelser  

 

Bestämmelserna i det 4:e kapitlet miljöbalken, MB, gällande riksintressen innehåller särskilda 

föreskrifter för hushållning med mark och vatten i vissa områden i landet. Områdena anges 

direkt i lagtexten och har beslutats av riksdagen. Avgränsningen anges bara mycket grovt och 

en närmare avgränsning bör göras i kommunernas översiktsplanering. Områdena är oftast 

vidsträckta områden och är i sin helhet av riksintresse med hänsyn till sina natur- och 

kulturvärden. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön som påtagligt påverkar 

områdenas natur- och kulturvärden får endast komma till stånd om det kan ske på ett sätt som 

inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden, och under vissa förutsättningar som 

anges i kapitlet. 

 

I Lysekils kommun finns det flera områden som är utpekade som riksintressen enligt 4:e kapitlet 

MB, se karta nästa sida. 

 

I paragraf 2-4  samt 8 beskrivs de riksintresseområden som är aktuella för Lysekils kommun: 

 

 2§, rörligt friluftsliv: 

För kustområdet och skärgården från Lysekil till gränsen mot Norge anges i 4 kap 2 § MB att 

särskild hänsyn ska tas till turismen och friluftslivet, främst det rörliga friluftslivet, vid 

exploatering eller andra ingrepp i miljön.  

 

 3§, obruten kust: 

Inom kustområden mellan Brofjorden och Norge får inte enligt 4 kap 3 § MB tung industri 

uppföras som avses i 17 kap 1 § och 4 a §, som tung industri avses därmed även 

tillståndspliktiga vindenergianläggningar dvs. 2 verk eller fler över 150 meter eller 7 eller fler 

över 120 meter.  

 

 4§, högexploaterad kust: 

Enligt 4 kap 4 § får inom området mellan Brofjorden och Simpevarp anläggningar som omfattas 

av 17 kap 1 och 4 a §§ komma till stånd endast på de platser där det redan finns anläggningar 

som omfattas av bestämmelserna. Detta innebär att tillståndspliktiga vindenergianläggningar 

kan anläggas i anslutning till befintliga anläggningar. 

 

 8§, Natura 2000 

Natura 2000 är ett nätverk av skyddsvärda områden som finns inom EU genom Habitat- 

respektive Fågeldirektivet. Alla Natura 2000-områden är klassade som riksintressen enligt 4:e 

kapitlet MB och som har förtecknats enligt 7 kap 27 § första stycket 1 eller 2. Syftet är att bidra 

till bevarandet av den biologiska mångfalden inom alla EU-länderna. Enligt 7 kap. 28 a § MB 

krävs det tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt 

kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. 
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Riksintressen enligt 4 kap MB, särskilda hushållningsbestämmelser. 
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Allmänna intressen 
 

En vindkraftsetablering på något av de utpekade områden för vindkraft kan komma att påverka 

något av nedanstående allmänna intressen. Vid en eventuell etablering skall därför de förslag 

på ställningstaganden, i syfte att tillgodose de allmänna intressena, som beskrivs nedan göras. 

Ställningstangadena är därför nödvändiga att läsas ihop med områdesbeskrivningarna i kapitlet 

Resultat.  

Kulturminnesvårdsprogram 

 

Lysekils kommun har ett kulturminnesvårdsprogram från 1992. Där beskrivs kommunens 

historia från forntid till nutid med text och kartor. 22 utvalda och inventerade kulturmiljöer 

redovisas med kartor och text. Programmet avslutas med förslag till åtgärder för vård och 

bevarande av de beskrivna miljöerna. Inget av de utpekade områdena för vindkraft ligger inom 

något utpekat område i kulturminnesvårdsprogrammet. Utpekade områden enligt 

kulturminnesvårdsprogrammet finns dock öster om området Skottfjället samt söder respektive 

nordväst om Brofjordenområdet.  

Naturvårdsplan 

 

Lysekils kommun antog sin naturvårdsplan 2010-12-16, ”Naturvårdsplan 2010”. Den består av 

två rapportdelar samt fyra stycken kartor. Del 1 innehåller en översikt och genomgång av olika 

naturtyper och skyddsformer samt beskrivningar av naturområden. Del 2 innehåller mål och 

åtgärdsprogram för kommunens naturvårdsarbete. Planen ska vara en vägledning för 

kommunen vid exempelvis samhällsplanering. Planen behandlar endast kommunens 

landområden, de marina miljöerna finns ännu inte med i planen. Utpekade naturvärden finns 

inom Brofjordenområdet. I de områden i kommunen där vindkraftsverk blir aktuella skall en 

analys av floran i området ske innan etablering av vindkraftverken.  

Fågelstråk 

 

Enligt Bohusläns ornitologiska förening har ett 250-tal fågelarter någon gång observerats i 

kommunen, några är mer talrika än andra. Kommunens mycket variationsrika natur erbjuder 

häckningsförutsättningar för en rad fågelarter, varav flera finns på den svenska rödlistan, och 

kustområdet är också viktigt för fågelsträck och övervintring. Alla vilda fåglar ska skyddas enligt 

artskyddsförordningen, det är förbjudet att avsiktligt störa djuren, särskilt under parnings-, 

uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. En översiktlig beskrivning av fågelfaunans 

känslighet för vindkraftsetableringar i kommunen finns redovisad i bilaga 2. Fördjupade analyser 

av påverkan på fågelfaunan skall ske innan etablering av vindkraftverk. Detta gäller även 

skyddade arter såsom fladdermöss. 

Väg och järnväg 

 

Skyddsavståndet till väg och järnväg bör vara minst totalhöjden på ett vindkraftverk, dock minst 

50 meter oavsett typ av vindkraftverk. Detta bör beaktas vid tillstånds och bygglovgivning 

oavsett vilken typ av väg eller järnväg som avses. 
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För järnväg måste även skärmning av signaler i kurvor beaktas så att inte vindkraftverken 

påverkar järnvägssäkerheten. Trafikverket anser att vindkraftverk över 50 m inom 30 km från 

järnvägen kan komma att störa signaltrafiken och ska därför remitteras till Trafikverket. 

Sjöfart 

 

Sjöfartens framkomlighet och säkerhet får inte påverkas av vindkraftverk. I samband med 

vindkraftsprojekt skall därför remiss skickas till Sjöfartsverket. Hänsyn skall tas så att fyrar, 

ledljus och andra farledsmärken inte skyms eller förväxlas. Vindkraftverkens placering behöver 

anpassas till farledsutmärkning för att inte flyghindermarkeringen på vindkraftverken ska komma 

i konflikt med ljuset från fyrar. Eventuellt kan en fyr flyttas eller förändras i det fall vindkraftverk 

skymmer farleden. 

Luftfart 

 

Hela Sverige är samrådsområde för höga objekt. Höga master och vindkraftverk kan vara en 

risk för lågt flygande flygplan. Vindkraftverk ska därför markeras med medelintensivt blinkande 

rött ljus om de har en tornhöjd av 45-150 meter. Om verket är högre än 150 meter ska det 

förses med högintensivt vitt blinkande ljus, detta regleras i TSFS (2010:155). Markering ska ske 

på respektive verk. För större vindkraftparker ska verken i ytterkant förses med blinkande 

markering, medan verken innanför ska ha minst lågintensivt ljus, d v s rött fast sken. 

 

Vindkraftverk kan påverka flygsäkerheten genom att störa flygplanens navigerings- och 

inflygningshjälpmedel samt radar. Det är svårt att förutse hur allvarliga de störningarna kan bli, 

eftersom det beror på många faktorer. Bland annat måste hänsyn tas till vilken teknik flygplanen 

använder och hur terrängen på platsen ser ut. 

 

Lysekils kommun ligger inom MSA-ytorna för Trollhättan – Vänersborgs flygplats. (MSA= 

Minimum Sector Altitude). Inom MSA-ytor finns höjdbegränsningar för byggnadsverk. För 

Lysekils kommun är höjdbegränsningarna mellan 488 och 518 meter över havet vilket bedöms 

möjliggöra vindkraftsetableringar. Det är dock viktigt att flygplatsen och Luftfartsverket får 

möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

 

Uppförande av byggnader eller andra föremål som är högre än 20 meter kan komma att 

påverka luftfarten varför en lokaliseringsbedömning ska göras till Trafikverket.  

Totalförsvaret 

 

Försvarsmakten har reviderat sina utpekade intresseområden för totalförsvaret i ett beslut 2010-

10-04. Etablering av höga objekt (master, vindkraftverk m.m.) kan innebära påverkan på 

funktionen hos försvarsanläggningar, eller på flygsäkerheten. Hotbild och taktiska krav innebär 

att piloter i Försvarsmakten måste kunna flyga ned till 30 meter över marken och lägst 20 meter 

över hav, detta i farter upp emot 900 km/h. Vid sådana flygningar är det av stor vikt att i förväg 

veta var flyghindrena finns efter den i förväg planerade flygsträckan. Detta innebär att 

Försvarsmakten i vissa fall motsätter sig etablering av vindkraftverk. Alla försvarets intressen 

redovisas inte på kartor eftersom de omfattas av sekretess. Etablering av vindkraftverk innebär 

att samråd bör ske med Försvarsmakten i ett tidigt skede för att säkerställa att totalförsvarets 

intressen tillgodoses. 
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Vindkraftverk kan negativt påverka: Radarsystem, Radiolänkförbindelser, Signalspaning, 

Övnings- och skjutverksamhet samt Flygverksamhet.  

 

Kring flygplatser som försvarsmakten driver är skyddsområdet utvidgat, detta bedöms inte 

beröras av anläggningar i Lysekils kommun. Eventuella konflikter med totalförsvarets intressen 

både för flyg och i övrigt måste dock beaktas vid prövning av enskilda anläggningar eftersom 

flygstråken och övningsområden kan påverkas av placeringen. Särskilt måste 

lågflygningsområden beaktas. 

 

 
 

Närmaste område med utpekat geografiskt intresseområde för försvarsmakten. Stoppområde 

för höga objekt kopplat till flygsäkerheten redovisas med heldragen röd linje och område för 

väderradar samt analysområde redovisat med skrafferat område. 

 

Kraftledningar 

 

För att inte komma i konflikt med eldistributionsledningar och skyddsavstånd till dessa har ett 

område på 225 m använts som buffertzon. 

Telekommunikation  

 

Redovisning av master för olika kommunikationsändamål har endast redovisats på kartorna 

över delområden. Vid etablering av vindkraftverk ska risken för störningar på 

telekommunikationen beaktas.  
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Buller 

 

Alla vindkraftverk genererar buller. Det är därför stor vikt att störningar i form av buller beaktas, 

dels i planering och lokalisering av verk men även vid upphandling av vindkraftverk.  

 

Buller genereras dels från luftens passage förbi bladspets och bladkant, dels skapas buller från 

maskinhus och fläktar kring rotornavet. Största källan till buller är den turbulens som 

uppkommer då luften passerar bladens bakkant. 

 

Det riktvärde som i de flesta fall tillämpas är 40 dB(A) utomhus vid bostad. I områden med lågt 

bakgrundsljud ska högst 35 dB(A) uppnås. Naturvårdsverkets studie av störning från 

vindkraftverk resulterade i slutsatsen att vid en ljudnivå på 40 dB(A) är sannolikheten för 

upplevd störning i landsbyggdsmiljö 25% och i tätortsbebyggelse 15%. En annan studie har 

analyserat det lågfrekventa ljudet från vindkraftverk, slutsatsen är att det lågfrekventa ljudet är 

så lågt att det inte blir dimensionerande för den upplevda störningen. 

 

Studierna visar att ljudet från ett vindkraftverk är svårt att uppfatta om dess ljudnivå är mer än 

10 dB(A) lägre än omgivningens. Detta är orsaken till att andelen störda är större på landsbygd 

än i tätorter där bakgrundsnivån för buller är högre. Trots det visar senare studier att det kan 

vara möjligt att uppfatta ljudet även när det är maskerat. Olika aspekter som visar sig reducera 

den upplevda störningen är att kraftverken inte är synliga från bostaden, att det finns störningar 

från t.ex. vägtrafik som ökar bakgrundsnivån. Om man har ekonomisk vinning från 

anläggningen dvs. är delägare av vindkraftverk upplever man sig mindre störd. 

 

Ljudet har en sfärisk utbredning, en avståndsfördubbling ger reducering av ljudnivån på 6 dB. 

Störningarna från vindkraftverk är mycket svåra att reducera utomhus. Det är inte rimligt att 

bygga skärmar eller vallar för att reducera bullret. Det går att göra fasadåtgärder, men då 

förbättras endast inomhusnivåerna. 

 

Konsekvenser av bullerstörningar är dels stressymptom, dels svårigheter att somna in och 

sömnstörningar. Styr och reglerutrustning kan tillämpas för att dämpa ljud och skuggeffekter. 

Verk kan också stängas av periodvis för att reducera störning. Behov av särskilda åtgärder 

prövas i det enskilda fallet. 

 

Ett avstånd på 500 meter från lämpliga platser för etablering av vindkraftverk har tillämpats vid 

analysen. Syftet med detta är att på så sätt understiga de riktvärden som tillämpas för vindkraft. 

 

För vindkraftsprojekt i kommunen bör avtal skrivas mellan kommunen och ägaren av verken där 

ägaren förbinder sig att följa upp eventuellt rapporterade störningar. Bullermätningar skall 

bekostas av exploatör som vid behov även skall vidta åtgärder mot bullret.  

Skuggor, ljus och reflexer 

 

Rörliga skuggor från rotorbladen och skuggan från tornet kan upplevas som störande. Risken 

för skuggstörning är störst då vindkraftverken placeras sydost-sydväst om störningskänslig 

bebyggelse. Skuggning vintertid är oftast mer störande eftersom det är få soltimmar och solen 

då står lågt även mitt på dagen och skuggan når längre. Vintertid kommer också solens strålar 

längre in i bostäder då takutsprånget inte skärmar av solinstrålningen på samma sätt som då 

solen står högre. 
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Bullerriktvärdena är oftast avgörande för att vindkraftverken hamnar på tillräckligt långt avstånd 

till bebyggelsen. Därmed blir inte skuggeffekten dimensionerande. En zon på 500 meter har 

därför använts vid analys av lämpliga områden som både ska innefatta bullerstörningszonen 

och området där skugga blir störande. I tillståndsbeslut enligt MB har maximala antalet timmar 

med faktisk rörlig skugga vid bostäder oftast reglerats till 8 h/år. 

 

Vindkraftverk ska utmärkas med medelintensivt rött blinkande ljus om de är mellan 45-150 

meter höga. Vindkraftverk som är högre än 150 meter ska förses med högintensivt blinkande 

vitt ljus, detta regleras i Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2010:155.  

 

Transportstyrelsen har även en särskild  föreskrift och allmänt råd om markering av föremål som 

sticker upp genom hinderbegränsande ytor kring en flygplats, TSFS 2010:135. Hinderljusen ses 

dels direkt och dels indirekt via vattenytor och snöytor, blänk i byggnader etc. Normalt bör 

blinkande hinderljus synkroniseras. Hinderljusen kan förses med skärmning nedåt och 

reducering av ljusstyrkan nattetid för att reducera störning.  

 

Styr och reglerutrustning kan tillämpas för att dämpa ljud och skuggeffekter genom att periodvis 

stänga av ett enskilt verk. Behov av detta prövas i det enskilda fallet. 

Säkerhet 

 

Isbildning och isbeläggning på vindkraftverkens rotorblad kan förekomma. Detta kan utsätta 

personer, egendom och djur för säkerhetsrisker. Nedisning orsakar också vibrationsproblem på 

grund av olika ispåbyggnader på rotorbladen. Lokal isbildning, vibrationer och låg temperatur 

kan leda till rotorbladsbrott, förkortad livslängd på grund av materialutmattning och allvarliga 

skador på vindkraftverk. Risker för skador på personer, egendom i omgivningen och miljön i 

övrigt ökar om inte hela riskområdet runt vindkraftverket är inhägnat. Nedsatt sikt under 

nedisningsperioder kan påverka säkerheten om inte kraftverken är inhägnade.  

 

De prioriterade områden som pekats ut har ett skyddsavstånd på 500 meter till bostäder vilket 

gör att detta bör vara tillräckligt som ett generellt skyddsavstånd gentemot bostäder. Behov av 

inhägnad av respektive anläggningsområde tas upp vid prövning av anläggningarna för att även 

beakta de lokala förutsättningarna för respektive anläggning. 
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Vindenergi 

Beräknad vindenergi 

 

Vind uppstår av en horisontell lyfttrycksgradient (lufttrycksskillnad). Den storskaliga 

lufttrycksgradienten är den primära drivkraften för vinden vilket gör att klimatmodeller kan nyttjas 

för vindenergikarteringar. Vindenergin kan också mätas. Uppmätt vindenergi är oftast 

begränsad till en kortare tid och måste korrigeras för att visa förhållanden under en lägre tid,   d 

v s att man genomför en normalårskorrigering. Enligt Elforsk rapport från 2009 bör en 

referensmätning på en aktuell plats ske under minst ett års tid för att erhålla tillräckligt bra data 

för att kunna göra korrekt normalårskorrigering. 

 

Beräkningar av vindenergi över Sverige har bl a gjorts på uppdrag av Energimyndigheten i ett 

flertal omgångar. Beräkningarna har reviderats, senast 2010 för Västra Götalands län, beroende 

på uppgraderingar av beräkningsmodellerna. Beräkningar har skett i ett rutnät på 1 km
2
. 

Modellen kan inte ta hänsyn till lokala höjdvariationer, en mer högupplöst modell krävs därför för 

att få exakta uppgifter. Lysekils kommun har en småkuperad terräng. De högsta punkterna 

ligger på ca 150 meter över havet.  

 

Beräkningarna har skett på tre nivåer över det så kallade förskjutna nollplanet. Det innebär att 

det är beräkningar av vindenergi över den funktionella ytan (trädkronor, öppen mark elller berg) 

som har beräknats. Ytans skrovlighet påverkar vindens fart och reflekteras i beräkningarna. De 

högsta vindenergierna återfinns således där ytan är plan och vinden även på låga höjder får god 

fart. Beräkningarna har skett utan kunskap om vegetationens höjd. För att få den verkliga 

höjden på beräkningen bör ¾ av vegetationens höjd läggas till höjden för nollplanet, se nedan. 

 

 

 
Illustration, Hans Bergström, Uppsala Universitet 

 

För ett område med 20 meter hög skog, ska alltså tre fjädedelar av höjden, dvs. 15 meter 

läggas till för att få höjd ovan mark. För fallet med en 20 meter hög skog ska resultaten 

exempelvis för höjden 72 meter tillämpas för 72 + 15 = 87 meter ovan mark. 
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Vid analys av vindkraftspotentialen ska inte bara medelvindhastigheten beaktas. Byig vind och 

turbulens påverkar möjligheten att nyttja vindenergin. Vid turbulent vind och varierande vind blir 

vindkraftverket inte lika effektivt. Turbulens skapas främst i ett växlande landskap, till exempel 

skogslandskap. Ett vindkraftverk som placeras över öppen mark har bättre förutsättningar att ge 

större avkastning jämfört med ett verk som placeras i skogslandskap. 
 

 
Vindenergikarta, medelvindhastighet på 72 meters höjd över nollförskjutningsplanet, 

Energimyndigheten 2010.  
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Lysekils kommun 
 

Havet är den största tillgången för Lysekils kommun liksom för övriga kustkommuner i 

Bohuslän. Kommunen har i sin översiktsplan från 2006 tagit ställning till att kommunen skall 

värna havsbandet och kusten. Kommunen avser att använda det unika läget för att förstärka 

och utveckla befintliga och nya verksamheter med marin anknytning och det lokala näringslivet. 

Ungefär 14 600 människor är bosatta året runt i Lysekils kommun. Under sommaren ökar 

kommunens befolkning väsentligt med fritidsboende och turister.  

 

I Lysekils kommuns översiktsplan från 2006, redovisas Energimyndighetens beslut om 

riksintresse för vindbruk från 2004. Riksintresseområdet ligger i anslutning till Brofjordens 

industriområde. Efter översiktsplanens antagande har Energimyndigheten reviderat sitt beslut 

om riksintresse för vindbruk under 2008. Området vid Brofjorden har utgått och för Lysekils 

kommun finns därmed inte längre något utpekat riksintresse för vindbruk. 

Befintliga områden för vindkraft 

 

I översiktsplanen från 2006 har kommunen pekat ut sex områden för vindkraft, varav två 

områden är Skottfjället och Nöteberg. Inget av dessa områden är i dagsläget bebyggda, 

Skottfjället återstår som område medan Nöteberg har tagits bort, se vidare kapitlet Resultat. 

Resterande fyra områden är redan bebyggda med vindkraftverk. Dessa är Nolby, Humlekärr, 

Basteviksholmarna och Sivik.  

 

I Lysekils kommun finns i dag 10 stycken vindkraftverk etablerade och för fler verk pågår 

tillståndsansökningar, detaljplaner samt bygglovsansökningar. Kommunen har inför dessa 

etableringar där det behövts prövat motstående intressen genom detaljplaner. Detaljplanerna 

reglerar bland annat vindkraftverkens placering och höjd och på så sätt kan visuell påverkan 

och bullerutbredning reduceras. Inget av områdena där vindkraftverk har uppförts har pekats ut 

när analyser av skyddsavstånd enligt de regionala mål som togs fram i samband med 

Kustzonsprojektet, se vidare Regionala mål längre fram i handlingen. För befintliga verk samt 

för projekt påbörjade tidigare än detta tematiska tillägg kan dock andra riktlinjer än de riktlinjer 

som arbetats in i det tematiska tillägget ha använts. En beskrivning hur de befintliga områdena 

bör förändras då det blir aktuellt att ta bort eller ersätta befintliga verk föreslås nedan. 
 
  



Vindbruk – tematiskt tillägg till översiktsplanen 

 

34 

 

Befintliga områden för vindkraft enligt ÖP 06. 
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Nolby 

Området omfattas av detaljplan antagen 2009 och medger uppförande av två vindkraftverk 

varav det södra har uppförts. Detaljplanen inrymmer byggrätt för ett verk med totalhöjd på 89 

meter i söder samt ett verk med totalhöjd på 101 meter i norr. Bygglov behövs inte för 

uppförande av vindkraftverk som överensstämmer med detaljplanen. De fem kommunerna i 

Norra Bohuslän har i samband med Kustzonsprojektet, ICZM, tagit ställning till att 

skyddsavståndet mellan vindkraftverk och tätorter skall vara 1 km för att värna närmiljön. 

Befintliga verk ligger inom 1 km till tätorten Brastad samt utpekade utbyggnadsområden för 

bostäder enligt ÖP06.  Med hänsyn till närheten till Brastad ser kommunen det därför som 

olämpligt att på platsen medge högre verk än vad detaljplanen tillåter.  

 

 
Karta över området, yttre röd markering visar 1 km från befintligt verk samt byggrätt för 

ytterligare ett verk, dvs. kommunens riktlinje om avstånd mellan tätort och vindkraftverk. Inre röd 

markering visar ett avstånd mellan 400 och 500 meter från det samma. Lila linje visar 

störningszon kring miljöstörande verksamhet, enligt ÖP06, vilket bör beaktas vid 

bygglovprövning.  
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Humlekärr 

I områdets södra del har två vindkraftverk, med totalhöjd på 63 meter, uppförts med stöd av 

bygglov inom detaljplanelagt område (Preem). För norra delen av området finns detaljplan 

antagen 2006 och inrymmer byggrätt för två verk med totalhöjd 135 respektive 145 meter. Två 

vindkraftverk har uppförts i enlighet med detaljplanen. Området inrymmer sammanlagt fyra 

vindkraftverk. Verken står på kommunägd mark som upplåts genom arrenden. Vid framtida 

förändringar bör större verk kunna prövas i hela området eftersom att området ligger i 

anslutning till industriområdet (Preem) och den skyddszon som omger  industriområdet vid 

Brofjorden. Av samma anledning bör arrendena kunna förlängas då dessa löper ut och bygglov 

medges när det blir aktuellt att byta ut befintliga vindkraftverk mot nya verk i motsvarande 

storlek. 

 

 
Karta över området. Röd markering visar ett avstånd mellan 400 och 500 meter från befintliga 

verk. Skyddszonen för tung industri och annan industri med omgivningspåverkan ligger inom 

detta avstånd från befintliga verk. Området är också av riksintresse för industriell produktion.  
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Basteviksholmarna 

Området omfattas av detaljplan antagen 1991 och medger uppförande av två verk med en 

högsta byggnadshöjd på +55 meter över nollplanet. Bygglov har meddelats för två verk 1991. 

Det norra verket togs bort 2003 på grund av maskinhaveri, det södra verket är dock kvar. Verket 

står på kommunägd mark som upplåts genom arrende. Befintligt verk samt byggrätt för 

ytterligare ett verk ligger inom 1 km till orten Skalhamn, orten är inte per definition tätort. Med 

hänsyn till kommunens ställningstagande om att skydda hav och skärgård från 

vindkraftsexploatering, är vindkraftverk med högre totalhöjd än vad gällande detaljplan medger 

olämplig. Lämpligheten att förlänga arrendena bör därför övervägas när detta blir aktuellt, det 

samma gäller när det blir aktuellt att byta ut befintligt vindkraftverk mot nytt verk i motsvarande 

storlek.  

 

 
Karta över området, yttre röd markering visar 1 km från befintligt verk samt byggrätt för 

ytterligare ett verk, dvs. kommunens riktlinje om avstånd mellan tätort och vindkraftverk. 

Skalhamn är dock ej per definition tätort. Inre röd markering visar ett avstånd mellan 400 och 

500 meter från det samma. Lila linje visar störningszon kring miljöstörande verksamhet, enligt 

ÖP06, vilket bör beaktas vid bygglovprövning.  
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Sivik  

Området saknar detaljplan och bygglov har meddelats för uppförande av ett vindkraftverk 1994 

samt ett vindkraftverk 1995, båda med en totalhöjd på 60 meter. Bygglov har 1999 meddelats 

för ytterligare två vindkraftverk med totalhöjd på 79 meter. Verken står på kommunägd mark 

som upplåts genom arrende.  Bygglovsansökan har inkommit för att byta ut befintliga vind-

kraftverken mot två större verk. Området ligger inom strandnära läge och landskapet utgörs av 

kust- och skärgårdskaraktär. Området är beläget cirka 500 meter från närmaste bebyggelse i 

Lysekils tätort. De fem kommunerna i Norra Bohuslän har i samband med Kustzonsprojektet, 

ICZM, tagit ställning till att skyddsavståndet mellan vindkraftverk och tätorter skall vara 1 km för 

att värna närmiljön. Inom 1 km ligger från verken Lysekils tätort samt utpekade 

utbyggnadsområden för bostäder enligt ÖP06. Med hänsyn till den landskapsbildspåverkan från 

havet, som högre verk på platsen ger, samt kommunens ställningstagande om att verk bör 

placeras minst 1 km från tätort bedöms ett utbyte till betydligt högre verk på platsen som mycket 

tveksamt. Kommunen ser dock en möjlighet att pröva något högre verk än de befintliga.  

I närheten till verken ligger även Siviks avfallsanläggning. Lysekils kommun har i gällande 

översiktsplan (ÖP06) gjort ställningstagandet att området skall betraktas som utredningsområde 

för annan framtida verksamhet som kan bli aktuell att pröva efter avslutad deponi och 

vindkraftanvändning. Ställningstagandet kvarstår och skall därför beaktas när det blir aktuellt att 

förlänga arrendena alternativt byta ut befintliga vindkraftverk mot nya verk i motsvarande 

storlek. 

 

 
Karta över området, yttre röd markering visar 1 km från befintliga verk, dvs. kommunens riktlinje 

om avstånd mellan tätort och vindkraftverk. Inre röd markering visar ett avstånd mellan 400 och 

500 meter från det samma. Vid bygglovsansökningar inom 500 meter från befintliga verk bör 

befintliga verk beaktas. Svartprickad markering visar område utpekad som utredningsområde 

för annan verksamhet som kan bli aktuell efter avslutad deponi och vindkraftanläggning. 

Teckenförklaring har justerats, allt på kartan finns därför inte med på teckenförklaringen.  

Sammanfattning uppförda vindkraftverk i Lysekils kommun  
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Tabellen är uppdaterad 2012-05-18.   

 
Bygglov  Område   Totalhöjd  Antal & effekt           Detaljplan 

1991 Basteviksholmarna 
1)

 52,5 m  1 verk à 400 kW       Ja 
1994 Sivik 

2)
  60 m  1 verk à 500 kW       Nej 

1995 Sivik 
2)

  60 m  1 verk à 500 kW       Nej 
1996  Humlekärr 

3)
  2 st. à 60 m  2 verk à 450 kW       Ja 

1999 Sivik 
2)

    2 st. à 79 m  2 verk à 750 kW       Ja 
2002  Nolby 

4)   
87 m  1 verk à 600 kW       Ja  

2007  Humlekärr   2 st. à 133 m 2 verk à 3 MW          Ja 
 
1) Bygglov gavs för två verk varav ett har monterats ner. Detaljplanen medger två verk. 
2) Bygglovsansökan har inkommit om att byta ut de fyra befintliga verken mot två större. 
Bygglovsansökan strider mot det tematiska tilläggets intentioner och föreslår därför avslås. 
3) Bygglovsansökan har inkommit om att byta ut de två verken mot ett större verk. 
Bygglovsansökan är förenlig med det tematiska tilläggets intentioner och ansökan föreslås 
därför kunna prövas.  
4) Detaljplanen medger två verk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Vindbruk – tematiskt tillägg till översiktsplanen 

 

40 

Analys 
 

Arbetet med att hitta områden möjliga för vindkraft har skett genom GIS-analyser. Det innebär 

att de geografisk utpekade intressena har överlagrats på samma karta för att identifiera dessa 

områden. Kriterier för val av områden möjliga för vindkraftsutbyggnad har tagits fram av 

kommunen dels i gällande översiktsplan från 2006, dels i samarbete med kommunerna i norra 

Bohuslän om lokaliseringsprinciper för vindkraft i norra Bohuslän (2009), se kapitlet 

Planeringsförutsättningar. 

 

Analysarbetet har utgått från att prioriterade områden bör ha en vindenergi över 6 m/s på 72 m 

höjd. Den vindenergin finns i stort sett inom hela kommunen enligt Energimyndighetens 

vindkartering. Delar av kommunen i anslutning till Gullmarsfjorden i nordväst har något lägre 

vindenergipotential. Inga områden har därför exkluderats från fortsatt analys med avseende på 

vindkapacitet. 

 

Kriterier för val av områden som inte lämpar sig för vindkraftsutbyggnad har varit följande: 

 

 Skyddsavstånd till bostadsbebyggelse ska vara sådant att gällande riktvärdena för 

buller (40 dB(A) nattetid vid fasad) och att praxis för reflexer/skuggor klaras. Runt 

bostadsbebyggelse har därför ett avstånd på 500 meter använts för att tillgodose 

framtida behov av höga verk. 

 

 Till tätorter har ett skyddsavstånd på 1000 meter använts för att värna närmiljön. 

 

 Till kyrkor har ett skyddsavstånd på 500 meter använts för att inte påverka kyrkomiljön.  

 

 Skyddsavstånd till vägar, järnvägar och kraftledningar har använts 225 meter vilket med 

marginal skall täcka hela kraftverkets höjd.  

 

 Inom Natura 2000 områden bör ingen vindkraft etableras.  

 

 Utpekade områden skall rymma minst 2 verk. Lämpliga områden ska därför vara minst 

3 ha, d v s minst 0,03 km
2
. 

 

Kommunens ställningstagande för övriga områden: 

 

 Inom område med riksintressen enligt 3 kap MB (naturvård, kulturmiljövård och 

friluftsliv) bör inte nya vindkraftverk uppföras, så till vida området inte redan anses vara 

stört eller om etableringen inte påtagligt skadar riksintresset.  

 

 Inom områden av riksintresse enligt 4 kap 3 § MB (obruten kust) bör inte nya 

vindkraftverk uppföras, så till vida området inte redan anses vara stört eller om 

etableringen inte påtagligt skadar riksintresset.  

 

 Områden med förordnande enligt 7 kap 2-13 §§ miljöbalken, d v s kultur- och 

naturreservat, biotopskyddsområde med flera, undantas från etablering av vindkraft. 
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Förutsättningar för placering av anläggningar i övriga områden kommunens prioriteringar: 

 

 Vid prövning av vindkraftsetableringar skall befintlig bullerstörning och visuell störning 

utgöra en positiv lokaliseringsfaktor för vindkraft.  

 

 Grupper med vindkraftverk bör placeras på sådant sett att dessa kan läsas samman i 

landskapet.  

 

 Detaljplan krävs endast då det finns en intressekonflikt om marken vid en föreslagen 

etablering.  

 

 Anslutningsvägar skall utföras på ett landskapsanpassat sätt, nätanslutning skall i förta 

hand ske genom nedgrävda kablar. 

 

Småskaliga anläggningar: 

 

 Verk under 20 meter med rotordiameter under 3 meter är inte bygglovpliktiga, 

kommunen avser inte att utöka bygglovplikten. 

 

 Verk som har en högre totalhöjd än 20 m, eller som medför en påtaglig påverkan på 

omgivningen, ska prövas utifrån vindkraftsplanens ställningstagande som storskalig 

vindkraft.  

 

 Samtliga verk både lovpliktiga och ej lovpliktiga bör inte ha en högre totalhöjd än 

avståndet till tomt-/fastighetsgräns. 

 

 Verk ska i första hand placeras i anslutning till övrig bebyggelse på fastigheten. Skäligt 

skyddsavstånd till bostadsbebyggelse skall dock hållas även på egen fastighet. 

 

 Bygglovsprövning ska ske med hänsyn till övriga ställningstaganden och utpekade 

intressen i översiktsplanen – exempelvis riksintressen och övriga områden med 

utpekade natur- och kulturvärden. 
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Analysresultat utifrån kriterier för val av möjliga etableringsområden. 
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Resultat 

Områden möjliga för vindkraftsutbyggnad 

 

Utifrån kartan med analysresultat som tagits fram för att tillgodose allmänna intressen och vissa 

riksintressen har områden identifierats där vindbruksintresset ska analyseras vidare. 

Kommunen har redan i gällande översiktsplan och i den regionala vindbruksanalysen slagit fast 

att etablering av vindenergianläggningar till havs inte är aktuellt. Därför utgår samtliga områden i 

öppna havet, skärgårdsområden och fjordar ur vidare analys. 

 

För kvarvarande områden har en fördjupad analys av pågående markanvändning och 

överlagrade riksintressen genomförts. Kommunen har i analysarbetet valt att undanta områden 

med höga naturvärden och områden där pågående markanvändning kommer i konflikt med 

vindbruk, till exempel fritidsanlägningar. I området kring den industriella verksamheten i 

Brofjorden genomförs en mer detaljerad studie för att identifiera förutsättningar för vindbruk. 

 

Utifrån dessa urvalskriterier redovisades följande områden i samrådsskedet.  

 

 Område 1. Skottfjället 

 Område 2. Vettekullen 

 Område 3. Kopperöd 

 Område 4. Sötorpsberget 

 Område 5. Björkehagen 

 Område 6. Flågberget 

 Område 7. Holma 

 Område 8. Nöteberg 

 

 

 

Utöver dessa områden tillkom en 

fördjupning av Brofjordenområdet, 

där område 8 Nöteberg ingår.  

 

 

 

 

 

 

 

Resultat efter analys av möjliga 

områden för etablering av 

vindenergianläggningar. 

 

Efter samrådsskedet har fem av områdena utgått, dessa är Kopperöd, Sötorpsberget, 

Björkehagen, Flågberget och Holma.  

 

För Kopperöd, Björkehagen och Flågberget delar kommunen Länsstyrelsen uppfattning om att 

områdena är för små och att en utbyggnad av vindkraft i områdena inte är god hushållning av 

markresureser.  

För Holma framkom i samrådsskedet att området använts för bland annat lägerverksamhet. Den 
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påverkan på landskapsbilden i och kring Gullmarsfjorden som vindkraftverk i området kan 

förmodas medföra samt närheten till Natura 2000-områden har medfört att området tagits bort. 

 

För Sötorpsberget har en djupare studie genomförts. Studien visar att energipotentialen är lägre 

än tidigare förmodat, området rymmer högst tre verk. Området innehöll två delområden som vid 

djupare studie inte kan förmodas kunna läsas ihop på grund av att de avskiljs av en dalgång. 

Utbyggnad av området riskerar därmed att leda till en oönskad fragmentisering av landskapet. 

Delar av området ligger dessutom inom kommunens kulturmiljöprogram. Dessa faktorer har 

medförts att området bedömts som olämplig för vindkraftsutbyggnad och området har därför 

tagits bort. 

 

Efter utställningsskedet har områdena Vettekullen och Nöteberg försvunnit.  

 

En etablering av vindkraft i området Vettekullen har bedömts komma i konflikt med 

artskyddsförordningen. Området omfattas även riksintresse enligt 4 kap 3§ MB (obruten kust) 

vilket innebär att tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar inte får uppföras. I samband med 

Kustzonsprojektet togs riktlinjer fram om att vindkraftsetablering i områden som omfattas av 

riksintresse enligt 4 kap 3§ MB bör undvikas om området inte redan bedöms som stört vilket 

inte området bedömts göra. En etablering av vindkraftverk på platsen bedöms få stor påverkan 

på landskapsbilden. Dessa faktorer har sammantaget gjort att området bedömts som olämpligt.   

 

Området Nöteberg pekades ut som utredningsområde för vindkraft i ÖP06. Därefter påbörjades 

ett detaljplanearbete för området som konstaterade att området rymmer två vindkraftverk. I 

samband med detaljplanearbetet har arkeologisk utredning konstaterat att etablering av 

vindkraftverk på platsen bedöms påverka upplevelsen av kulturmiljön på platsen. Efter ÖP06 

tog kommunerna i Norra Bohuslän i samband med Kustzonsprojektet, ICZM, gemensamt 

ställning till att områden för vindkraft bör rymma minst tre verk. Länsstyrelsen har gjort 

bedömningen att så få verk som tre stycken endast i få fall kan anses som lämpliga på grund av 

den fragmentisering av landskapet etableringen kan tänkas ske sat att de helst ser områden 

med minst sex. Dessa faktorer har sammantaget gjort att området bedömts som olämpligt.  

Områden lämpliga för vindkraftutbyggnad 

 

Utifrån resultatet efter utställningsskedet återstår följande områden till antagandeskdet: 

  

 Område 1. Brofjorden 

 Område 2. Skottfjället 
 
Brofjorden 
För området kring Brofjorden har en fördjupad analys av möjligheterna att etablera vindkraft 
utförts i rapporten. I området öster om industriområdet (Preem) pågår en vindkraftsetablering 
där samråd har hållits för en utbyggnad av sammanlagt sju vindkraftverk. Området ligger inom 
skyddszonen för industrin och kan inte användas för till exempel bostadsbebyggelse.  
 
Skottfjället  
Området vid Skottfjället har minskats ner och inrymmer endast ett vindkraftverk. Skottfjället 
inom Lysekils och Munkedals kommuner har varit föremål för tillståndsprövning av en vindpark 
som ursprungligen omfattade 21 verk. Totalt återstår åtta vindkraftverk, varav ett inom Lysekils 
kommun. Övriga delar av Skottfjället har valts bort bland annat på grund av höga naturvärden.  
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Resultat efter samråd och utställning om lämpliga områden för etablering av vindenergi-

anläggningar. 

Områden ej lämpliga för vindkraftsutbyggnad 

 

Följande områden har Lysekils kommun ansett inte bör användas i syfte att etablera vindkrafts-

utbyggnad.  

 

 Bebyggda områden 

 Tätortsområde 

 Närheten till kyrkor 

 I nära anslutning till väg och järnväg och kraftledningar 

 I nära anslutning till industriområden med farlig verksamhet 

 Natura 2000-områden  

 Havsbandet, öar och strandområden 

 

Kommunen täcks i sin helhet av lämpliga och ej lämpliga områden för vindbruk.  
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Delområde Brofjorden 

Förutsättningar 

 

I gällande översiktsplan finns fem detaljerade analyser för Bro och Brastad, Brofjorden, Lyse, 

Lysekil och Skaftö. Eftersom del av Brofjorden har varit utpekat som riksintresse för vindenergi 

samt att det finns ett exploateringsintresse för vindbruk i området har en fördjupad analys 

genomförts för området. För att analysera förutsättningarna för vindbruk i Brofjorden har samma 

geografiska avgränsning använts som i översiktsplanen från 2006. 

 

Raffinaderiet i Brofjorden är ett av Europas största och modernaste. Företaget har bedömt att 

mark bör avsättas för framtida utbyggnad av verksamheten vilket finns redovisat i gällande 

översiktsplan. Raffinaderiets verksamhet är både riskfylld och störande för omgivningen. Kring 

den befintliga verksamheten finns en riskzon på 500 meter och en skyddszon för störningar på 

1 km. 

 

För området har en tillståndsansökan lämnats in, placering av tillståndsansökningens planerade 

vindkraftverk framgår av karta Delområde Brofjorden. Kommunen har bedömt att en 

exploatering av området är lämpligt, slutligt antal och placering studeras i samband med den 

pågående tillståndsansökningen.   

 

Planerade verk ligger antingen inom R8 industrikvarter inom Brofjordens industriområde eller 

inom R9 skyddszon för detsamma enligt ÖP06 (aktualitetsförklarad 2010-10-28), se vidare 

markanvändningskarta längre fram i kapitlet. Inom industrikvarteret (R8) har kommunen i ÖP06 

gjort bedömningen att området utgör markreserv för utbyggnad av befintlig och framtida industri 

med omgivningspåverkan samt att ingen ny bebyggelse får uppföras utom industri. Inom 

skyddszonen (R9) har kommunen i ÖP06 gjort ställningstagandet att ingen ny bebyggelse 

bostadsbebyggelse eller andra anläggningar som förhindrar industrins lämpliga utveckling 

medges. En exploatering kan komma i konflikt med industriintresset i området och möjligheterna 

att bygga ut de industriella verksamheterna. För att bygga ut vindkraft i området måste därför 

riksintresset tillgodoses och industrins möjlighet till expansion ska inte begränsas av 

vindkraften. Ett avtal bör därför skrivas om avveckling av vindkraften vid behov för att möjliggöra 

en utbyggnad av industrin. 

Analys 

 

I Brofjorden har en särskild analys genomförts för området söder om Trommekilen. En analys 

av förutsättningarna för etablering av vindkraft har tagit hänsyn till föreslagen utökning av 

området för tung industri i översiktsplanen och gällande detaljplaner för området. 

 

I denna analys undantas bostadsfastigheter som ligger i exploateringsområden för verksamhet 

och industri samt detaljplanelagda område för industri enligt översiktsplanen från 2006. 

Detaljplan för utbyggnad av Preemraff Lysekil, Humlekärr 3:1 m.fl., (Le23), lagakraft 2008, har 

också beaktats. Även för områden som i detaljplanen har beteckningen J4, skyddsområde för 

industri, har bostadsfastigheter undantagits. Detta innebär att de bostadsfastigheter som ligger 

inom dessa områden inte har ingått i buffringsanalysen. Resultatet från denna reviderade 

analys redovisas i buffringskarta Brofjorden.  

 

Resultatet från denna analys påverkar inte området Nöteberg som är oförändrat jämfört med 

den kommuntäckande analysen. Däremot ökar ett område öster om raffinaderiet i storlek som 
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kan vara möjligt för vindbruk. Det förutsätter att de bostäder som undantagits i analysen inte 

längre används som permanent- eller fritidsbostäder. Så länge fastigheterna används som 

permanent- eller fritidsbostäder bör man uppfylla riktvärden för buller och andra störningar. En 

bedömning av tillkommande störningar utöver bland annat buller från raffinaderiet bör 

genomföras. 

 

Området direkt norr och väster om raffinaderiet, längs havet, är inte möjligt att exploatera 

ytterligare på grund av riskavståndet till raffinaderiverksamheten. Exploatering mot havet ger 

också en större påverkan på landskapsbilden. 

Landskapsbild 

 

Bergen i området är kala och förhållandevis höga. En vindkraftsetablering uppe på bergen 

medför att de syns på långt håll. Vid exploatering med ytterligare vindkraftsetablering öster om 

industriområdet (Preem) bör man i första hand eftersträva etablering i anslutning till befintlig 

industri. På så sätt kan Vindkraftverken läsas samman med industrin som ett större område 

med en industriell karaktär. En separat exploatering enbart i östra delarna av området splittrar 

det småskaliga kulturpräglade mosaiklandskapet som bör hållas samman i större enheter.  

 

En etablering öster om industriområdet (Preem) skulle kunna medföra att vindkraftverken 

kommer att synas från väg 162. Från väg 162 skymtas idag en befintlig kraftledning som går vid 

Hogen och västerut till industriområdet, se karta Skyddsavstånd. En etablering av vindkraftverk 

kommer att förstärka områdets industriella karaktär. 

 

Vid större vindkraftsetableringar är det särskilt viktigt med placering och gruppering av 

vindkraftverk. Då flera vindkraftverk placeras tillsammans i grupp upplever ögat mönster i hur de 

enskilda vindkraftverken geometriskt förhåller sig till varandra; ögat söker efter linjer, riktningar 

och andra symmetrier.  

 

Den tydliga topografin i området har stor inverkan på upplevelsen av landskapet och därför 

kommer vindkraftverken att läsas samman i grupper utifrån de höjder de står på. De tre verk 

som planeras längst österut, verk 5, 6 och 7, kommer att bilda en grupp, se karta Delområde 

Brofjorden. Verk 3 och 4 kan tänkas ses som ett par. Verk 1 och 2 skulle kunna ses som ett par 

söderifrån från väg 839. Mellan verk 1 och 2 går en mindre väg och för den som vistas mellan 

verken kan de upplevas som två spridda verk. På nära håll kommer de mindre grupperingarna 

av vindkraftverk att förstärka landskapets småskaliga karaktär. På långt håll kommer de 

föreslagna vindkraftsetableringarna kunna läsas samman till ett större vindkraftsområde. 

 

För att förstärka upplevelsen av att vindkraftsgrupperingarna följer landskapets topografi, kan 

grupperingen av de östra vindkraftverken förtydligas genom att placera dem i en rak linje.  

 

En linje med tre vindkraftverk skapar en tydlig riktning i landskapet. Den överordnande 

landskapsriktningen i Lysekils kommun följer Gullmarn och Åbyfjordens sydväst- nordostliga 

riktning. De berg som står i området har dock höjdryggen på tvärs gentemot den överordnade 

landskapsriktningen. Likaså står de fyra befintliga vindkraftverken söder om raffinaderi-området 

på tvärs i en något oregelbunden linje. Förslagsvis kan de mindre grupperna av vindkraftverk 

stå i raka linjer som följer bergens höjdryggar. 

 

Ur landskapsbildssynpunkt kommer en större vindkraftsexploatering i området att markant 

påverka utsikten norrifrån, från områdena längs Norrkilavägen, södra Rixö och Rixö natur-

reservat. Vid placering och gruppering av vindkraftverken bör därför särskild hänsyn tas till utsikt 
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och skuggverkan för områdena belägna norr om verken. En etablering öster om Djupedal, dvs. 

de tre östligast planerade verken saknar direkt samband med industriområdet vid Preemraff och 

får påverkan på landskapsbilden både från öster och från norr.  

Sammanläsning med Nöteberg 

 

En studie har gjorts om området vid Brofjorden går att läsa ihop med tidigare tänkt område 

Nöteberg norr om området, se tidigare planerade verk på kartan nedan. Detta för att på så sätt 

få upplevelsen av att det är en större vindkraftspark. Området vid Brofjorden är en del av ett 

omväxlande mosaiklandskap som ligger i närheten till kust och skärgårdslandskap. Studien 

visar att områdena förmodligen inte kan läsas ihop framförallt beroende på avstånd och 

topografi.  

 

 
 

Buffringskarta Brofjorden. Resultat av buffringsanalys med beaktande av gällande detaljplaner 

och föreslagen markanvändning i översiktsplanen från 2006. 
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Möjliga etableringsområden för vindbruk inom Brofjordenområdet med beaktande av föreslagen 

markanvändning i översiktsplan från 2006 samt gällande detaljplaner. 
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Område 1 Brofjorden - öster om raffinaderiet 
 
Areal: ca 4 km

2
 

Årsmedelvind 72 m över nollförskjutningsplanet: 6,0-7,0 m/s 
Energipotential: 7 verk 
Avstånd till närmaste energidistribution: 0,5 km söderut. 

Området ligger i anslutning till storindustri, raffinaderiområdet. 
Området är i gällande översiktsplan i huvudsak avsatt för 
industriell verksamhet. Området är av riksintresse för industriell 
produktion, enligt 3 kap 8 § MB, samt av riksintresse med 
särskilda hushållnings-bestämmelser, enligt MB 4 kap, 2§ för 
det rörliga friluftslivet och 4§ högexploaterad kust. 
 
Landskapskaraktär 
Området är en del av ett omväxlande mosaiklandskap som 
ligger i närheten till kust och skärgårdslandskap. Ur 
landskapsbildssynpunkt finns en stor risk att vindkraftverk som 
etableras på områdets höga och kala berg kommer att synas 
långt. Det är dock stora berg så det kan gå att placera verken 
på sådana platser att de inte får så stor inverkan sett från 
känsliga platser. Exempelvis bör man ta hänsyn till utsikt och 
skuggverkan för den bebyggelse som ligger norr om verken.  
 
Naturmiljö 
I området finns ett flertal utpekade naturvärden identifierade av 
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och i Naturvårdsplan 2010. 
Fågelförekomsten inom området gör att vindkraften kan komma 
i konflikt med artskyddsförordningen. 
 
Kulturmiljö 
Området är rikt på fornlämningar. Lämningar från gamla 
boplatser finns registrerade på flera platser i området, Lyse 
237:1. 238:1, 239:1, 242:1, 253:1, 254:1. En kulturhistorisk 
lämning i form av en kvarn finns också, RAÄ Lyse 525:1. I 
anslutning till området finns det bland annat en hällristning 
(RAÄ Lyse 194:1). I samband med tillståndsansökan har en 
kulturinventering gjorts. 
 
Friluftsliv 
I området finns intressen för friluftslivet, i kommunens 
översiktsplan finns bl.a. vandringsleder genom området. Möjliga 
etableringsområden ligger på höjder och eventuella verk 
kommer att ses på långt håll i området och från Brofjorden. 
 
Boendemiljö 
Det finns lågt belägen bebyggelse norr om området, som trots 
buffring på 500 meter kan beröras av skuggningseffekter. Vid 
en eventuell exploatering skall rekommenderade buller- och 
skuggnivåer klaras.  
 
Allmänna intressen 
Vindkraftsetablering kan påverka allmänna intressen. Förslag 
på åtgärder för att tillgodose dessa finns återgivna i kapitlet 
Allmänna intressen och skall beaktas vid vindkraftsetablering. 
  

Frågor att beakta  

 

Exploatering kan komma i 

konflikt med industriintresset i 

området och möjligheterna att 

bygga ut de industriella 

verksamheterna. Riksintresset 

ska dock tillgodoses och 

industrins möjlighet till 

expansion ska inte begränsas 

av vindkraften. Ett avtal bör 

skrivas om avveckling av 

vindkraften vid behov för att 

möjliggöra en utbyggnad av 

industrin. 

 

Möjligheten att exploatera 

området med vindkraftverk 

förutsätter att ett flertal 

fastigheter inte används som 

bostäder/fritidshus, bl.a. alla de 

som undantagits i analysen. 

Vid bedömning av 

tillkommande bullerstörningar 

ska bakgrundsnivån beaktas. 

Den sammanlagda 

störningsnivån ska inte 

överskrida gällande riktvärden. 

Risk för skuggeffekter för 

bostäder norr om området ska 

beaktas. 
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Område 2 Skottfjället 
 
Areal: 0,14 km

2
 

Årsmedelvind 72 m över nollförskjutningsplanet: 6,0-7,0 m/s 

Energipotential: 1 nytt verk 

Avstånd till närmaste energidistribution: 0,5 km söderut. 

Området ligger i kommunens allra nordligaste del, på gränsen 
till Munkedals kommun. Området ligger högt ca 140 m över 
havet. Området ingår i riksintresse enligt 4 kap. 3 § vilket 
innebär att anläggningar för vindkraft som är tillståndspliktiga 
dvs. 2 verk eller fler över 150 meter alternativt 7 verk eller fler 
över 120 meter, inte får komma till stånd. För området bedöms 
följdföretag i första hand att innebära anläggande av 
anslutningsvägar samt anslutning till elnätet på 0,5 km sträcka. 
Inom området finns ett planerat vindkraftverk som ska ingå i en 
större vindpark i Munkedals kommun. Planerade verk i 
Munkedals kommun omfattas inte av 4 kap 3 § MB.  
 
Landskapskaraktär 
Området sorteras under karaktären ”delvis skogig höjdplatå”. 
Ett fåtal bostadshus finns i närområdet. 
 
Naturmiljö 
I närområdet finns flera skogliga värden som gör området 
särskilt känslig. Fågelförekomsten inom området gör att 
vindkraften kan komma i konflikt med artskyddsförordningen. I 
närheten finns område med naturvårdsavtal. Naturmiljön består 
av skog och berg i dagen. Området är kuperat. 
Exploatering i området har utretts i samband med ansökan om 
att få etablera gruppstation för vindkraft. Delar av området 
ansågs då inte vara lämpligt för etablering av vindkraft och de 
följdföretag som krävs, varför endast ett verk inom Lysekils 
kommun finns kvar i ansökan. Ansökan innehöll från början 21 
verk men begränsades till 8, varav 1 är inom kommunen. 
 
Kulturmiljö 
Det finns ett flertal registrerade fornlämningar inom området, 
Bro 594:1, 711, 712, 725, 726, 734, 735 RAÄ-nummer. Det är 
en fast fornlämning i form av en boplats (594:1), övriga är 
kulturhistoriska lämningar av olika slag.  
 
Friluftsliv 
I området finns inga kända intressen för friluftslivet. Området 
ligger på en höjd och eventuella verk kommer att ses på långt 
håll i området. 
 

  

 

Frågor att beakta  

 

Anslutningsvägar och 

anslutning till eldistributions-

nät skall ske med beaktande 

av natur- och kulturvärden. 

Stora ingrepp i öppen hällmark 

ska undvikas. 

 

Risk för skuggeffekter för 

bostäder skall beaktas.  

 

Lysekils Energi Vind AB, 

LEVA, har utrett etablerings- 

möjligheterna i området och 

har bedömt att det är svårt att 

hitta lämpliga platser för 

ytterligare etableringar. 

 

Området ligger delvis inom 

riksintresse obruten kust enligt 

4 kap 3 § vilket påverkar 

möjligheterna att bygga stora 

anläggningar, se kapitlet 

Riksintressen. 
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Boendemiljö 
Det finns enstaka bebyggelse i området och som inte bedöms 
beröras av skuggning. Vid en eventuell exploatering skall 
rekommenderade buller- och skuggnivåer klaras. 
 

    Allmänna intressen 
Vindkraftsetablering kan påverka allmänna intressen. Förslag 
på åtgärder för att tillgodose dessa finns återgivna i kapitlet 
Allmänna intressen och skall beaktas vid vindkraftsetablering. 
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Konsekvensbeskrivning 

Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen 

 
I en översiktsplan för vindbruk ska förutsättningarna för storskalig vindkraft redovisas. Det är 
dessa aspekter av planen som kan anses utgöra en betydande miljöpåverkan som 
miljökonsekvensbeskrivningen ska fokusera på, enligt reglerna om miljöbedömning. Syftet med 
miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar 
utveckling främjas. Rimliga alternativ skall redovisas. I denna plan är de redovisade möjliga 
områden för vindbruk de alternativ som kommunen identifierat. 
 
Vid val av lämpliga områden har hänsyn till bebyggelse och infrastruktur tagits med generella 
skyddsavstånd. Allmänna intressen och riksintressen har beaktats. Konsekvensbeskrivningen 
omfattar påverkan på riksintressen och allmänna intressen. Konsekvenser för enskilda intressen 
är svåra att beakta på en kommunövergripande nivå. 

Syfte och avgränsning 

 

Planen är av översiktlig karaktär och därför fokuserar även MKB:n på övergripande frågor. I den 

kommande processen behöver varje grupp eller enskilt verk konsekvensbeskrivas utifrån 

landskapsbild, natur- och kulturmiljö, bullerstörning, skuggeffekter osv. 

Miljömål  

 

Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, samt Begränsad klimatpåverkan 

De lokala förutsättningarna för nyttjande av vindenergi påverkas inte av planen. Områden som 

lämpar sig för vindkraftsetablering är intressanta att nyttja trots att inget tematiskt tillägg 

antagits. Dock kan prövningsprocessen bli längre och risken finns att det kommersiella intresset 

för etablering därmed blir lägre. Utan kommunens ställningstagande kan därför en lägre 

etableringsgrad och lägre installerad effekt förväntas i kommunen. 

 

Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt och djurliv 

Utan en plan kan etableringar komma i fråga på alla områden där vindenergin och övriga 

förutsättningar är gynnsamma för etablering. Prövningsprocessen kan förlängas men den 

slutliga effekten för miljömålen bedöms efter genomförd tillstånds- eller lokaliseringsprövning bli 

densamma som med ett tematiskt tillägg för vindbruk. Det är särskilt viktigt att beakta 

följdföretagens miljöpåverkan. 

 

Frisk luft 

En övergång till större andel förnyelsebar energi är önskvärd. Regeringen har bland annat som 

målsättning att fordon skall vara fossilbränslefria år 2030. Detta förutsätter en utbyggnad av 

försörjningen från förnyelsebara energikällor. I de fall vind-el ersätter energi (el eller 

fossilbränsle) som genererar utsläpp gynnas miljömålet. En vindkraftsplan bedöms inte påverka 

detta men kan underlätta prövningsprocessen. 

 

God bebyggd miljö 

Att inte ha en vindkraftsplan strider mot miljömålet. Utan en plan blir det svårare att hantera 

storskaliga och överlagrade intressen. 
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Riksintressen 

 

I Lysekils kommun finns flera överlagrade riksintressen enligt 3 och 4 kap MB, se vidare under 

kapitel Planeringsförutsättningar. 

 

Riksintressen enligt 3 kap avser bevarande och skydd för olika typer av särintressen. I första 

hand är det geografiskt utpekade områden och företeelser som skall skyddas från annan 

exploatering och intrång. Flera av de riksintresseområden som pekats ut enligt 3 kap MB ligger 

inom vatten- och kustområden där kommunen tagit ställning till att inte prioritera vindkrafts-

etableringar.  

 

Bestämmelserna enligt 4 kapitlet hindrar inte exploatering av vindenergiintresset så länge det 

inte går utöver bevarandeintressen och friluftslivets intressen. Det är möjligt att nyttja 

identifierade områden, men de som ligger inom områden med hushållningsbestämmelser kan 

komma att innebära att endast verk lägre än 150 m är möjliga att etablera. De områden som 

inte omfattas av 4 kap bestämmelser är delar av Skottfjället. Hushållningsaspekterna bedöms 

därför ha tillgodosetts i planen. 

Landskap 

 

Vindkraftsetableringar förändrar landskapsbilden och det är viktigt att stor omsorg ägnas åt 

vindkraftverkens placering och gruppering, att etableringarna blir yteffektiva och att 

påverkansområdet begränsas. 

 

De föreslagna områdena för vindkraftsetablering ligger dels i områden som har 

landskapskaraktären ”delvis skogiga höjdplatåer” och dels i områden med karaktären 

”mosaiklandskap”. För en mer utförlig beskrivning av metod och resultat hänvisas till bilaga 1, 

Landskapsanalys. 

 

Landskapskaraktären ”delvis skogiga höjdplatåer” är på grund av sin storskalighet och glesa 

bebyggelsestruktur relativt tålig mot större vindkraftsetableringar. En följd av landskapets 

otillgänglighet och dess orördhet är dock att vid en vindkraftsetablering behövs mycket ny 

infrastruktur som skulle ge upphov till en stor påverkan på omgivningen.  

 

De delvis skogiga höjdplatåerna reser sig kraftfullt i norra änden av kommunen och från 

Brodalen skapar de en siluett med stark karaktär. Vindkraftverk som placeras på bergen riskerar 

att dra till sig uppmärksamhet med sina rörliga rotorblad och förta upplevelsen av karaktärsfulla 

bergskrön.   

 

Påverkan från vindkraftsetableringar är delvis reversibel genom att vindkraftverken kan 

monteras ned. Däremot ger den nödvändiga infrastrukturen långt mer bestående förändringar. 

 

En konsekvens av en större vindkraftsetablering i det kulturpräglade mosaiklandskapet är att 

dess småskalighet ändras och blir mer storskalig. Särskilt svårt kan det upplevas att överbrygga 

det ”tidsglapp” som finns mellan ett småbrutet, jordbrukspräglat landskap med lång kontinuitet 

och de moderna vindkraftverken. Kraftverken är cirka 150 meter höga och det finns en risk att 

upplevelsen av kulturlandskapet påverkas negativt då vindkraftverken kan komma att dominera 

landskapet med sin storlek. 
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Bebyggelsen är spridd över mosaiklandskapet med jordbruksfastigheter, mindre grupper av 

bostadshus samt små och större samhällen. Inom denna landskapskaraktär kommer 

boendemiljöer att påverkas i en relativt stor utsträckning.  

Naturmiljö 

 

Naturmiljövärden kan påverkas av ytterligare etableringar av vindkraftverk i kommunen. Främst 

kan det vara påverkan på fåglar som bör bevakas vid prövning av etableringar. Skyddsvärda 

biotoper och bevarandevärda naturformationer bedöms kunna iakttas vid etableringar inom 

möjliga områden. Följdföretagens påverkan måste också beaktas och bedöms kunna anpassas 

till naturmiljön.  

Kulturmiljö 

 

Kända forn- och kulturlämningar bör undantas från exploatering. Eftersom detta i de flesta fall är 

avgränsade intressen kan man undvika påverkan vid exploateringen. Det storskaliga 

kulturmiljöintresset bör man dock beakta, se mer under rubriken Landskap. 

Friluftsliv 

 

Friluftslivets intressen kan påverkas kraftigt av vindkraftverkens etableringar. För att inte verka 

avhållande bör vindkraftverkens lokalisering inte ligga i direkt anslutning till exempelvis 

vandringsleder och utsiktspunkter. 

Boendemiljö  

 

En buffert på 500 meter till bostäder och 1000 meter till tätorter har tillämpats. Detta bedöms 

vara tillräckligt för att uppnå Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från vindkraftverk. Detta 

innebär dock inte att störningarna från etablering av vindkraftsanläggningar blir acceptabla i alla 

lägen. Eftersom prioriterade områden är belägna på höjder kommer verken att vara synliga på 

långt håll. Störningar och intrång från följdföretag och byggprocess måste också beaktas. Detta 

ingår i en slutlig prövning av anläggningarna. 

Kumulativa effekter 

 

För området öster om raffinaderiet kan kumulativa belastningar behöva analyseras. Med 

kumulativa effekter menas att störningar kommer från flera olika källor som belastar miljön i ett 

område. Befintliga störningsnivåer måste beaktas när ytterligare störande anläggningar som till 

exempel vindkraftverk etableras i området. I första hand gäller detta bullerstörningar men även 

andra störningar som t.ex. förändrad landskapsbild och risker måste beaktas. 
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Sammanfattning Brofjorden 

 

Området ligger inom riksintresset för industriell produktion. Utbyggnaden av vindkraften inom 

detta område får inte leda till begränsningar för industrin. Området ligger även inom riksintresset 

enligt 4 kap gällande rörligt friluftsliv (2§) samt högexploaterad kust (4§). Konsekvensen för 

riksintressena enligt 4 kap bedöms som liten.  

 

Konsekvensen för områdets mosaiklandskap är svårbedömd innan anläggningarnas exakta 

lägen har bestämts. Det bör gå att placera dessa så att konsekvensen blir så liten som möjligt. 

 

Inom området finns flera skyddade natur- och kulturmiljöer som kan komma att påverkas av 

planerade och eventuella kommande vindkraftsanläggningar. Konsekvensen är svårbedömd 

men måste utredas vidare för de anläggningar som planeras. 

 

Möjligheten till att utnyttja till exempel vandringsleder som finns inom området kan komma att 

minska men lederna bör kunna ges en annan sträckning så att området kan fortsätta att nyttjas 

för det rörliga friluftslivet. 

 

Det finns redan utbyggnadsplaner för vindkraften i detta område. Flera bostadshus kommer att 

lösas in på grund av den utbyggnaden. Konsekvensen för de kvarstående bostadsfastigheterna 

i form av buller, skuggningseffekter o s v måste utredas vidare. 

Sammanfattning Skottfjället 

 

Området ligger inom riksintresset för obruten kust enligt MB 4 kap 3 §. Särskild hänsyn ska tas 

till turismen och friluftslivet vid eventuella exploateringar inom detta område.  Eftersom området 

ligger i utkanten av riksintresseområdet har länsstyrelsen gjort bedömningen att riksintresset 

inte påverkas negativt av en utbyggnad av vindkraften inom detta område. 

 

Inom området finns flera fornlämningar som kan komma att påverkas av planerade och 

eventuella kommande vindkraftsanläggningar. Konsekvensen är svårbedömd men måste 

utredas vidare för de anläggningar som planeras. 

 

Anläggande av anslutningsvägar och anslutning till eldistributionsnätet ska ske med beaktande 

av natur- och kulturvärden. 

Nollalternativ 

 

Nollalternativet innebär en sannolik utveckling om det tematiska tillägget för vindkraft inte antas. 

Ett av syftena med tillägget är att vindkraften inom kommunen ska planeras och byggas ut på 

ett förnuftigt sätt. Om tillägget inte antas kan utbyggnaden komma att ske mer ostrukturerat. 

Kommunen kommer med nollalternativet att få en sämre överblick över möjliga 

etableringsområden och det blir svårare att få till ett helhetstänk gällande vindkraftsetableringar i 

kommunen. 

 

Ett nollalternativ innebär att kommunen måste göra omfattande studier och avvägningar inför 

varje fråga om etablering i kommunen. Avvägning av vilka områden som är lämpliga och 

olämpliga måste prövas från fall till fall. Detta kan leda till olika ställningstaganden och 

avvägningar i de enskilda fallen och till förlängda handläggningstider. Rättstillämpningen kan 

därför bli osäker.  
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Acceptansen för etablering av förnyelsebar energi i form av vindkraft kan vara lägre i det fall 

etableringen kommuniceras som ett enskilt investeringsintresse i stället för ett allmänt intresse 

och riksintresse som avvägs mot andra intressen i en översiktsplan. Enskilda 

bevarandeintressen kan därför påverka prövningsprocessens i tid. 

 

I första hand bedöms ett nollalternativ innebära förlängd handläggningstid för kommunen samt 

en förlängd tillståndsprocess för exploatörer. Sammantaget bedöms detta leda till en lägre 

investeringsvilja för vindkraft i kommunen. 

 

Nollalternativet innebär att andra exploateringsintressen kan komma i fråga i de områden som 

har pekats ut som lämpliga för vindkraftsutbyggnad. Detta kan på sikt innebära att lämpliga 

områden för vindkraft tas i anspråk för andra ändamål. 
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Uppföljning och övervakning 
 

Enligt MB 6 Kap 12 § ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en redovisning av de 

åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som 

genomförandet av planen eller programmet medför.  

 

För att följa upp miljökonsekvenserna krävs tydliga mätbara indikatorer. Det tematiska tillägget 

till översiktsplanen är relativt övergripande och de direkta konsekvenserna av en 

vindkraftsutbyggnad blir tydligare först då specifika anläggningar föreslås. Dock skall en 

uppföljning inte handla om konsekvenser av enskilda etableringar utan av planens förslag. Som 

uppföljning av miljökonsekvenserna av det tematiska tillägget för vindkraft föreslås därför enbart 

följande: 

 

- Antal tillkommande etableringar i kommunen, antal verk och effekt. 

- Antal ansökningar vars etableringsområden följer det tematiska tilläggets 

rekommendationer. 

- Antalet överklagade etableringar som har stöd i planen. 

- Tillämpning av kommunalt veto inom och utanför föreslagna områden. 

 

Efter en etablering enligt planen av vindkraftsanläggningar i kommunen bör en uppföljning göras 

gällande hur påverkan på kulturmiljö, naturmiljö och landskapsbild blev för att undersöka om 

andra krav kan ställas vid kommande etableringar och eventuellt behov av revidering av 

kommunens ställningstagande. 

 

 

 

Antagande av det tematiska tillägget samt revidering  
 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-27 att anta det tematiska tillägget till översiktsplanen för 

vindkraft i enlighet med 4 kap 11§ ÄPBL (1987:10) med tillägg i texten om Sivik – att ge 

möjlighet att pröva något större verk. 

 

Kommunfullmäktige beslutade även att ge ansvarig nämnd eller styrelse i uppdrag att avslå eller 

avbryta pågående ärenden som inte överensstämmer med slutgiltig antagandehandling för det 

tematiska tillägget till översiktsplanen för vindkraft. 

 

En revidering enligt Kommunfullmäktiges beslut är genomförd och daterad till datumet för 

Kommunfullmäktiges antagande. Den reviderade texten är markerad med ett streck i 

marginalen på sid. 38. 
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