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Utställningsutlåtande för förslag till  
Vindbruksplan, tillägg till översiktsplan 2006  
för Stenungsunds kommun. 

Samråd   
Ett förslag till Vindbruksplan var ute på samråd enligt 4 kap 3 § plan- och 
bygglagen (1987:10). Samrådstiden var 2011-04-20 t o m 2011-06-30. 
Inkomna synpunkter har redovisats och kommenterats i samrådsredogörelse 
2011-09-14.  

Utställning  

Ett förslag till Vindbruksplan har varit utställt enligt 4 kap 6 § upphävda 
plan- och bygglagen (1987:10). Utställningshandlingen är daterad september 
2011. Utställningstiden var 2011-10-14 t o m 2011-12-16. 
Utställningshandlingen skickades för granskning och synpunkter till berörda 
statliga och kommunala organ samt till intresseorganisationer m fl. 

Utställningshandlingarna har under utställningstiden varit utställda på 
kulturhuset Fregatten och i kommunhusets foajé i Stenungsund. 
Handlingarna har också funnits tillgängliga på kommunens hemsida.  

Inkomna yttranden  

Till Samhällsbyggnad Plan, Stenungsunds kommun har under 
utställningstiden inkommit 22 st yttranden enligt nedanstående. Yttranden är 
skrivna i sin helhet (förutom bilagor) och kommenterade. Yttrandena finns i 
tillgängliga att ta del av på Samhällsbyggnad Plan, Stenungsunds kommun.  

Utställningsutlåtandet avslutas med en sammanfattning av vilka revideringar 
och förtydliganden av vindbruksplanen de inkomna yttrandena leder till, se 
sidan 18. 

Myndigheter, verk, bolag mfl sid 

1. Länsstyrelsen Västra Götaland  3 
2. SGI, Statens Geotekniska Institut 5 
3. Lantmäterimyndigheten Västra Götalands län. Ingen erinran 6 
4. Försvarsmakten, Högkvarteret   6 
5. Swedegas AB  6 
6. Vattenfall Eldistribution AB  Ingen erinran 6 
7. Bohusläns Museum, Uddevalla  6 
8. Västtrafik AB  Ingen erinran 7 

Grannkommuner och regionala organ  sid 

9. Uddevalla kommun  7  
10. Lilla Edets kommun  7  
11. Tjörns kommun  Ingen erinran 8 
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Kommunala nämnder, styrelser och bolag 

Lokala organ, intressenter och intresseföreningar m m  

12. Stenungsunds Naturskyddsförening  9 
13. Stenungsunds Jaktvårdskrets  10 
14. Föreningen för en ansvarsfull vindkraftsutbyggnad  

i Lilla Edet  11 
15. Rabbalshede kraft  11 

Politiska partier 

Fastighetsägare, privatpersoner mfl 

16. Fastighetsägare, Gullborga  12 
17. 4st fastighetsägare i Käderöd. Bilagd namninsamling 103 namn.  13 
18. Fastighetsägare, Svenshögen   14 
19. 11st fastighetsägare, Ucklum  15 
20. 8st fastighetsägare, Ucklum  15 
21. Fastighetsägare, Sköllunga  16 
22. 2st fastighetsägare, Spekeröd, 3 st fastighetsägare, Ucklum   17 
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Inkomna yttranden med kommentarer 

Myndigheter, verk, bolag mfl 

1. Länsstyrelsen 

Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 4 kap 9 § plan- och 
bygglagen (PBL). Yttrandet är en del av översiktsplanen och skall därför 
fogas till planen då den antagits. 

Inledning 

Stenungsunds kommun har överlämnat planförslaget till Länsstyrelsen för 
yttrande enligt 4 kap 7 § PBL. Det nu utställda planförslaget har föregåtts av 
samråd, där Länsstyrelsen lämnade sitt samrådsyttrande den 9 augusti 2011.  

Enligt 4 kap 9 § PBL skall Länsstyrelsens granskningsyttrande under 
utställningstiden ange om:  

o förslaget inte tillgodoser riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken 

o förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB 
överträds 

o sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som 
angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt 

o bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa 
eller till behovet av skydd mot olyckshändelser 

Sammanfattning 

Länsstyrelsens samlade uppfattning är att det tematiska tillägget för 
Vindkraft till Stenungsunds ÖP är ett dokument som kan utgöra ett bra stöd 
inför kommande planeringsarbeten. Planförslaget har tyngdpunkt på att ta 
tillvara kommunens möjligheter för vindkraftsetableringar samtidigt som 
största möjliga hänsyn tas till övriga markanvändningsintressen. Ett 
balanserat antal områden har valts ut.  

Kommunen har tagit fram sju st områden samt ett reservområde som anses 
lämpliga för vindbruk med grupper av verk (tre eller fler verk). Samtliga åtta 
områden utgörs av skogsområden med aktivt skogsbruk. De åtta områden 
som valts ut är Brända berg (omr. 1), Hasselbacken (omr. 2), Sköllunga 
(omr. 3) Smedseröds mosse (omr. 5), Rämmarös (omr. 18), Svaleberg (omr. 
20), Hästefjäll (omr. 21) samt Brehålt (omr. 22). Flertalet av områdena är 
små men ett av områdena; Sköllunga rymmer enligt planen upp till 15 verk.  

En del kompletteringar och förtydliganden har gjorts sedan samrådsskedet. 
Efter inkomna synpunkter under samrådet har Sköllungaområdet minskats 
med 500 m från kommungränsen i öster. Den nya områdesgränsen har också 
anpassats till gränsen för strandskydd.  

Förslaget uppfyller i allt väsentligt de intentioner som finns i plan- och 
bygglagen och miljöbalken.  

Gällande miljökvalitetsnormer för luft enligt 5 kap MB har iakttagits och 
Länsstyrelsen bedömer att de inte kommer att överträdas till följd av planen. 
Om kommande vindkraftsexploateringar berör vattenförekomster med MKN 
för vatten i de utpekade områdena så behöver påverkan på 
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vattenförekomstens status beskrivas i kommande planering och 
tillståndsgivning.  

Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden och 
som angår angränsande kommuner kan samordnas på ett lämpligt sätt. Ett 
respektavstånd på 500 m till Lilla Edets kommungräns i öster anses 
tillräckligt. I de utpekade områden som gränsar till Kungälvs kommun (18, 
20, 21 och 22) är det viktigt att Kungälvs kommun får möjlighet att yttra sig 
över framtida projekt. De områden i Stenungsunds kommun som gränsar till 
område T och X i Kungälvs vindbruksplan bör i kommande planering ses 
som enhetliga områden där mellankommunal samverkan med fördel kan ske. 

Detaljer om hälsa och säkerhet (buller, skuggor, säkerhetsrisker inkl 
geoteknik mm) hanteras i efterföljande tillståndsprövningar och är inte 
möjligt för Länsstyrelsen att slutligt ta ställning till på översiktsplanenivå.  

Det är angeläget att de fortsatta planeringsinsatser som föreslås, verkligen 
påbörjas, så att riksdagens intentioner med plan- och bygglagen och 
miljöbalken samt de av riksdagen beslutade miljömålen kan uppnås.  

Länsstyrelsen bedömer att berörda riksintressen kan tillgodoses. 
 

De utpekade områdenas lämplighet 

Kommunen har till viss del beaktat Länsstyrelsens synpunkter när det gäller 
område 3 som har minskats i omfattning, vilket Länsstyrelsen anser är bra. 
Område 18 har lagts som ett reservområde pga totalförsvarets intressen. 
Försvarsmakten har i yttrande daterat 2011-11-22 framfört att man är nöjd 
med att tidigt samråd ska ske med Försvarsmakten i område 18, 21 och 22.  
Länsstyrelsen har därmed inget ytterligare att erinra när det gäller område 18 
och 22. Område 21 som Länsstyrelsen också bedömde som olämpligt 
eftersom det är starkt kuperat och saknar vägar ligger kvar (se vidare i 
samrådsyttrande 2011-08-09). Man kan ifrågasätta om detta område är 
lämpligt på grund av risk för påverkan på landskapsbild, naturvärden och 
våtmarker. 

Länsstyrelsen önskar också ett förtydligande på plankartan om varför 
område A undantagits. Ett förslag till formulering kan vara; "Område med 
höga bevarandeintressen, där vindkraftverk inte ska/bör tillkomma". 

Riksintressen 

Område 3, Sköllunga ingår i riksintresse för vindbruk utpekat av 
Energimyndigheten.  

Länsstyrelsen bedömer att inga övriga riksintressen påverkas av 
planförslaget. Något Natura 2000-område berörs inte. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Länsstyrelsen bedömer att ett genomförande av planen inte kommer att 
medföra att gällande miljökvalitetsnormer för luft överträds. Om kommande 
vindkraftsexploateringar berör vattenförekomster med miljökvalitetsnormer 
för vatten i de utpekade områdena så behöver påverkan på 
vattenförekomstens status beskrivas. 

Mellankommunala frågor 

Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och 
vattenanvändning som även berör andra kommuner kan samordnas på 
lämpligt sätt. 
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Hälsa och säkerhet/Miljö- och riskfaktorer 

Detaljer om hälsa och säkerhet (buller, skuggor, säkerhetsrisker mm) 
hanteras i efterföljande tillståndsprövningar och är inte möjligt för 
Länsstyrelsen att slutligt ta ställning till på översiktsplanenivå. 

Miljömålen 

Miljömålen är översiktligt beskrivna och utgår från riksdagens mål men inte 
de regionala miljömålen. En fördjupning utifrån de regionala miljömålen 
rekommenderas. 

Beredning, deltagande 

Yttranden över planen har till Länsstyrelsen inkommit från Försvarsmakten 
högkvarteret, Vattenfall och Swedegas AB. Kopior av yttranden med 
synpunkter överlämnas till kommunen för kännedom. 

Detta granskningsyttrande har beslutats av länsöverdirektör Agneta Kores 
efter föredragning av arkitekt Karin Slättberg. I den slutliga handläggningen 
har även företrädare för Miljöskyddsenheten, Naturvårdsenheten och 
Kulturmiljöenheten deltagit. Samråd har även hållits med 
Vattenvårdsenheten och Landsbygdsenheten. Granskningsyttrandet utgör 
statens samlade uppfattning om planen vad gäller Länsstyrelsens 
ingripandegrunder enligt 12 kap PBL i ett senare planeringsskede. 

Kommentar:  
Område A (Svartedalsområdet) får ett förtydligande på plankartan 
enligt formuleringen "Område med höga bevarandeintressen, där 
vindkraftverk inte ska tillkomma". 
 
Se även kommentarer under respektive myndighets yttrande. 

2. SGI, Statens Geotekniska Institut 

Statens geotekniska institut, SGI, har av Stenungsunds kommun erhållit 
rubricerad handling med begäran om yttrande. Vårt yttrande omfattar 
bedömning av hur geotekniska riskfaktorer (t.ex. ras, skred, bergras och 
översvämning) beaktas i vindbruksplanen. 

Huvudsyftet med vindbruksplanen, som är ett tematiskt tillägg till 
kommunens översiktsplan ÖP 06, är att den skall utgöra underlag för 
utbyggnad av vindkraft i kommunen. 

I yttrande 2010-10-07, dnr som ovan, över samrådshandlingen 
rekommenderade vi en tydigare och mer detaljerad redovisning av de 
geotekniska förutsättningarna med särskilt fokus på geoteknisk lämplighet 
(byggbarhet). Vi noterar nu att vissa smärre förtydiganden införts vad gäller 
t.ex. dominerande jordarter inom aktuella områden. Någon värdering av de 
geotekniska förutsättningarna har dock inte gjorts, inte heller har eventuella 
geotekniska svårigheter/geotekniska riskfaktorer belysts. Vi ser här att det 
finns ytterligare möjligheter till förtydiganden utifrån tillgängligt material 
enligt vårt yttrande 2010-10-07. 

Kommentar: 
Översiktliga bedömningar om de geotekniska förhållandena och 
markens byggbarhet har gjorts utifrån tillgängligt underlag med 
hänsyn till vindbruksplanens översiktliga nivå. Ytterligare 
värderingar av eventuella geotekniska svårigheter kommer inte att 
presenteras i planen. Fördjupningar av de geotekniska 
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förutsättningarna sker först i samband med efterföljande 
tillståndsprocess. 

3. Lantmäterimyndigheten Västra Götalands län  

Ingen erinran.  

4. Försvarsmakten, Högkvarteret   

Som framfördes i samrådsskedet finns konflikter med totalförsvarets 
intressen inom områdena m 18, 21 och 22. Det har införts en text om detta i 
områdesbeskrivningen och att tidigt samråd ska ske med Försvarsmakten. 

Därmed har Försvarsmakten inga kompletterande synpunkter. 

Kommentar:  
Noteras. 

5. Swedegas AB 

Vill härmed lämna allmän information vad som gäller etablering av 
vindkraftverk i anslutning till högtrycksystemet för energigas. Inför 
bygglovsgivning inom 200 m från gasledningen är det viktigt att 
ledningsägaren Swedgas AB får möjlig att yttra sig oavsett vad bygglovet 
gäller. 

Efter samråd med vår tillsyningsmyndighet MSB (Myndigheten för 
samhällskydd och beredskap) får vindkraftverk inte placeras närmare 
högtrycksystemet för energigas än verkets totalhöjd + 25 meter. 

Kommentar:  
Noteras. 

6. Vattenfall Eldistribution AB 

Vattenfall Eldistribution AB har inget att ytterligare att erinra då ni tagit 
hänsyn till våra synpunkter. 

7. Bohusläns Museum, Uddevalla 

Bohusläns museum anser att hänsyn tas till fornlämningar, kulturmiljöer, 
äldre bebyggelse och det äldre odlingslandskapet. Det är av betydelse att 
beakta den visuella uppfattningen av landskapet som helhet. Fördjupade 
studier bör utföras av varje enskild miljö i anslutning till att områdena blir 
aktuella för vindkraftsetablering. 

Bohusläns museum anser att noggranna miljökonsekvensbeskrivningar 
(MKB) eller förstudier är av betydelse för varje delområde som kan komma 
att bli aktuellt för etablering av vindkraftverk. 

Sett ur kulturmiljösynpunkt bör; 

• kultur- och fornlämningsmiljöer som helhet betraktas, inte bara det 
område som ska exploateras, utan även i förhållande till ett större 
landskapsavsnitt.  

• särskilda arkeologiska utredningar utförs inom de föreslagna områdena. 
Ytterligare antikvariska åtgärder kan komma att bli aktuella. 
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• man väga in de visuella störningar som kan uppfattas negativt i närhet till 
fornlämningar, kulturmiljöer, äldre bebyggelse och landskapet som 
helhet. Vindkraftverken förändrar den visuella uppfattningen av 
landskapsbilden.  

• bedömningen av placering av vindkraftverk även inkludera övriga 
tillkommande infrastrukturella ingrepp i landskapet som kan komma i 
konflikt med fornlämningar och kulturlandskapet.  

• det i största möjliga mån undvikas att uppföra enstaka vindkraftverk. 
Etablering av enstaka vindkraftverk kan komma att kräva stora 
infrastrukturella ingrepp i landskapet, museet anser att man bör 
koncentrera de planerade ingreppen till ett fåtal områden 

Kommentar:  
Noteras. 

8. Västtrafik AB 

Västtrafik har inget att tillägga tidigare yttrande.  

Grannkommuner och regionala organ 

9. Uddevalla kommun 

Kommunstyrelsen beslutar att översända miljö och stadsbyggnads 
tjänsteskrivelse som svar på remissen. Synpunkterna i denna var: 

I planens riktlinjer uttrycks att etableringar inom tre km från kommungräns 
ska föregås av samråd mellan exploatören och berörda kommuner samt att 
alla verk som kräver utbyggnad av vägar eller kraftledningar berörande 
angränsande kommuner ska bli föremål för samråd. 

Område 2, Hasselbacken, ligger i direkt anslutning till Uddevalla kommun. I 
planen redovisas att Hasselbacken ligger inom "tysta områden" liksom att 
det berörs av redovisade flyttfågelleder . Det vore önskvärt med en tydligare 
beskrivning hur redovisade intressen värderas och om man anser att det är 
frågor som ska utredas under tillståndsprövningen. 

Kommentar:  
I de områdesvisa rekommendationerna på s 52 anges hur redovisade 
intressen fortsättningsvis ska hanteras i en MKB för ett eventuellt 
projekt. 

10. Lilla Edets kommun 

Stenungsunds kommun har tagit fram ett förslag till vindbruksplan. 
Vindbruksplanen är en tematisk tillägg till Översiktsplan 2006 för 
Stenungsunds kommun. Ett förslag har tidigare varit ute på samråd. Lilla 
Edets kommun hade härvid vissa synpunkter som till viss del har 
tillgodosetts i det nuvarande utställningsförslaget. 

Kommunen ansåg i samrådsyttrandet att område 3, Sköllunga, som gränsar 
till Lilla Edets kommun bör undantas som vindbruksområde eller att det 
minskas så att avståndet till kommungränsen blir minst en kilometer och att 
avståndet till det vindbruksområde H, Hålbotten, i Lilla Edets vindbruksplan 
blir minst 5 kilometer mellan ytterkanterna på områdena. 



  Utställningsutlåtande 

VINDBRUKSPLAN Tillägg till ÖP 06 Översiktsplan för Stenungsunds kommun    8 

I det nuvarande förslaget är avståndet till kommungränsen 500 m med en 
anpassning till strandskyddsgränser samt avståndet till vindbruksområde H i 
Lilla Edet c:a 3 kilometer. Även Länsstyrelsen och en stor lokal opinion har 
enligt samrådsredovisningen ansett att detta område bör undantas som 
vindbruksområde. Kommunen har även framfört att samråd bör ske med 
Lilla Edets kommun för vindkraftverk med en höjd över 150 m och närmare 
än 5 kilometer från Lilla Edets kommungräns med hänsyn till att dessa verk 
ska ha ett högintensivt blinkande sken. I samrådsredovisningen har endast 
hänvisats till gällande regler från Transportstyrelsen för markering av 
föremål som kan utgöra en fara för luftfarten. 

Länsstyrelsen har i sitt yttrande framfört att flera områden för vindbruk 
gränsar till andra kommuner och att dessa kommuners synpunkter därför 
behöver tillmätas särskilt stor vikt. Kommunen är därför förvånad över att 
inte större vikt lagts vid kommunens synpunkter i det nu utarbetade förslaget 
och vidhåller de synpunkter som tidigare framförts i kommunens 
samrådsyttrande. Beträffande område 3 Sköllunga vill kommunen särskilt 
poängtera att Lilla Edets kommun i sin översiktsplan har angett intilliggande 
område i Lilla Edet som ett tyst opåverkat friluftslivsområde och att därför 
Sköllungaområdet i första hand bör undantas för vindbruk eller ett större 
avstånd än det generella skyddsavståndet på 500 m tillämpas. Detta gäller 
enligt kommunens bedömning även avståndet mellan vindkraftsparker av 
den storlek, som är aktuella i dessa områden där det generella avståndet på 3 
km bör utökas med hänsyn till den större påverkan sådana vindkraftsparker 
ger. 

Område 2, Hasselbacken ligger endast 1 km från vindkraftsområde H, 
Hålbotten i Lilla Edets kommun. Detta innebär att vindkraftverk inom dessa 
två områden kommer att inom vissa delar ha ett gemensamt 
påverkansområde för både ljud och skuggor. För närvarande pågår samråd 
om tillstånd för en vindkraftspark med 8 vindkraftverk inom område J -J i 
Lilla Edets kommun. En etablering av vindkraft inom område 2 i 
Stenungsund innebär därför sannolikt att tillstånd enligt miljöbalken krävs 
oavsett antal verk inom detta område. Ett förtydligande i detta avseende bör 
ske i planen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen beslutar att hänvisa till tidigare yttrande och vidhålla 
synpunkterna i det tidigare beslutet om att: 

1. område 3 Sköllunga bör undantas som vindbruksområde eller minskas ned 
så att avståndet till det närmaste vindbrukområdet i Lilla Edets kommun blir 
minst 5 km mellan ytterkanterna på områdena och att en skyddszon lämnas 
på minst en kilometer till kommungränsen mot Lilla Edets kommun. 

2. etablering av vindkraftverk som hamnar närmare än 15 km från Lilla 
Edets kommungräns och som är 150 m eller högre ska ske i samråd med 
Lilla Edets kommun. Ett förtydligande bör dessutom ske att all etablering av 
vindkraft i Område 2 Hasselbacken sannolikt kommer att kräva tillstånd 
enligt miljöbalken. 

Lilla Edets kommun har i övrigt inga synpunkter på det utarbetade förslaget 
till vindbruksplan. 

Kommentar:  
I översiktsplanen ges rekommendationer som stöd för de kommande 
tillståndsprocesserna. Vilket resultat som kommer ut av 
tillståndsprövningen i de enskilda ärendena kan dock inte på förhand 
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bedömas i översiktsplanen. Idag okända faktorer som t ex att område 
H i Lilla Edets kommun inte byggs ut eller att område 2 i 
Stenungsunds kommun byggs före område H kan påverka besluten i 
tillståndsprocessen. 
 
Synpunkterna föranleder inga ändringar i förslaget till vindbruksplan. 

11. Tjörns kommun 

Kommunstyrelsen beslutar att Tjörns kommun inget har att erinra mot 
Stenungsunds kommuns vindbruksplan. 

Kommunala nämnder, styrelser och bolag 

Inga inkomna yttranden under utställningstiden. 

Lokala organ, intressenter och intresseföreningar m m  

12. Stenungsunds Naturskyddsförening 

Naturskyddsföreningens övergripande mål är att komma bort från beroendet 
av fossila bränslen och kärnkraft. Samtidigt är det nödvändigt att negativa 
miljöeffekter från elproduktionen minskar. 

Naturskyddsföreningen anser att vindkraften ska spela en viktig roll i den 
framtida elförsörjningen, som enligt vår vision ska vara baserad på förnybara 
energikällor. Grundbulten i en samlad plan för bättre hushållning, är 
besparing och effektivisering. Där finns fortfarande mycket stor potential. 

Vindkraften har under driftstiden relativt sett liten påverkan på miljön. Efter 
kraftverken tjänat ut och ersatts av annan kommande teknik, finns bara 
mindre spår kvar, som grundfundament och ev. tillfartsvägar. Inget material 
behöver slutförvaras. 

Den elkraft som vi som konsumenter efterfrågar måste genereras någonstans. 
Stenungsunds kommuns Vindbruksplan pekar ut de områden i kommunen 
som anses lämpliga för etablering av vindkraftverk med grupper av verk (tre 
eller fler verk). Man kom fram till dessa områden genom en noggrann 
genomgång av vindförhållanden, bebyggelse och infrastruktur, skyddade 
områden, riksintressen, övriga bevarandeintressen, flyttfågelleder, hälsa och 
säkerhet samt yttranden som inkommit under samrådstiden. 

Men följden av att tillgodose alla intressen överallt är att det bara blir en 
mindre yta, fördelad på ett fåtal områden, som anses lämplig för vindkrafts 
etablering. I senaste versionen av Vindbruksplanen (Utställningshandlingen) 
är ytan dessutom minskad jämfört med versionen före (Samrådshandlingen). 
Konsekvensen blir att den enl. Vindbruksplanen beräknade möjliga 
produktionen av elkraft minskar från 200 ti1l 185 GWh per år. 

Stenungsunds Naturskyddsförening anser att kommunen borde anvisa fler 
områden lämpliga för etablering av vindkraft. 

Detta kan göras genom att reda ut och väga av mellan olika mål och 
intressen. Det kan innebära att alla intressen inte kan tillgodoses överallt på 
alla platser. Men det kan också innebära att vissa intressen kan samsas och 
vara uppfyllda i samma område. För att bara nämna ett exempel, så anser 
Stenungsunds Naturskyddsförening att det mycket väl skulle gå att etablera 
fler vindkraftverk i området som är av riksintresse för industriell produktion. 
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Där finns två verk idag. Stenungsunds Naturskyddsförening anser att 
Stenungsunds kommun skall göra dessa utredningar och avvägningar och 
redovisa resultatet i den slutliga Vindbruksplanen, i form av fler eller större 
områden lämpliga för etablering av vindkraft. 

Stenungsunds Naturskyddsförening vill understryka att det är positivt att 
vissa områden avsätts och helt undantas för etablering av vindkraft. Detta 
motsvaras av område A i Vindbruksplanen. Stenungsunds 
Naturskyddsförening anser att sådana områden också skall undantas från 
andra former av exploatering. 

Kommentar:  
Det stora industriområdet med omgivningar är av riksintresse för 
industriell produktion. Detta intresse har företräde framför 
vindbruksintresset. Går det att samordna utbyggnad av industri med 
utbyggnad av vindkraft möter detta inga hinder i planen. Eftersom 
markanvändningen inte är känd inom de områden som är reserverade 
för industriell produktion är det inte möjligt att i översiktsplanen peka 
ut områden där vindkraft kan etableras. 
 
Utifrån de miljöhänsyn som tagits i översiktsplanen finns inga fler 
områden med plats för tre eller fler verk att redovisa i planen. Det 
finns dock möjlighet att i vissa områden pröva enstaka verk i olika 
storlekar som uppfyller ställda miljökrav på t ex buller och 
skuggverkan mot kringliggande bostäder. 
 
Område A täcker flera områden som avgränsats i Översiktsplan 2006. 
Rekommendationerna för dessa innebär att de är undantagna från 
exploatering frånsett enstaka bostadshus eller mindre grupper av hus. 
Se mer detaljerad redovisning under Rekommendationer för område A 
s 69. 

13. Stenungsunds Jaktvårdskrets 

Önskar som organisation att vi kommer med i diskussionerna när lokala 
planarbetet skall påbörjas. Vi är 2 organisationer som är organiserade i 
Stenungsund, Svenska Jägarförbundet och Riksjägarna. 

Jakten är för många Stenungsundsbor ett viktigt fritidssysselsättning och 
rekreation. Man är oftast aktiv hela året med viltvård m.m. Vi har i 
Stenungsunds kommun ett växande problem och det är vildsvin som breder 
ut sig kraftigt, skulle jakten bli begränsad vid vindkraftverken. så kommer 
vildsvinen att utbreda sig och bli till ett stort problem även nere i samhället. 
ex. Rämma Rös område 18 finns idag en stark vildsvinstam, då är det viktigt 
att jakten inte blir begränsad. Båda organisationer har stort intresse i 
vindbruksplaner, inte så att själva vindkraftverken påverkar jakten i sig själv. 
Utom om dom blir störande för fortplantningen för ex. Orre och Tjäder. 

Men vi vill att det tas med i planerna att jakt skall vara tillåtet i områden 
intill kraftverken. För vid en normal plan tas jakträtten bort automatiskt, Jag 
vill att det blir inskrivit i Vindbruksplanen att jakt skall vara tillåtet i 
områden runt vindkraftverken. 

Vi som organisationer är gärna med och utarbetar hur detta bör formuleras 
och vilka speciella regler som kan tänkas råda på dessa områden. 
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Jag har läst hela utställningsmaterialet och inte funnit att jakten blivit 
omnämnd, är det så att jakten är omnämnd så Maila gärna tillbaka till mig 
var jag kan hitta detta. Ni får också gärna ringa mig. 

Jag för inte Riksjägarnas talan men informerar om att vi finns. 

Kommentar:  
Detaljplan krävs inte för vindkraftsanläggningar. Inom de utpekade 
vindkraftsområdena förändras inte jakträtten och reglerna i 
förhållande till vad som gäller generellt för jakt. Det är endast inom 
detaljplanelagda områden som jakt generellt inte är tillåten och 
särskilda tillstånd krävs. 

14. Föreningen för en ansvarsfull vindkraftsutbyggnad i Lilla Edet  

Vi finner det underligt att de som bestämmer Stenungsunds kommun vill 
behålla område 3, Sköllunga, som lämpligt för vindbruk. 

Följande talar emot det: 

• Länsstyrelsen anser det olämpligt. 

• Lilla Edets kommun anser att området bör utgå. 

• 5 st fornlämningar 

• Kuperat område, vilket innebär behov av sprängning för vägar och 
fundament, skapar sår i naturen som aldrig läker. 

• Värdefulla fågelarter. 

• Tyst område 

• Tre områden för naturvård. 

Vi har förhoppningar om att Stenungsunds kommun har tagit till sig 
synpunkter från den breda allmänhet i övriga delar av Sverige som nu har 
praktisk erfarenhet av vindkraftverk i närheten av sitt boende. 

Kommentar:  
Länsstyrelsen ansåg i sitt samrådsyttrande att området bör utgå eller 
begränsas så konflikter med höga naturvärden minskar. Området 
minskades i utställningsförslaget vilket Länsstyrelsen i sitt 
granskningsyttrande anser är bra. Se Nr 1 Länsstyrelsen. 
  
Övriga synpunkter kommer att utredas noga och besvaras i tillstånds- 
eller bygglovsprövningen inför en eventuell utbyggnad. Frågorna kan 
inte besvaras i översiktsplanen då de är för detaljerade.  

15. Rabbalshede kraft  

Rabbalshede Kraft har engagemang i ett flertal vindkraftsprojekt inom 
Stenungsunds kommun. Vi vill lämna synpunkter på det senaste förslaget till 
Vindbruksplan, daterat september 2011. 

Om Rabbalshede Kraft AB 

Rabbalshede Kraft AB arbetar med projektering och drift av vindkraft. Vårt 
huvudkontor finns i Rabbalshede i Tanums kommun. Målsättningen är att 
vara en ledande aktör inom vindkraften i övergången till klimatvänlig och 
långsiktigt hållbar energiproduktion. Företaget bildades år 2005 och har 
sedan dess växt till sig och har idag 24 anställda. Vi har stabila ägare och en 



  Utställningsutlåtande 

VINDBRUKSPLAN Tillägg till ÖP 06 Översiktsplan för Stenungsunds kommun    12 

bra kapitalbas för fortsatt expansion på grund av upparbetat förtroende på 
marknaden. Projektportföljen innehåller ca 500 verk och vi har fyra parker i 
drift, med en beräknad årsproduktion av ca 150 GWh/år, samt flera under 
byggnation. 

Rabbalshede Kraft verkar för att etablering av vindkraftsparker i största 
möjliga mån ska ske i samförstånd med närboende och övriga berörda 
sakägare. Vi är angelägna om att hålla en öppen dialog och vara lyhörda 
under hela projektgenomförandet. Vi har under arbetet med våra befintliga 
projekt uppmärksammat att det finns lokalt intresse för delägarskap i 
vindkraftverk. Vår ambition är att få ett starkt lokalt engagemang för 
förnyelsebar energi, ett andelsverk kan vara ett bra alternativ för att uppnå 
det. 

 

Övergripande om förslaget till Vindbruksplan 

Vindbruksplanen syftar till att klarlägga inom vilka områden Stenungsunds 
kommun anser det vara lämpligt att etablera vindbruk och vilka områden 
som inte anses vara lämpliga. I planen redovisas 8 områden som lämpliga för 
vindbruk och i planen anges även regler och riktlinjer för prövning inom de 
utpekade områdena. 

Förslaget till vindbruksplan är väl genomarbetat och täcker de olika 
intresseområden som behöver belysas för att bli heltäckande. Förslaget är 
omfångsrikt, men väl strukturerat och beskrivet med kartmaterial som gör 
planförslaget överskådligt. 

I "Rekommendationer för möjliga utbyggnadsområden för vindkraft" är 
varje enskilt område beskrivet separat med bl.a. analys, tekniska 
förutsättningar och rekommendationer inför fortsatt prövning. Det ger en bra 
vägledning för fortsatt utredning inför en eventuell etablering. 

Synpunkter på förslaget till Vindbruksplan 

• På sid 45, 3:e punkten högst upp står det står att "en 
fladdermusinventering ska föregå ansökan." Det verkar inte rimligt att en 
fladdermusinventering alltid ska göras, även om behov inte finns. Ett 
förslag är att i stället utforma det så att förstudie av fladdermöss ska göras 
och därefter i samråd med Länsstyrelsen och kommunen bedöma om det 
är relevant med fladdermusinventering. 

• Sociala och ekonomiska konsekvenser (sid 80) första stycket. Här berörs 
att arbetstillfällen skapas av vindkraftsetablering är en positiv effekt för 
kommunen. Det borde kompletteras med att kommunens skatteunderlag 
även förstärks med arrendeintäkter till markägare. 

• Sociala och ekonomiska konsekvenser (sid 80) sista stycket. Där berörs 
att på nationell nivå innebär vindkraftsetableringar att investeringar måste 
göras i utbyggnad av kraftnäten. Det bör väl också nämnas att intäkter 
skapas genom att producera förnyelsebar energi. Import av el kan 
minskas, alternativt kan exporten av el ökas.  

Kommentar:  
Första punkten: En översiktlig förstudie är redan gjord som visar på 
behovet av inventering i vissa områden. 
Andra punkten: Noteras. 
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Tredje punkten: Det är svårt att bedöma nationella konsekvenser av 
en kommunal plan avseende import/export av el. Det är andra 
faktorer som påverkar elmarknaden i högre grad. 

Politiska partier 

Inga inkomna yttranden under utställningstiden. 

Fastighetsägare, privatpersoner mfl 

16. Fastighetsägare, Gullborga  

Jag ser en stor ekonomisk/Lantlig förlust av placering av vindkraftverk på 
Brända berg i Ödsmål. 

Miljö 

Vindkraftsområdet kommer att synas konstant från gullborga dalgången. Har 
redan nu i dagsläget buller från E6 och det blir ju inte bättre med 
vindkraftverk placerat i sydlig riktning. Under vinterhalvåret då solen knappt 
når över trädtopparna kommer så kommer det att blinka till varje gång 
vingarna döljer solen. 

Ekonomi 

Ser en mycket stor förlust för samtliga grannar och markägare om 
vindkraftsverk planeras på Brända berg. Markägare som hamnar inom 
dagens bullerzon får i stort sett ingen ekonomisk ersättning överhuvudtaget. 
Markägarna kan inte stycka av tomter för bostadsbebyggelse inom 
bullerzonen på 300m. Värdet på våra fastigheter runtomkring kommer att 
sjunka och kommer att bli mera svårsålt. Det finns nog inte någon som tror 
att värdet på sina fastigheter kommer att öka. 

Förslag 

1. Kräver att skyddszonen ökas till 1000m. 

2. Att kommunen tänker efter noga vad dom gör med Stenungsunds norra 
del innan dom godkänner eventuellt bygglov. 

Kommentar:  
Vid buffring i översiktsplanen används 500 m schablonavstånd till 
bostäder utifrån bullernivån. Bullret får inte överstiga 40 dB(A) vid 
bostäder under någon tid av dygnet. Detta utreds noga i kommande 
eventuella prövningar av vindkraftanläggningar. Om skyddszonen 
utökas till 1000 m i översiktsplanen begränsas även möjligheten till 
att ge bygglov till nya bostäder i dessa områden. Skyddszonen i 
Vindbruksplanen är för att ”skydda” vindbruksområdet så att inte nya 
bostäder i direkt närhet innebär att vindbruksområdet inte kan tas i 
anspråk för vindkraft med hänsyn till nybyggda bostäder.  

17. 4st fastighetsägare, Käderöd. Bilagd namninsamling 103 namn. 

Det här är en skrivelse innehållande synpunkter på och invändningar mot 
förslaget om etablering av vindkraftverk på Brända Berg. Två bilagor 
bifogas skrivelsen. Bilaga 1 (en sida) visar den decibelkarta som 
Rabbalshede Kraft AB har delgivit markägarna inom det aktuella området. 
Bilaga 2 (fem sidor) och är en protestlista, mot planerna på byggandet av två 
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vindkraftverk på Brända Berg, där fastighetsägare i Dälene, Käderöd, 
Gullborga samt Röds Höjd har skrivit under. 

Synpunkter på och invändningar mot förslaget om byggande av 
vindkraftverk vid Brända Berg 

Vi är flera fastighetsägare som starkt motsäger oss förslaget om etablering av 
vindkraftverk inom det från kommunen föreslagna området, Brända Berg. 
Efter att ha tagit del av vindbruksplanen på kommunens hemsida och en 
decibelkarta (Bilaga 1) som Rabaldshede Kraft AB har delat ut till 
markägarna inom det aktuella området grundar vi vår protest på: 

• Vi anser inte att riktvärdena för ljus och skuggeffekter kommer att kunna 
hållas. Under dagtid kommer gränsen för vandrande skuggor (åtta timmar 
per år och 30 minuter per dag) att överskridas vid flera av våra fastigheter 
p g a solens läge. Dessutom ifrågasätter vi starkt om det över huvud taget 
är möjligt att avskärma det blinkande vita skenet så att vi närboende inte 
blir störda nattetid. Utöver de två vindkraftverken som Rabaldshede Kraft 
AB vill bygga så planeras också för ytterligare ett högt vindkraftverk på 
Hog. Sammantaget blir det åtskilliga fastigheter som kommer att bli 
störda under hela dygnet. 

• Vi som bor alldeles utanför ellipsen (som utgör gräns för maximalt ljud 
vid bostadshus) på kartan undrar hur kraftbolaget och kommunen kan 
garantera att inte bullernivån på 40 dB överskrids. Vi oroar oss starkt för 
hur det lågfrekventa bullret från vindkraftverken kommer att samverka 
med ljudet som når oss från motorvägen. 

• Bevarandeintresse. En bred väg som måste byggas genom orörd mark där 
inte ens traktorer varit framme förut. Kommer vi inte ens våga 
promenera, plocka svamp eller bär i vårt närliggande skogsområde 
längre? 

• Vi befarar att marknadsvärdena för de närliggande fastigheterna kommer 
att minska avsevärt, på grund av den förändring som kommer att ske i 
landskapsbilden samt det buller som uppkommer från de båda 
vindkraftverken i den hittills lugna och nästan orörda miljön. Därtill 
kommer det av kommunen fattade beslutet om nybyggnadsförbud vid och 
utanför området. Vem kompenserar denna värdeminskning? 

• Enligt vindbruksplanen som kommunen tagit fram nämns området 
Brända Berg som olämpligt eftersom flyttfågelstråk drar fram just här. 
Dessutom finns fladdermöss, tjäder, orre, järpe och sparvuggla i vårt 
område. Detta har vindbruksplanen ej belyst. 

• Grannsämjan kommer att påverkas negativt eftersom det finns skilda 
intressen mellan vissa markägare och de närboende när det gäller 
etableringen av vindkraftverken. 

Bifogar en protestlista (Bilaga 2) från boende i närhet till Brända 
Bergsområdet. 

Kommentar:  
Synpunkterna kommer att utredas noga och besvaras i tillstånds- eller 
bygglovsprövningen inför en eventuell utbyggnad. Frågorna kan inte 
besvaras i översiktsplanen då de är för detaljerade.  
 
Forskning pågår om hur fåglar, fladdermöss osv påverkas. Det har 
t ex visat sig att dagflyttande flyttfåglar inte påverkas så som man 
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tidigare trott. I Vindbruksplanen ingår inte detaljinventeringar utan 
de hör hemma i senare prövning.  
 
Sammanställd forskning har inte kunnat påvisa en värdeminskning av 
fastigheter i närheten av vindkraftverk. 

18. Fastighetsägare, Svenshögen  

Område 2 Hasselbacken. Jag anser i dagsläget att det är en illa utvald plats 
för vindkraftverk i detta område med tanke på fladdermöss beståndet samt 
strandskyddsområdet o anser att det inte ska anläggas i detta känsliga 
område utan vill att det utredes noggrannare samt göres en mer omfattande 
inventering av fladdermössen o ormvråkarna i detta tänkta område. 

Kommentar:  
I Vindbruksplanen ingår inte detaljinventeringar utan det hör hemma 
i senare prövning av tillstånd eller bygglov för eventuella 
vindkraftverk. I område 2 Hasselbacken finns inget 
strandskyddsområde.  

19. 11st fastighetsägare, Ucklum 

Överklagan av vindbruksområde 3, Sköllunga i Ucklums Stenungsunds 
kommun för att anlägga 13 stycken vindkraftverk. 

Vi överklagar planen lika det som sagts av Länsstyrelsen i 
samrådsredogörelse för förslag till vindbruksplan, tillägg till översiktsplan 
2006 för Stenungsunds kommun (enligt Bilaga 1) och med följande tillägg: 

• Att verkliga vindhastigheten uppdateras. 

• Att energiberäkning av planerade verk görs.  

• Att 500 meters skyddszon är för lite med hänsyn till att fler än 3 verk 
planeras. 

• Att skyddszonen skall ökas med stöd av den amerikanska forskaren Dr 
Nina Pierpont, USA som konstaterat att skyddsavstånd skall ökas till 2000 
meter för att inte drabbas av "Wind Turbine Syndrome" (WTS). Länken på 
internet till denna rapport är http://www.windturbinesyndrome.com/ Se 
bilaga 2 

• Att fler verk ger högre buller. Det saknas utredning av detta i detalj. 

• Att man tar hänsyn till iskast för varje verk.  

• Att buller i kuperad terräng ska simuleras för området och offentliggöras 
så att närboende blir införstådda med hur deras framtida boende påverkas.  

• Att närboende ska få chansen att lyssna till buller i hörlurar som ska 
kunna bäras all vaken tid så att man förstår hur deras livskvalitet 

• Att avlyssning av de ljudfilmer som SNV tagit fram från 10 
drabbadegrannfastigheter till vindkraftverk bör tas med i 
konsekvensanalysen. 

• Att riksintresse för skyddsvärda arter utreds grundligt. Stora 
skyddsområden krävs för häckande lom. Nattskärra är mycket känslig för 
störning. 
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• Att detaljplan för vägnät och sprängningar görs tillgänglig för 
allmänheten. Stort beaktande av hur sumpmarkernas vattenavrinning 
måste göras. Analys av störningar under byggtiden för kringboende måste 
utredas och offentliggöras. 

• Att hänsyn till Lilla Edets omdisponering av att inte bygga vindkraftverk 
i Gunnarsvattnet som gränsar till Sköllunga. Argumentet som 
Rabbalshede Kraft hänvisar till faller då det inte blir något stort 
sammanhängande område av vindverk. 

• Att beakta bilagda Osbyplan. Bilaga 3. 

Kommentar:  
Synpunkterna kommer att utredas noga och besvaras i tillstånds- eller 
bygglovsprövningen inför en eventuell utbyggnad. Frågorna kan inte 
besvaras i översiktsplanen då de är för detaljerade. En översiktsplan 
ska enbart översiktligt visa på möjliga områden.  

20. 8st fastighetsägare, Ucklum 

Överklagan av vindbruksområde 3, Sköllunga i Ucklums Kommun att 
anlägga 13 st vinkraftverk sker enligt detta dokument: 

Vi överklagar planen lika det som sagts av LS i samrådsredogörelse för 
förslag till vindbruksplan, tillägg till översiktsplan 2006 för Stenungsunds 
Kommun med följande tillägg: 

Uppdatering av verklig vindhastighet. 

Energiberäkning av planerade verk görs. 

500 meters skyddszon är för lite med hänsyn till att fler än 3 verk planeras. 
Fler verk ger högre buller och detta måste utredas mer i detalj. 

Hänsyn görs även till iskast görs för varje verk - 293-387 meter. 

Buller i kuperad terräng ska simuleras för området och offentliggöras så att 
närboende blir införstådda med hur deras framtida boende påverkas. 
Närboende ska få chansen att lyssna till buller i hörlurar som ska kunna 
bäras all vaken tid så att man förstår hur deras livskvalitet påverkas. 

Avlyssning av de ljudfilmer som SNV tagit fram från 10 drabbade 
grannfastigheter till vindkraftverk bör tas med i konsekvensanalysen. 

Riksintresse för skyddsvärda arter utreds grundligt. Stora skyddsområden 
krävs för häckande lom. Nattskärra är mycket känslig för störning. Bäver 
finns i området liksom lo och varg. 

Framtagning av detaljplan för vägnät och sprängningar görs tillgänglig för 
allmänheten. Stort beaktande av hur sumpmarkernas vattenavrinning måste 
göras. Analys av störningar under byggtiden för kringboende måste utredas 
och offentliggöras. 

Hänsyn skall tas till Lilla Edets omdisponering av att inte bygga 
vindkraftverk i Gunnarsvattnet som gränsar till Sköllunga. Argumentet som 
Rabbalshede Kraft hänvisar till faller då det inte blir något stort 
sammanhängande område av vindverk. 

Iakta även bilagda Osbyplan. 

Beaktande av utländska experters rapporter, ex. doktor Nina Piermont, som 
skrivit larmrapporter om hälsoproblem så som "Wind Turbine Syndrome" 
som drabbar boende i närmiljön. 
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Kommentar:  
Synpunkterna kommer att utredas noga och besvaras i tillstånds- eller 
bygglovsprövningen inför en eventuell utbyggnad. Frågorna kan inte 
besvaras i översiktsplanen för de är för detaljerade. En översiktsplan 
ska enbart översiktligt visa på möjliga områden.  

21. Fastighetsägare, Sköllunga 

Det har inte tecknats något avtal gällande upplåtelse av Sköllunga 1:7 för 
vindkraft. Det avses inte heller att tecknas något sådant avtal. Följaktligen 
yrkas att en eventuell vindkraftspark placeras på ett sådant sätt att brukandet 
av Sköllunga 1:7 inte påverkas på något sätt. Brukandet av fastigheten skall 
även framgent kunna ske på samma sätt som idag. Det innebär att 

• Den skyddszon som omger parken INTE skall innefatta någon del av 
Sköllunga 1:7.  

• Ny- och tillbyggnation skall INTE påverkas av vindkraftsparken.  

• Skogsbruk skall kunna bedrivas så som idag.  

• Jakt skall kunna bedrivas så som idag. Ingen form av restriktion inklusive 
skottlossningsförbud är acceptabel.  

• Allt annat brukande av fastigheten skall kunna bedrivas så som idag. 

Kommentar:  
Den utlagda skyddszonen påverkar möjlighet till nybyggnad av 
bostäder. Det är för att eventuella bostäder i framtiden inte ska hindra 
möjligheten till att nyttja vindbruksområdet. Det kan jämföras med 
exempelvis vägreservat för framtida vägar i översiktsplaner. Även 
vägreservat innebär en begränsning i möjligheten att få bygglov för 
nya bostäder inom vägreservatet. 
 
I en översiktsplan redovisas hur kommunen vill att markanvändningen 
bör vara i ett 20-30 års perspektiv. Det innebär dock inte att det blir 
exakt så bland annat beroende på markägares önskemål. 
 
Skogsbruk, jakt eller annat brukande påverkas inte av 
vindkraftanläggningar.  

22. 2st fastighetsägare, Spekeröd, 3 st fastighetsägare, Ucklum 

Riksintresset för friluftsliv Svartedalsområdet är ca. 5000 ha. stort, vårt 
planerade vindkraftsområde är ca. 50 ha. Alltså en liten försvinnande del av 
området. Med tanke på att det ligger i utkanten d.v.s. i nordvästra delen, så 
blir påverkan minimal. Vårt område ligger alltså inte i centrum av 
Svartedalen, då hade vi haft full förståelse för kommunens ställningstagande. 
Kommunen har gjort en grundlig utredning om lämpliga platser, men det 
förvånar oss att man generaliserar hela området mot den enda procent som vi 
ska använda oss av.  

Som framgår av vår första skrivelse med bilaga från Naturcentrum, 
Stenungsund daterat 2010 08 20 Dnr 0708-08 bedöms området som sterilt. 
Detta har varken nämnts eller beaktats i redogörelsen protesterar vi mot, vi 
trodde i att alla skrivelser och synpunkter togs i beaktande för 
samrådsredogörelsen. Vad det gäller fiskevårdsområet så är faktum att 
Långevatten, Kvarnsjön och Örevatten är några av källsjöarna till Anråseåns 
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fiskevårdsområde Reg. Nr 2711-14525-1989, vi utgår från ett litet 
förbiseende från utredningens sida. 

Vad det gäller fåglar och fladdermöss har nya rön visat att de inte flyger in i 
rotorbladen i den omfattning som tidigare ansetts. Nya utredningar visar att 
trafiken tar fler fågelliv. 

Vi vill citera Stenungsunds Naturskyddsförening i sitt svar, andra stycket.  

"Men en miljöaspekt som inte är tillräckligt beaktad i förhållande till andra 
intressen och aspekter är den att "Vindkraften är en förnybar energikälla. 
Den är fri från miljöskadliga utsläpp och den är effektiv med avseende på 
materialförbrukning" Citat från s 5 i Vindbruksplanen. Därför anser 
Stenungsunds Naturskyddsförening att kommunen borde anvisa fler 
områden lämpliga för etablering av vindkraft" 

Vi vet att Laxå kommun Örebro län har gett tillstånd för etablering av 
vindkraft med 3 st. verk inom område som har Riksintresse för det rörliga 
friluftslivet och riksintresse naturvård. Detta visar att vi inte är ute i ogjort 
ärende då miljönyttan med vindkraft och andra alternativa återvinningsbara 
så system såsom solceller och dyl. står högre på agendan än riksintresse för 
rörligt friluftsliv. Vi tolkar beslutet i Laxå kommun att vindkraften inte 
skadar riksintresset. Detta är även vår ståndpunkt. I vårt område, som har 
mycket lågt utnyttjande som vi i tidigare skrivelse beskrivit, skulle påverkan 
vara minimal. Det visar också vid närmare undersökning att vare område är 
unikt i sig och alla intressen kommer till tals vid en tillståndsansökan. 

Vid informationsmöte som vi hade tillsammans med projektören 28 okt 
2008, kom ca. 80 st närboende och intresserade. 3-4 st uttalade sig negativt 
om vindparken. Detta visar med all tydlighet om den positiva syn folk i 
området har. Idag kommer allt fler frågor om när en etablering kommer att 
ske. Detta ur, för oss, positiv anda. 

Vi kräver alltså att området "Säckemossen" tages bort som olämpligt område 
i vindbruksplanen. 

Vi bifogar vår första skrivelse daterad 2010 08 20 Dnr.0708-08 

Kommentar:  
I sitt nuvarande yttrande skriver Stenungsunds Naturskyddsförening 
att de ”vill understryka att det är positivt att vissa områden avsätts 
och helt undantas för etablering av vindkraft. Detta motsvaras av 
område A i Vindbruksplanen”. Se nr 12 Stenungsunds 
Naturskyddsförening. 
 
Den tidigare skrivelsen inkom inte under eller med anledning av 
samrådet av Vindbruksplanen som var på samråd under 2011-04-20 t 
o m 2011-06-30. Skrivelsen har därför inte behandlats i 
samrådsredogörelsen. 

Sammanfattning 

Planhandlingen revideras och förtydligas på en punkt: 

Plankartan 

Område A (Svartedalsområdet) får ett förtydligande på plankartan enligt 
formuleringen "Område med höga bevarandeintressen, där vindkraftverk 
inte ska tillkomma".  
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Denna revidering och förtydligande är av redaktionell art och föranleder inte 
en ny utställning av ”Vindbruksplan, tillägg till översiktsplan 2006 för 
Stenungsunds kommun. 

Med denna revidering och förtydligande föreslås kommunstyrelsen 
godkänna det upprättade utställningsutlåtandet samt godkänna ” 
Vindbruksplan, tillägg till översiktsplan 2006 för Stenungsunds kommun” 
för att kunna antas av kommunfullmäktige enligt PBL 4:11. 

 

Samhällsbyggnad Plan 2012-02-07 

 

 

 

…………………………  …………………………….. 

Maria Sigroth Fredrik Cederholm 

Samhällsbyggnadschef  Miljöchef 

 


	utställningsutlåtande framsida
	Utställningsutlåtande webb

