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H A V E T
Oändligheten
I en värld — som blir allt mindre och ändligare i
takt med att kommunikationsmöjligheterna ökar
successivt på snart sagt alla områden — kan man
fråga sig vilket värde landskap har som påminner oss om oändligheten. Scenerier som stjärnhimlen, slätten och havet utgör en väsentlig del
av vår tillvaro just för att de upplevs som oändliga, för att vi inte kan slutet på dem, för att vi inte
vet vad som döljer sig längst bort, för att de stimulerar vår fantasi, för att de visar på vår litenhet i det stora som vi inte kan greppa helt, hur
mycket vi än försöker.
En viktig och inledande fråga i detta sammanhang är vad det innebär att oändligheten på sina
håll och kanter blir ändligare. Det finns nog inget
svar på den frågan som alla kan godta, men vi
bör acceptera att frågan som sådan har en stor
kulturell och psykologisk betydelse.
Havets lockelser och faror
Havet har alltid utgjort ett lika lockande som
skrämmande sceneri. Bofasta, gäster och turister söker sig till kuster och hav där man kan koppla av och njuta av livet. Havet utgör en lockelse i
sig, kontakten med ett urelement. Vågornas rytmiska skalp, sommarens soliga stränder och deras lustiga slipade stenar, vinden piskar i seglen,
måsarna skriker, höststormarna flyttar kustlinjerna, fullmånen som speglar sig i den spegelblanka
oändligheten — ja, det finns många förklaringar
till varför havet utövar en stor lockelse.
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Havet är dock inte helt pålitligt, stormen kommer och plötsligt är den väna ytan ett farligt och
rasande glupskt väsen som vill sluka allt och alla.
Och havet är djupt på sina ställen, ingen vet riktigt vad som döljer sig där nere på bottnen, skatter, underliga och farliga djur, spår av både forna
och moderna katastrofer — ja, vem vet…
Att segla är nödvändigt,
att leva är inte nödvändigt
Navigare necesse est, vivere non est necesse lär
Pompejus ha sagt till de sjömän som vid en storm
vägrade att gå till sjöss för att frakta spannmål
från Afrika till Rom. Havet var fram till järnvägens ankomst en nödvändig och i vissa fall enda
transporväg.
Vår syn på havet har inte alltid varit densamma.
Få tror idag att havsmonster väntar på alltför
dristiga sjöfarare längs jordens kant. Ursprungligen var havet framförallt en transportled, en födokälla, ett väsen, en gudom. Det var också rätt
nyss vi upptäckte hur stort havet är, och inte särskilt länge sen vi förstod att livet uppstod i havet.
Havsbadskulturen
Under 1800-talet utvecklades havsbadandet. Till
en början rådde det delade meningar om huruvida det var nyttigt eller inte med kallbad. En av
förespråkarna i Sverige var Carl Curman som
bedrev praktik som badläkare i Lysekil. Flera ti-
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digare så kallade brunnsorter utvecklades till badorter i Sverige, och först utvecklades badortslivet på västkusten. Badorterna bestod vanligen
av badhus, societetshus, värdshus och restauranger omgivna av av ett parkområde. Endast de mest
förmögna i samhället reste till brunns- eller badorter, och privata sommarvillor uppfördes ofta i
anslutning till badorterna. I slutet av 1800-talet
växte havsbadskulturen fram och har väl inte nått
sin kulmen ännu.
Ett levande hav
I havet pågår geologiska processer hela tiden,
mest längs kusterna. Många av våra berg har en
gång legat på havets botten, i tider längre än vi
kan föreställa oss har lager av sediment lagts på
lager innan Jorden av någon anledning har låtit
bergen sjunka och djupen stå upp. Vi behöver
kanske inte heller gå så långt tillbaka för att finna
att annorlunda förhållanden rått i havet. Delar av
vår havsbotten var landområden under Yoldiahavstiden omkring två tusen år under inlandisens
bortsmältning.
Vad kan omvandlingar, klimatförändringar och
växthuseffekt leda till. Kanske inte bara till en
havshöjning. Stormar uppstår gärna till havs och
det finns forskare som påstår att de blir starkare
och våldsammare. Ibland hörs också röster som
säger att Golfströmmen avtar och att den vid en
given tidpunkt inte mäktar nå oss — vi ligger
trots allt på samma breddgrader som Alaska.
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0. Inledning
Regeringen uppdrog i beslut den 17 juni 2004
och 10 november 2005 att länsstyrelserna skall
redovisa ett planeringsunderlag för utbyggnad av
stora vindkraftanläggningar. Arbetet redovisas i
två delar, land och hav, i juni 2006. De respektive länsstyrelserna redovisar landdelen i särskilda
rapporter. Denna redovisning avser havsdelen.
Länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland, Skåne, Blekinge och Kalmar län, i det fortsatta kallade 5LST, har beslutat att genomföra detta arbete gemensamt.
Redovisningen av detta uppdrag har föregåtts av
en remiss i avsikt att bl a få olika myndigheters
synpunkter samt tillgängligt faktaunderlag inom
arbetsfältet. Många värdefulla och nödvändiga
upplysningar inkom vilka har arbetats in i föreliggande material som nu förhoppningsvis kan ses
som ett användbart planeringsunderlag som kan
fungera ett tag. I praktiken krävs ett dynamiskt
material för att berörda skall kunna få grepp om
befintliga intressen och pågående forskning. En
lösning föreslås i regeringens proposition 2005/
06:143 där det sägs att ”Det finns en stor efterfrågan på ett samlat, övergripande, enhetligt och
kvalitetsmärkt planeringsunderlag för hela landet, bl a om vindkraft. Vidare finns det behov av
en särskild satsning dels för att underlätta in-
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formationsförsörjningen för planering, lokalisering och tillståndsprövning av vindkraftsanläggningar (planerings- och beslutsunderlag), dels
för att sprida allmän information om vindbruk,
vindkraftverk, utbyggnadsplaner, driftsstatistik,
påverkan på miljön och andra intressen m.m.
Av nu nämnda skäl aviseras skapandet av ett
nationellt centrum för vindbruk.” 5LST finner
förslaget utmärkt och ytterst angeläget.
Ambitionen är att detta material i avvaktan på
det nationella centrumet för vindbruk skall fungera som en nyckel till relevant underlagsmaterial
om vindkraft till havs och sålunda underlätta och
stimulera den fortsatta utbyggnaden av vindkraft.
Avsikten är också att påbörja en beskrivning av
alla förhållanden till havs som har betydelse för
fysisk planering då planeringstraditionerna till
havs kan förväntas att utvecklas betydligt under
kommande år, i takt med ökade anspråk och krav
på kontroll.
0.1.1.

Syfte

Det finns två avsikter med denna redovisning:
dels att skapa ett planeringsunderlag, dels att
svara på frågan om var och om regeringens planeringsmål för vindkraftutbyggnaden kan innehållas i 5LST.
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0.1.2.

Sammanfattning

Frågeställningarna inom arbetsfältet är många och
komplexa, kunskapsuppbyggnaden kring havet
och kring vindkraft pågår intensivt och dessutom behöver tillgängligt planeringsmaterial få en
bättre inbördes samstämmighet. Trots detta har
de fem länsstyrelserna (5LST) gjort preliminära
och övergripande överväganden där områden
identifieras som kan sägas ha rimliga förutsättningar för fördjupade utredningar om en storskalig utbyggnad av vindkraftanläggningar ur ett
samhälleligt helhetsperspektiv.
De fem länsstyrelserna (5LST), flertalet kommuner med flera är av uppfattningen att större och
färre grupper är att föredra framför fler och mindre grupper. Många spridda grupper tar ett kustlandskap i anspråk med stora natur-, kultur- och
rekreationsvärden. Kusten i de fem länen omfattar stora delar av rikets tre storstadsregioner och
i detta dynamiska område sker nästan hela Sveriges befolkningstillväxt idag. Det är således ett
område där avvägningar om markanvändning
måste ske med särskild stor uppmärksamhet mot
en växande befolknings krav på en god livsmiljö.
5LST har bedömt var det finns risk för påtaglig
skada om storskaliga anläggningar kommer till
stånd och markerat dessa områden som Vindbruksfria områden. Motiven beskrivs utförligare i avsnitten 1.2.5, 2.5 samt 3.

5LST bedömer att följande områden är uteslutna för storskalig vindkraftsetablering:
• vindbruksfria områden enligt 5LST
• farleder för sjötrafiken
• områden för Försvarsmakten
Noteras skall att Försvarsmakten har stora intressen till havs som behöver preciseras och vägas mot andra samhällsintressen. Försvarsmaktens intressen är idag såpass omfattande och diffusa att 5LST bedömer att frågan måste hanteras
särskilt av regeringen för att utbyggnaden av vindkraft till havs inte skall försvåras och fördröjas.
En stor potential för vindkraftsutbyggnaden riskerar annars att inte kunna utnyttjas.I övrigt bedömer de fem länsstyrelserna att regeringens
uppsatta planeringsmål bör kunna klaras.
0.1.3.

Rapportens upplägg

Denna rapport är uppdelad i tre avsnitt. Först
ges en bakgrund i form av en genomgång av gällande lagar och förordningar på området samt
övriga förhållanden av bakgrundskaraktär för att
uppdraget skall kunna förstås. Därefter redovisas det planeringsunderlag som bedömts ha betydelse inom sakområdet. Slutligen redovisas de
fem länsstyrelsernas slutsatser och bedömningar. Detta sista avsnitt är länsstyrelsernas försök
till sammanvägning och sammanfattande bedömning av vindkraftens möjligheter till havs i ett långt
perspektiv.

0.1.4.

Arbetets struktur

0.1.4.1.1. Styrgrupp

Länsöverdirektör Lise-Lotte Reiter / Elisabeth
Hellmo, Länsstyrelsen i Skåne län, sammankallande
Länsråd Ulf Färnhök / Anne-Li Fiskesjö, Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsråd Per-Arne Andréasson, Länsstyrelsen i
Blekinge län
Länsråd Erik Österberg / Lisbeth Schultze, Länsstyrelsen i Hallands län
Länsöverdirektör Göran Bengtsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
I de regionala arbetsgrupperna har representanter för länsstyrelsernas olika sakområden ingått,
företrädesvis naturvård, kulturmiljövård, marinbiologi, fiskefrågor, miljöskydd och miljövård.
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0.1.4.1.2. Sydsvensk arbetsgrupp
Landskapsarkitekt John Lepic, 5LST, projektledare
Marinbiolog Jon Larsen, Skåne
Länsarkitekt Ingegärd Widerström, Kalmar län
Planeringsarkitekt Anette Löfgren, Blekinge
Biträdande Länsarkitekt Margareta Svensson, Halland
Arkitekt Elisabet Lundgren-Alm, Västra Götaland
0.1.4.1.3. Referenser
Pål Karlsson m fl, Boverket
Cecilia Häckner, Alf Bohman m fl, FM
Bo Lithner, FRA
Kjell Grip, Naturvårdsverket
Sven-Åke Blomén m fl, Sjöfartsverket
Carl-Ivar Stahl m fl, Statens Energimyndighet
Anders Elhammer, SGU
Per Söderström m fl, Länsstyrelsen V Götaland
Göran S. Eriksson, Regionförbundet Kalmar län
Riksantikvarieämbetet
Fiskeriverket
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0.1.3.2. Förkortningar

0.1.3.2.6. Myndigheter och organ

0.1.3.2.7. Planeringstermer

0.1.3.2.1. Effekt (energi per tidsenhet)

5LST Länsstyrelserna i Kalmar, Blekinge, Skåne, Hallands och Västra Götalands län
BoV Boverket
EU
Europeiska Unionen
FM
Försvarsmakten
FOI Totalförsvarets forskningsinstitut
FRA Försvarets Radioanstalt
FiV
Fiskeriverket
KF
Kommunfullmäktige
LFI
Luftfartsinspektionen
LFS Luftfartsstyrelsen
MD Miljödomstolen
MÖD Miljööverdomstolen
NV
Naturvårdsverket
RAÄ Riksantikvarieämbetet
SFV Sjöfartsverket
SGU Sveriges Geologiska Undersökning
SMHI Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut
STEM Statens Energimyndighet

DP
OB
FÖP
MKB
GIS
ÖP

1 kilowatt (kW)
1 megawatt (MW)
1 gigawatt (GW)
1 terawatt (TW)

=
=
=
=

1 000 W
1 000 kW
1 000 MW
1 000 GW

0.1.3.2.2. Energi (effekt gånger tid)

1 kilowattimme (kWh)
1 megawattimme (MWh)
1 gigawattimme (GWh)
1 terawattimme (TWh)

=
=
=
=

1 000 Wh
1 000 kWh
1 000 MWh
1 000 GWh

0.1.3.2.3. Mått

1 sjömil = 1 nautisk mil

= 1 852 meter

0.1.3.2.4. Lagar

MB
PBL
KML

Miljöbalken (1998:808)
Plan- och bygglagen (1987:10)
Lag om kulturminnen m m (1988:950)

0.1.3.2.5. Gränser

BL
EEZ
TG
SEZ

Baslinjen
Europas Ekonomiska Zoner
Territorialgräns
Sveriges Ekonomiska Zon

farvattnen vid Långören i Blekinge
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Detaljplan
Områdesbestämmelser
Fördjupad Översiktsplan
Miljökonsekvensbeskrivning
Geografiska Informations System
Översiktsplan

1. Bakgrund
1.1. Lagar och förordningar
I det följande ges en kort sammanfattning av de
huvudsakliga lagar och förordningar som har
betydelse för etablering av vindkraftanläggningar till havs, d v s för anläggningar med minst tre
verk med en uteffekt av minst tio MW.
1.1.1.1. Enskilt och allmänt vatten

Enligt lag (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde är allt vattenområde i havet allmänt
vatten där det ej ingår i fastigheter då det räknas
som enskilt vatten. Till fastighet i havet räknas
allt vatten till tre meters djupkurva från fastlandet eller från ö av minst etthundra meters längd,
dock minst till trehundra meters avstånd. Allmänt
vatten sträcker sig från enskilt vatten till territorialgränsen .
1.1.1.2. Baslinje, territorialgräns och Sveriges
ekonomisk zon

Enligt lag (1966:374) om Sveriges sjöterritorium omfattar Sveriges sjöterritorium inre vatten
och territorialhavet. Det begränsas mot det fria
havet eller annan stats territorium av territorialgränsen (TG). Till inre vatten räknas förutom
insjöar, vattendrag, kanaler, vid kusterna belägna hamnar, bukter och vikar även vattenområden innanför och mellan öar, holmar och skär intill
räta linjer som regeringen bestämmer. Den linje
som det inre vattnet är beläget inom kallas för
baslinjen (BL) .

Till territorialhavet hör havsområdet från baslinjen och tolv nautiska mil eller 22 224 m ut, med
undantag för vattenområden mot våra grannländer vilket specificeras i lagens 4 §.
Enligt lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska
zon omfattar Sveriges ekonomiska zon (SEZ) det
havsområde utanför TG som regeringen föreskriver. Zonen får dock inte utsträckas över en avgränsningslinje som överenskommits med annan
stat eller, i avsaknad av sådan överenskommelse, över mittlinjen i förhållande till annan stat.
Zonen kan maximalt vara 200 sjömil, vilket ingenstädes är fallet för Sverige. Fritt vatten kallas
havet utanför TG.
Kustkommunerna omfattar havet ut till TG. Kommunerna har inget ansvar att planera i SEZ.
TG är alltid nationsgräns. I Öresund går svenskt
territorialhav ut till den gemensamma gränsen mot
Danmark. Begreppet riksgräns används för de
svenska landgränserna, i Haparanda skärgård

samt norr och söder om ön Märket i Ålands hav.
Gällande svenska havsgränser i form av räta baslinjer, territorialgräns och gräns för ekonomisk
zon framgår av Sjöfartsverkets tryckta sjökort,
senaste upplagan. Andra avbildningar av dessa
gränser är inte gällande enligt svensk författning.
1.1.1.3. Rådighet och nyttjanderätt

Vid byggande eller anläggande i enskilt vatten
krävs nyttjanderätt från fastighetsägare, och i allmänt vatten krävs beslut om rådighet av Kammarkollegiet ut till TG och av regeringen i Sveriges ekonomisk zon. För att få bedriva vattenverksamhet skall en verksamhetsutövare ha nyttjanderätt eller rådighet över vattnet inom det
område där verksamheten skall bedrivas enligt
lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet. Ett beslut om rådighet är inget tillstånd att bygga eller utvinna något, utan
innebär framförallt att det tänkta utnyttjandet är
accepterat av den som äger eller ansvarar för
marken (havsbottnen). I vissa fall kan flera sökanden få rådighet över samma område.
1.1.1.4. Tillstånd m m enligt miljöbalken

Enligt 17 kap MB skall regeringen på begäran av
kommunfullmäktige förbehålla sig rätten att pröva tillåtligheten av en gruppstation för tre eller
flera vindkraftsaggregat om den sammanlagda
uteffekten uppgår till tio MW eller mer. Vid tillåtlighetsprövningen beslutar regeringen om tillåtligheten och om lokaliseringen. Regeringen kan
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besluta att inte pröva tillåtligheten. En översyn
av dessa bestämmelser pågår för närvarande (december 2005).
Innanför TG krävs enligt 9 kap MB tillstånd till
miljöfarlig verksamhet, och enligt 11 kap till vattenverksamhet. Vid prövning av tillstånd tillämpas bestämmelserna i 2-4 kap, 5 kap 3 § och
16 kap 5 § MB. En MKB skall ingå i en ansökan
om tillstånd. I fråga om förfarandet, kraven på
MKB samt planer och planeringsunderlag gäller
6 kap MB. I förekommande fall kan även behövas tillstånd enligt 7 kap 28a § MB om Natura
2000.
1.1.1.5. Tillsyn

Länsstyrelsen är som regel tillsynsmyndighet för
anläggningar i havet enligt 11 kap MB. Miljödomstolen eller regeringen kan dock utse annan
myndighet att utöva tillsyn över anläggningen,
liksom länsstyrelsen kan delegera ansvaret till
kommunen som ansvarar för tillsynen enligt 9 kap
MB. Enligt 26 kap 6 § MB skall myndigheterna
samarbeta med varandra och eventuella andra
organ för att fullgöra uppgifterna på som hör till
tillsynen på lämpligaste sätt.
1.1.1.6. Miljökonsekvensbeskrivningar

Gruppstation för vindkraft eller enstaka aggregat med en sammanlagd effekt av minst 1 MW
skall alltid antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 4a § MB och förordning
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(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar,
bilaga 1. Detta innebär att samråd skall genomföras med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten, särskilt berörda samt även övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli särskilt berörda. Samrådet skall genomföras i god tid och i behövlig
omfattning innan en ansökan om tillstånd görs
och den miljökonsekvensbeskrivning som krävs
enligt 6 kap 1 § MB upprättas.

1.1.1.7. Tillstånd enligt plan- och bygglagen

Kommunen avgör dock om en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL skall upprättas beroende
på styrkan hos förekommande allmänna och enskilda intressen. En samordning bör ske av upprättandet av miljökonsekvensbeskrivning enligt
PBL och enligt MB. Kommunen ansvarar för
miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL medan
sökande ansvarar för miljökonsekvensbeskrivning
enligt MB.

Utöver eventuell planläggning krävs bygglov för
anläggningen enligt 8 kap 2 § PBL. Om stora
vindkraftanläggningar eller andra verksamheter
aktualiseras innanför TG skall berörda kommuner avgöra om anläggningen skall omfattas av
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt PBL.
Enligt 5 kap 1 § PBL skall prövning av lämplighet ske genom detaljplan eller områdesbestämmelser om det är frågan om anläggningar som
får en betydande påverkan på omgivningen. Först
granskas projektets lämplighet mot kommunala
översiktsplaner. Om en grundlig genomgång av
förekommande intressen gjorts där och utpekade områden visat sig lämpliga kan FÖP/ÖP utgöra tillräcklig grund för bygglovprövningen.
Planering av stora anläggningar aktualiserar även
frågan om en miljöbedömning enligt 6 kap 11-18
§§ MB skall göras.

1.1.1.6.1. Esbokonventionen

1.1.1.7.1. MKB och behovsbedömningar

Esbokonventionen kräver MKB av verksamheter som kan ge betydande miljöpåverkan i annat
land, och anger vad MKB:n ska innehålla. Konventionen är en konvention inom UNECE (United Nations Economic Commission for Europe)
där miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang hanteras. Konventionen undertecknades 1991-02-25 av trettio stater. Den trädde i kraft 1997-09-10 och har ratificerats av 40 stater. Naturvårdverket sköter kontakterna med grannländerna enligt konventionen.

För vissa gruppstationer av vindkraft kan det
förväntas att detaljplaner enligt PBL kommer att
upprättas. Alla detaljplaner skall genomgå en
behovsbedömning som skall resultera i ett ställningstagande om planen innebär en betydande
miljöpåverkan eller ej. Om så är fallet skall detaljplanen miljöbedömas enligt reglerna i MB och
5 kap 18 § PBL. Miljöbedömning är en överordnad process. I denna process upprättas en MKB
som det hålls samråd om parallellt med planarbetet. MKB som upprättas inom ramen för mil-
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jöbedömningen skall uppfylla innehållskravet
både i 6 kap 12 § och 7 § första och andra styckena MB. För en utförligare information se Boverkets nyligen utkomna: ”Miljöbedömningar
enligt plan- och bygglagen”.
1.1.1.8. Lag (1988:950) om kulturminnen m m

Länsstyrelsen har tillsyn över kulturmiljövården
i länet. Av 2 kap KML framgår att fornlämningar
är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som är generellt skyddade. Fornlämningar i havsområden kan
utgöras av skeppsvrak, som är hundra år eller
äldre, eller av boplatslämningar eller annat, som
på grund av havshöjning hamnat på havsbottnen.
Om fornlämningar eller fornlämningsområden
berörs kan länsstyrelsen ta beslut med villkor
enligt kulturminneslagen KML. Detta sker vanligtvis i flera steg. Första steget är i allmänhet
arkeologisk utredning för att klargöra om fornlämningar är berörda. Om så är fallet blir nästa
steg en förundersökning vilken kan leda till en
arkeologisk utredning med ett borttagande av
fornlämningen. De olika stegen ger länsstyrelsen möjlighet att ta ställning till om exploateringsintresset är större än bevarandeintresset. Det är
bara då som länsstyrelserna kan ge tillstånd till
borttagande. De olika stegen ger också exploatören möjlighet att ta ställning till kostnaden för
undersökningen ställt i relation till det projekt man
vill genomföra.

1.1.1.9. Tillstånd enligt lag om SEZ

PBL gäller inte i SEZ, vilket däremot MB gör.
Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer fattar beslut om alla verksamheter och
anläggningar som förekommer i SEZ
1.1.1.10. Tillstånd enligt lag om
kontinentalsockeln

Sveriges havsområden ligger i sin helhet på kontinentalsockeln och alla ingrepp i densamma regleras av lag (1966:314) om kontinentalsockeln.
Rätten att utforska havsbottnen och utvinna dess
naturtillgångar tillkommer staten, och regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela tillstånd att göra detta, som regel SGU. I fråga om förfarandet med MKB mm
gäller bestämmelserna i 6 kap MB.
1.1.1.11. Tillstånd till sjömätning m m

I samband med planering inför etablering av vindkraft krävs att ett valt område och dess kabelstråk sjömäts noggrant. Den framtagna informationen skall sen bearbetas och spridas i olika sammanhang. I ”lag (1993:1742) om skydd för landskapsinformation” och ”förordning (1993:1745)
om skydd för landskapsinformation” framgår att
tillstånd för sjömätning lämnas av Försvarsmakten och tillstånd för spridning av sjömätningsda-
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ta lämnas av Sjöfartsverket. Vidare skall Lantmäteriet lämna tillstånd om informationen skall
läggas upp i en databas. Det Vindkraftsparker
skall dessutom märkas ut i samband med byggnation som vid drift. Sjöfartsverket skall lämna
tillstånd att anordna sjösäkerhetsanordningar
enligt ”sjötrafikförordning (1986:300)” . Sådan
utmärkning kan bli aktuell såväl under anläggnings- som driftfasen. För utmärkning av en vindkraftpark finns internationella rekommendationer
som utarbetats av International Association of
Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA). Rekommendationerna återfinns
på: www.iala-aism.org
Innan en vindkraftspark blir iordningställd och
införd i sjökorten meddelas sjöfarten genom Sjöfartsverkets försorg i publikationen ”Underrättelser för sjöfarande” (Ufs). Ufs finns på hemsidan: www.sjofartsverket.se Andra länder hämtar
information från Ufs och för in i sina motsvarande publikationer.
I nära anslutning till etablering av aktiviteter till
havs kan Sjöfartsverket gå ut med radionavigationsvarningar. I Östersjöområdet är Sjöfartsverket koordinator för radionavigationsvarningarna.
Meddelande om förestående aktiviteter skall vara
Sjöfartsverket tillhanda i god tid, på internationellt vatten gäller minst 8 veckor innan.
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1.1.2.

1.2. Vindkraft och havet

Processer

Prövningen av vindkraftanläggningar följer flera
lagstiftningar. Strävan bör vara att koordinera
processerna och utnyttja samma underlag och
utredningsmaterial i görligaste mån.
Nedanstående är tillämpligt på storskaliga vindkraftanläggningar i havet som får alla tillstånd för
uppförande. Variationer förekommer beroende på
omständigheter i enskilda ärenden samt hur sökanden väljer att bedriva de olika processerna.
1.1.2.1. Tillståndsprocessen

1 Beslut om nyttjanderätt eller rådighet ges av
Kammarkollegiet eller regeringen.
2 Ansökan om tillstånd enligt 3§ lag om kontinentalsockeln till utforskning av bottenförhållanden i aktuellt område, s k förundersökning
inges till SGU.
3 Samråd enligt MB med länsstyrelse, tillsynsmyndighet, särskilt berörda, berörda myndigheter, organisationer, allmänhet och övriga. I
förekommande fall även med grannländerna
enligt Esbokonventionen.
4 Regeringen underrättas och fattar beslut om
den skall förbehålla sig rätten till tillåtlighetsprövning eller ej.
5 Prövning enligt KML av länsstyrelsen eller RAÄ
6 Prövning enligt PBL genom kommunen (ej i
SEZ). Eventuell detaljplaneprocess löper vidare parallellt.
7 Ansökan om hinderprövning inlämnas till Försvarsmakten. En prövning sker avseende flyghinder för militär luftfart för objekt högre än
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20 m utanför tätort, om telekonflikter finns
samt om hinder finns kopplade till Försvarsmaktens övning- och skjutverksamhet. Till
Luftfartsstyrelsen lämnas en ansökan om flyghinderprövning för civil luftfart för objekt
högre än 40 m. Denna prövning görs av Luftfartsverket.
8 Tillståndsansökan med MKB inges till MD
som prövar ansökan enligt 9 och 11 kap samt
7 kap 28 § MB om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet respektive Natura
2000. Om regeringen skall tillåtlighetspröva
bereder MD ärendet och inhämtar yttrande
från berörda myndigheter m fl, och kan då även
yttra sig och lämna förslag på villkor. Annars
meddelar MD tillstånd med villkor enligt MB.
Förfarandet beskrivs i 22 kap MB.
9 Regeringen beslutar eventuellt beträffande tillåtlighet och lokalisering enligt 17 kap MB.
10 MD sätter villkor för uppförande och drift om
regeringen tillåtlighetsprövat anläggningen.
Villkoren i tillståndet kan överklagas till MÖD
och vidare till Högsta domstolen.
11 Ansökan om tillstånd till ianspråkstagande av
havsbottnen för grundläggning samt kabeldragning enligt lag om kontinentalsockeln.
12 Ansökan om nätkoncession enligt ellagen inges till Energimyndigheten. Byggande och användning av starkströmsledning kräver tillstånd. Ansökan om ledningsrätt enligt
ledningsrättslagen för elkabel i enskilt vatten.
13 Beviljande av bygglov enligt PBL
(Se även Boverkets handbok Planering och prövning av vindkraftanläggningar.)
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1.2.1.

Världen

Efterfrågan på energi i världen ökar kraftigt på
grund av den industriella utvecklingen framförallt i Asien, samtidigt som vi närmar oss taket
för möjlig produktion av olja. Totalt svarar de
fossila energikällorna för 80 - 85 % av världens
energibehov. Förnybara energikällor ger cirka 15
%. För att utsläppen av koldioxid ska begränsas
till en rimlig nivå bör den fossila energianvändningen minskas med 60-80 % på 50 års sikt.
För EU som helhet måste idag 50 % av energin
importeras. Om 20 år beräknas importbehovet
ha ökat till 75 %. Följden är ett ökat beroende
omvärlden och ett stort utflöde av kapital.
Utbyggnaden av vindkraft har gått fort. 1980
fanns 1000 MW vindkraft i världen, 1990 fanns
2 000 MW och i slutet av år 2002 fanns
39 000 MW. Under år 2002 ökade vindkraften
med 30 % på ett år. Sverige ligger på elfte plats i
världen när det gäller produktionskapacitet. År
2004 gav vindkraft ca 0,6 % av svensk elproduktion. Tillväxtmöjligheterna är stora och internationella prognoser visar på en fortsatt stark
expansion. För Europa tror man på 60 000 MW
år 2010, vilket motsvarar en elproduktion på ca
140 TWh/år. [CVI]
Vindkraft är den snabbast växande energikällan
för ny elproduktion i världen. Totalt installerades under 2005 ca 10 000 MW ny vindkraftkapacitet, huvuddelen i Europa (65 %), USA och
Indien.

Tabell 1. Vindkraft i världen december 2005
Installerat 2005 (MW)
Världen
Tyskland
Spanien
USA
Indien
Danmark
Italien
Storbrittannien
Kina
Holland
Japan
Portugal
Österrike
Frankrike
Kanada
Grekland
Australien
Sverige

Totalt (MW)
11 310 ............... 58 982
1 799 ................. 18 428
1 764 ................. 10 028
2 424 ................... 9 149
1 430 ................... 4 430
4 .......................... 3 128
452 ...................... 1 717
465 ...................... 1 353
496 ...................... 1 260
141 ...................... 1 219
144 ...................... 1 040
500 ...................... 1 022
213 ......................... 819
371 ......................... 757
239 ......................... 683
100 ......................... 573
193 ......................... 572
58 ........................... 510

[Källa: World Wind Energy Association (WWEA),
press release 2006-03-07]

Produktionskostnaderna för el från vindkraft ligger nu på samma nivå som för andra sätt att producera el i nya anläggningar. Räknas miljö- och
samhällskostnader med är vindkraften billigast.
Det har visats i den stora EU-undersökningen
”Extern-E” där kostnader för påverkan på samhället och miljön, t ex klimat- och hälsoeffekter,
har beräknats i 15 länder i Europa.
Idag utgör vindkraft till havs drygt 1 % av världens totalt installerade vindkraft. Utbyggnaden
har varit begränsad eftersom havsbaserad vindkraft är dyrare. Kostnaderna för grundläggning,
el-anslutning och drift blir högre än för landbaserade anläggningar. Hittillsvarande utbyggnad
har skett upp till 15 km från land och på maximalt 20 meters havsdjup.

1.2.2.

Strategier i EU

Det övergripande målet i EU är hållbar utveckling som vilar på en miljömässig, social och ekonomisk dimension.
Försiktighetsprincipen

I enlighet med artikel 174.2 i EG-fördraget bygger EU:s miljöpolitik på försiktighetsprincipen
och på principerna att förebyggande åtgärder bör
vidtas, att miljöförstöring bör hejdas vid källan
och att förorenaren skall betala. Försiktighetsprincipen är en princip med allmän giltighet som
särskilt bör beaktas när det gäller skydd av miljön samt goda livsbetingelser för människor, djur
och växter. Åberopandet av försiktighetsprincipen är en central punkt i gemenskapspolitiken.

1.2.2.1. Marin strategi

I dag föreligger ett meddelande om en marin strategi (celex 52002DC0539) samt ett förslag till
”Direktiv om en marin strategi”, KOM(2005) 505
slutlig. Av denna framgår bl a vad beträffar vindkraft att konstruktionsstadiets effekter på den
marina miljön måste minimeras. Förslaget är att
den första regionala marina strategin för varje
marin region redovisas senast 2016, att alla operationella åtgärder genomförs senast 2018, och
att strategin i sin helhet är helt genomförd 2021.
Målet är att komma till rätta med alla miljöproblem.
Förslaget har behandlats av medlemsstaterna.
Den generella preliminära inställningen hos medlemsstaterna har hittills varit blandad och flerta-

Utdrag ur
Wind Energy in Germany status and Perspectives
Bundesverband WindEnergie
e.V., Budapest 2005, som visar
prognos för hur många MW
som kan komma att installeras i
Tyskland på land och till havs
per år. Onshore-Repowering är
enkelt uttryckt att äldre mindre
effektiva verk ersättsd med
nyare och effektivare.
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let hänvisar till behovet av fortsatta analyser.
Behandlingen kommer att inledas i miljöarbetsgruppen i rådet under våren 2006. För ytterligare information se http://www.riksdagen.se
1.2.2.2. Maritim strategi

Europakommissionen avser att presentera en
grönbok om en europeisk maritim strategi under
år 2006. Strategin kommer att behandla de socioekonomiska och sektorsövergripande frågorna
i havet, bland annat frågor om turism, sjöfart, fiske, sand- och grusutvinning. Grönboken lär inleda ett omfattande samråd om unionens havspolitik. Kommissionen kommer att ta del av de inlämnade synpunkterna och därefter ta ställning
till hur den nya havspolitiken skall se ut. Efter
denna process kommer ett lagförslag att utarbetas.
1.2.2.3. Förnybara energikällor

I EU:s vitbok om förnybara energikällor, 1997,
konstaterades att energiimporten i EU då var 50
% och enligt prognoserna skulle stiga till 70 %
år 2020 om ingenting gjordes. Därför inriktades
strategin och handlingsplanen i vitboken mot att
förnybara energikällor skulle ha 12 % marknadsandelar i EU senast år 2010 – ett ambitiöst men
realistiskt mål.
Vitboken följdes upp av direktiv 2001/77/EG där
det övergripande vägledande målet sattes till att
12 % av den nationella bruttoenergianvändningen och 22,1 % av gemenskapens totala elanvändning skulle produceras från förnybara energikällor senast år 2010.
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Karta 1. installerad effekt i vindkraftverk i Europa 2005-12-31
[källa: EWEA, the European Wind Energy Association]
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1.2.2.4. Situationen i nordvästra Europa

Karta 2 visar ungefärligt läge i rum och sannolikhet och process för
havsbaserade vindkraftanläggningar, så kallade Offshore-anläggningar, i Nordvästra Europa. En dagsaktuell och mer tillförlitlig karta av
denna typen borde finnas lättillgänglig på t ex EWEA:s, EU:s eller
STEM:s hemsida, gärna med klickbart lättåtkomligt faktaunderlag
och presentationer direkt från ansökningar.
Tyskland, Danmark, Holland och USA är bland de länder som leder
utvecklingen av flytande anläggningar långt ut till havs. Noteras kan
att flera länder bedriver nationell planering i sina ekonomiska zoner.

Karta 2
OFFSHORE-ANLÄGGNINGAR
UPPFÖRDA
BEVILJADE
ANSÖKTA
PLANERADE
[Översiktlig sammanställning efter Offshore
Wind, implementing a new powerhouse for
Europe, Greenpeace International, mars 2005]
- 13 -
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1.2.3.

Nationellt arbete

Regeringen har gett uppdrag inom sina respektive ansvarsområden i samband med pågående diskussioner om havet och vindkraften. Här redovisas några av dessa.

Det är av nationellt intresse att Sverige har en
beredskap för den utveckling och förändring av
energiproduktions- och energidistributionsanläggningar som kommer i framtiden.

energi i SEZ utanför de fem länens TG har Energimyndigheten inte gjort några särskilda bedömningar utöver att 3-4 TWh bör kunna produceras i SEZ i Östersjön och längs västkusten.

1.2.3.1. Omställning av energisystemet

1.2.3.2. Nationella mål för vindkraften

1.2.3.3.

Huvuddragen i de av riksdagen fastställda energi- och miljöpolitiska målen är att på kort och
lång sikt trygga tillgången på el med konkurrenskraftiga villkor. Elproduktionen ska ha låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt hållbart
samhälle. Energipolitiken skall bidra till att skapa stabila förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv och till förnyelse och utveckling
av svensk industri. Energipolitiken skall även bidra till ett breddat energi-, miljö- och klimatsamarbete i Östersjöregionen.

Regeringens syn är att vindkraften är en viktig
komponent i den framtida svenska energiförsörjningen och att det finns en stor outnyttjad potential för att bygga ut vindkraften. För att utbyggnaden skall komma till stånd krävs en god samordning och prioritering för att regeringen skall
kunna upprätthålla den helhetssyn som krävs för
att kunna döma av och jämka mellan olika intressen.

Enligt regeringens proposition 2005/06:143 kan
nya planeringsmål komma att aktualiseras. ”En
kombination av bättre kunskap om vindförhållanden på land och en ökad kommunal översiktsplanering med inriktning på etablering av vindkraft har inneburit en bättre kännedom om vindkraftens förutsättningar. Regeringens förslag om
utveckling av elcertifikatsystemet kommer att
skapa stabilare ekonomiska förutsättningar för
bl.a. vindkraft. Bedömningen är att det kommer
att finnas ett behov av ett nytt nationellt planeringsmål för vindkraft efter 2015, förslagsvis till
2020. Regeringen avser att återkomma med ett
nytt planeringsmål för vindkraft när de nya förutsättningarna är analyserade och kommer därför att ge Energimyndigheten i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter ta fram ett förslag
till ett sådant nytt nationellt planeringsmål.”

Följden av användningen av fossila bränslen är
bland annat att det leder till övergödning, försurning och en ökad global uppvärmning. Därför
finns både internationella, nationella, regionala
och lokala mål för att minska användningen av
fossila bränslen. Med tanke på miljön, samhällets sårbarhet och det ökande energibehovet är
det nödvändigt att utveckla olika förnybara energislag som kompletterar varandra.
Vindkraften är en ren och förnybar energikälla
som inte kräver några leveranser av bränsle och
inte ger några utsläpp av gaser eller miljöfarliga
ämnen. Vindkraften har genererat den energi som
går åt till dess egen tillverkning, service, underhåll och demontering på 3-6 månader.
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Regeringen arbetar med en rad insatser för att
påskynda och underlätta utbyggnaden, bl a kommer systemet med de gröna certifikaten att förlängas till 2030. Det pågår även ett arbete som
syftar till att göra miljöprövningen snabbare och
enklare. Från såväl miljöbalkskommittén som
plan- och bygglagskommittén föreslås ytterligare förslag på förenklingar vad gäller prövningar
av vindkraftsärenden.
Riksdagens mål (juni 2002) är att el från förnybara energikällor skall öka med 10 TWh/år till år
2010 jämfört med 2002 års nivå samt att 10 TWh/
år skall produceras med vindkraft år 2015. Av
dessa har Energimyndigheten bedömt att 4 TWh/
år kan produceras på land och till havs innanför
TG och 6 TWh/år på grundområden i SEZ (se
tabell 3). Beträffande möjligheterna att utvinna
- 14 -

Regeringens proposition 2005/06:143

”För att producera el motsvarande planeringsmålet 10 TWh el från vindkraft 2015 krävs omkring 4 000 MW installerad effekt i goda vindlägen vilket med nuvarande teknik motsvarar drygt
1 300 stora (3 MW) vindkraftverk.”
”Bl a föreslås att elcertifikatsystemet skall förlängas till 2030 och att ambitionsnivån inom systemet skall ökas till 17 TWh ny förnybar el till
2016.”

I propositionen lanseras begreppet ”Vindbruk”
och det sägs att ”utnyttjande av vind för elproduktion bör jämställas med andra näringar som
fiske, rennäring samt jord- och skogsbruk vilka
också bygger på nyttjande av förnybara naturresurser”.
”Vid sidan om de ekonomiska förutsättningarna
finns ett antal andra faktorer som påverkar möjligheterna till en storskalig utbyggnad av vindkraft, bl a olika motstående intressen. För att den
eftersträvade utbyggnaden skall komma till stånd
krävs därför ytterligare åtgärder, inte minst god
samordning i myndighetsarbetet och i relation
med övriga intressen. Inriktningen på detta arbete framgår av genomförda förändringar i flera
myndigheters regleringsbrev. Utbyggnaden av
vindkraften innebär, i likhet med annan infrastruktur, överväganden om hur den skall genomföras
i befintlig miljö och bebyggelse. Det är angeläget
att utbyggnaden av vindkraften baseras på en
helhetssyn där hänsyn tas till olika befintliga intressen såväl lokalt som regionalt.”
”En utbyggnad av vindkraften bör medverka till
utveckling regionalt och inte minst lokalt på
landsbygden. ... Underleverantörer till vindkraftsindustrin finns i olika delar av den svenska ekonomin och är en viktig produktionsgren. Regeringen presenterar med denna proposition inriktningen på det arbete som kommer att ske under
kommande femårsperiod. Att ta tillvara vindbrukets möjligheter till regional och lokal utveckling spelar här en central roll.”

1.2.3.4. Havsmiljökommissionen

Regeringen beslöt 2002-07-11 att tillsätta en
kommission med uppdraget att sammanfatta kunskapsläget avseende miljötillståndet i Sveriges
kust- och havsområden, utforma övergripande
strategier på kort och lång sikt samt föreslå åtgärder så att miljökvalitetsmålen Hav i balans
samt levande kust- och skärgård, Giftfri miljö och
Ingen övergödning kan nås till år 2020. Kommissionen som benämns Havsmiljökommissionen
överlämnade sitt betänkande Havet – tid för en
ny strategi 2003-06-24, SOU 2003:72.
Kommissionen konstaterade bl a att den samlade påverkan på miljön av mänskliga aktiviteter
trots goda insatser bidrar till en negativ utveckling och att åtgärder som vidtagits för att förbättra situationen inte har varit tillräckliga. Östersjöns och Västerhavets miljötillstånd har i stort
sett inte blivit bättre under de senaste 10–15 åren.
Kommissionen ansåg bl a att det behövs en sektorsövergripande och tvärvetenskaplig forskning
för att ge ett bättre underlag för beslutsfattare,
samt vidare att det saknas forskning som kombinerar naturvetenskap med samhällsvetenskap för
att kunna hantera komplexa miljöproblem och
argumentera för att prioritera biologiska värden.

cheferna samt ett Havsmiljöråd bestående av experter. Samordningsgruppen skall verka för att
myndigheternas arbete till havs samordnas. Dessa
bildningar är nödvändiga för att det idag saknas
en nationell överblick, att planeringstraditionen
är svag samt att prioriterings- och avvägningsmetodiken är outvecklad.
1.2.3.6. Vindkraftsberedningen

Regeringen tillsatte 2005-10-06 en särskild vindkraftsberedning med uppgift att svara för den
övergripande samordningen av fortsatt vindkraftutbyggnad i Sverige. Beredningen blir regeringens instrument för att hantera motstående intressen på central nivå och samtidigt förstärka drivkrafterna och minska hindren för en vindkraftutbyggnad. En central uppgift blir att driva på styrningen av berörda myndigheter via myndighetsdialog, koordinerade förändringar i regleringsbrev och instruktioner.

1.2.3.5. Samordningsgrupp

Uppdraget att ta fram en Aktionsplan för havsresurser har givits till Naturvårdsverket. I detta
arbete har en samordningsgrupp bildats av verks- 15 -

Utgrunden I, Kalmar län
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1.2.4.

Vindkraft i 5LST

1.2.4.1. Elproduktion inom områden av riksintresse i havet

För att få en uppfattning om hur mycket energi
som skulle kunna produceras inom de av Energimyndigheten utpekade områdena av riksintresse
för energiproduktion – vindkraft, har följande
antaganden gjorts.
Av handlingarna i pågående samråd om en etablering på Stora Middelgrund framgår att området är ca 60 km2 och kommer att producera ca
3 TWh. Detta ger en produktion av 0,05 TWh/

km2 på ett område som i princip kommer att utnyttjas till 100 %. Eftersom riksintresseområdena inte är detaljstuderade så kan de sannolikt inte
utnyttjas fullt ut p g a hänsyn till en lång rad förhållanden varför 20 % utnyttjande förefaller mer
sannolikt. Detta ger faktorn 0,01 TWh/km2.
Ett annat sätt att räkna är att anta att ett område
kan utnyttjas till 50 %, att ett verk kan placeras
per km2, att varje verk är på 5 MW och producerar 0,02 TWh. Även detta ger faktorn 0,01 TWh/
km2, och på detta har siffrorna i tabellerna 3 och
9 baserats.

Tabell 2. Elkonsumtion och elproduktion samt olika mål
0

TWh/år
EU-15
Sverige
Kalmar län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
V Götaland
1
2

3
4
5
6

El-konsumtion
2003
?
135 1
3,99 1
2,35 1
12,9 1
5,72 1
20,3 1

El-produktion
2003
?
135 1
15,1 1
0,84 1
3,83 1
27,8 1
2,21 1

Förnybar el
2003
Mål 2010
?
22,1 %
57,9 1
80,5 2
1
0,74
—
0,34 1
50 %
0,52 1
+2,0 4
1
0,74
—
1,68 1
—

El från vindkraft
2003
Mål 20153
?
?
0,680 5
10
0,054 5
0,30 (0,27)
0,027 5
0,30 (0,19)
0,200 5
2,00 (0,60)
0,062 5
1,006 (0,25)
5
0,073
0,35 (0,35)

Enligt Energibalanser, SCB
Målet är att ytterligare 10 TWh skall produceras jämfört med 2002 års nivå.
Nivån förnybar el 2002 var 6,5 TWh plus storskalig vattenkraft på ca 64 TWh
Regionala mål (STEM:s bedömning inom parentes)
Ytterligare 2,0 TWh jämfört med år 2002 års nivå
Projektuppföljning av vindkraftverk, årsrapport 2004, Elforsk
Av Länsstyrelsen uppskattad effekt 2015, varav hälften till havs exklusive Stora Middelgrund
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Tabell 3. Teoretisk produktion i riksintresseområden i havet i 5LST
Område
Area km2
H1
15,16
H2
16,28
H3
43,82
H4
20,31
H5
4,63
Kalmar län
100,19
K1
10,76
K2
14,31
Blekinge län
25,06
M2
26,82
M6
189,21
M8
81,74
Skåne län
297,77
N1
4,03
N2
1,81
N3
2,67
N4
1,93
N6
5,76
N8
2,83
N9
2,44
N11*
334,12
Hallands län
355,59
O1
10,76
V Götalands län
10,76

Teor prod TWh
0,15
0,16
0,44
0,20
0,05
1,00
0,11
0,14
0,25
0,27
1,88
0,81
2,96
0,04
0,02
0,03
0,02
0,06
0,03
0,02
3,32
3,54
0,11
0,11

784 km2

7,8 TWh

SUMMA 5LST

* Område N11 står ensamt för 43 % av den
teoretiska produktionen inom 5LST:s havsområde och upptar ett mycket stort område. Det
framstår som tveksamt att hela detta område
ens skulle kunna utnyttjas till 20 %, varför
siffran 7,8 TWh sannolikt bör räknas ner till
uppskattningsvis 6 TWh.

1.2.4.2. Aktuell situation

Tabell 4. Befintliga och pågående projekt i 5LST som visas på karta 3

Tabell 4 visar en sammanställning av situationen
i 5LST 2006-05-01. Listan förändras tämligen
fort. Kapacitetsfaktorn mellan de olika projekten varierar vilket illustrerar att osäkerheten i beräknad produktion är hög. Det finns dessutom
olika beräkningsmetoder. Beräkningarna baseras
på exploatörernas inlämnade material till länsstyrelserna.

NR Sökande

1.2.4.3. Regionala mål för vindkraften

Regionala mål för vindkraft finns i några län och
då som en regionalisering av de nationella miljökvalitetsmålen.
Länsstyrelsen i Skåne län har bedömt att
2,0 TWh/år bör kunna produceras, framförallt till
havs. Länsstyrelsen i Blekinge bedömer att 0,5
TWh/år bör kunna produceras totalt år 2015.
Länsstyrelsen i Kalmar län bedömer att 0,3 - 0,67
TWh/år kan produceras totalt innanför föreslagna riksintresseområden beroende på kommande
tillståndsprövningar.
Energimyndigheten har fördelat de 4 TWh nationell årlig vindkraftproduktion på land så att
Västra Götalands län ska klara 8,8 % eller 0,354
TWh. Länsstyrelsen bedömer att andelen är rimlig mot bakgrund av länets invånarantal, elförbrukning och vindenergiförutsättningar.
Länsstyrelsen i Hallands län bedömer att ca
0,5 TWh/år kan byggas ut på land till 2015. Om
Skottarevsprojektet kommer till stånd, tillkommer lika mycket till havs. Stora Middelgrund skulle tillföra ytterligare ca 3 TWh.

Namn

Kommun

Antal à effekt

Produktion

Mörbylånga
Sölvesborg
Karlskrona

7 à 1,425 MW
1 à 220 kW
5 à 2 MW

0,025 TWh 2
0,000 339 TWh 2
0,026 TWh 2

Anläggningar som fått tillstånd eller tillåtlighet
041 E.ON AB
Utgrunden II
Kalmarsund
051 Vattenfall
Karlskronaprojektet Kalmarsund
06 Vattenfall
Lillgrund
Malmö

24 à 3,75 MW
5 à 4,2 MW
48 verk à 2,3 MW

0,28 TWh
0,055 TWh
0,33 TWh

max 128 à 5 MW
28-30 à 5 MW

2,1 TWh
0,5 TWh

Befintliga anläggningar i havet
01
Utgrunden I
02
Nogersund
03
Yttre Stengrund

Anläggningar som ansökt om tillstånd
07 Vattenfall
Kriegers Flak
081 Favonius
Skottarevet

SEZ
Falkenberg

Anläggningar i samråd
091 E.ON AB
101 Triventus C AB
11 Universal O AB
121 Vattenfall

Borgholm
max 21 x 2,5 MW
Sölvesborg/KSD
ca 50 à 3-6 MW
SEZ
max 110 à ca 7 MW
Kalmarsund
ca 30 à 5 MW

Kårehamn
Taggen
Stora Middelgrund
Trolleboda

Planer på anläggningar
13 E.ON AB
S Midsjöbanken

SEZ

3 x 60 à 5 MW

0,167
0,7
3,0
0,47

TWh
TWh
TWh
TWh

3,3 TWh

Beslut om rådighet
14 Utlängan
1
2

Projekten är belägna inom område av riksintresse för energiproduktion – vindkraft.
Produktion år 2004

Tabell 5. Elproduktion med vindkraft i 5LST
[TWh/år]
Kalmar län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
V Götalands län
SEZ
Totalt
1
2

Elproduktion vindkraft år 2004
på land
till havs
totalt
0,039
0,025
0,064
0,007
0,026
0,033
0,254
0
0,254
0,084
0
0,084
0,145
0
0,145
—
0
—
0,529
0,051
0,580

Ytterligare
på land2
0,039
0,015
0,250
0,500
0,400
—
1,204

till havs3
0,486
0,5251
0,6801
2,000
0
8,400
12,041

totalt
0,525
0,540
0,930
2,500
0,400
8,400
13,245

Projekt i två län redovisas med hälften i vardera län.
3
Uppskattningar
Enligt tabell 4.
- 17 -
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Karta 3
VINDKRAFTSANLÄGGNINGAR I HAVET
BEFINTLIGA
MED TILLSTÅND
ANSÖKAN
SAMRÅD
PLANER
RIKSINTRESSE VINDKRAFT

Länsgräns
Territorialhavet
Sveriges Ekonomiska Zon
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1.2.5.

Förhållanden rörande vindkraftverk i havet

1.2.5.1.1. Siktförhållanden

Enligt statistik ser man under 8,3 % av årets timmar så långt som 40 km. Statistik från Rügen ut
över Östersjön visar att man under 10 % av årets
timmar ser 30 km. [MKB till Kriegers Flak]
Jordens krökning gör att ett objekt som är 150 m
högt inte syns på ett avstånd av 53 km. På 25 km
avstånd döljs ett objekt som är 26 m. I båda fallen gäller att betraktarens ögonhöjd är 2 m över
havet.
I rapporten ”Vindmøller i danske farvande - en
undersøgelse af de visuella forhold ved opstilling af vindmøller på havet, Miljø- og Energiministeriets udvalg om havsbaserede vindmøller”, december 1994, utgick man från vindkraftverk med knappt 60 m navhöjd och den visuella
påverkan delades in i fyra avståndszoner.
Tabell 6. Visuell påverkan av verk i havet
Närzon
0-7,5 km verken är påtagliga
Mellanzon 7,5-12,5 km verken är små, men
mycket tydliga
Fjärrzon
12,5-25 km
verken försvinner
delvis under horisonten
Ej synbar zon
< 25 km verken kan ses, men
är i praktiken osynliga

Synligheten beror bl a på:
— verkens höjd
— antal verk
— parkens utformning
— väderförhållanden
— del av horisonten som påverkas
— eventuella fler anläggningar i synfältet
— hänsynskrävande kustlandskap

Dessa slutsatser har delvis legat till grund för länsstyrelsernas uppfattning om vindbruksfria områden.
1.2.5.1.2. Kustform

Beroende på kustens form, om den är konvex
(uddar), konkav (bukter) eller flikig blir företeelser till havs olika dominerande. Från en udde
där synfältet över havet är mer än 180º dominerar havet som regel. I en vik dominerar företeelserna över havet. Omvänt fyller havet endast en
del av synfältet i en bukt medan havet på en udde
som regel fyller större delen av synfältet.
1.2.5.1.3. Tidsaspekter

Förståelse för anläggningars inverkan på miljön
bör framgå i en MKB under etableringsfasen,
drifts- och underhållsfasen samt avslutnings- eller fortsättningsfasen. Konsekvenser för djur- och
växtlivet bör även redovisas med hänsyn till tidpunkter på året.
1.2.5.1.4. Påverkan av vindkraftverk på

— verksamheter
— människor
— vattenlevande däggdjur
— fladdermöss
— fåglar
— fiskar
— bottenfauna
— sedimentationsprocesser
1.2.5.1.5. Påverkan av vindkraftverk

— havsutsikt
— fysiska hinder
— ljud och vibrationer
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— skuggor
— ingrepp i havsbottnen
— ändrade lokala vattenströmmar
— elektromagnetism
— temperaturhöjning kring kablar
— fasta forn- och andra kulturlämningar
1.2.5.1.6. Principer för utformning av grupper

— antal och typ av verk
— inbördes avstånd
— avstånd till land
— grupperingsformer
— ledningsdragningar
— anslutningspunkter
— energiproduktion, verkningsgrad
— övrigt
1.2.5.2. Ekonomi

Förhållanden som har betydelse för storskaliga
vindkraftanläggningars ekonomi är bland annat
havsdjup, grundläggningsförhållanden, behov av
eventuella arkeologiska undersökningar, omfattningen av lednings- och kabeldragning på land
och havsbotten för anslutning till befintligt ledningsnät, samt en lång rad andra faktorer. De
ekonomiska parametrarna varierar vidare mellan
enskilda projekt liksom var de ekonomiska brytpunkterna ligger. I pågående och kommande ansökningar behöver därför olika ekonomiska parametrar belysas mer ingående så att konsekvenserna av t ex verkens höjd och antal verk i gruppen kan relateras till andra planeringsparametrar
som t ex avstånd till land. En positiv aspekt är
att energiinnehållet i vinden till havs är betydligt
högre än på land.
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1.2.6.

Teknikutvecklingen

1.2.6.1. Något om vindkraftverk

Vindkraft är energi som utvinns ur vinden. Vindkraft har nyttjats i århundraden till väderkvarnar
och segelfartyg, men det är först under slutet av
1900-talet som den har fått betydelse för elproduktion. Vindkraften är en förnybar energikälla.
Ett vindkraftverk är en maskin som omvandlar
vindens rörelseenergi till elektricitet. Tidiga vindkraftverk led mycket av att man använde en växellåda som både var dyr och ofta gick sönder. I
nya maskiner är dessa problem lösta, och det har
dessutom utvecklats vindkraftverk utan växellåda som istället använder en speciell lindning av
generatorn.
Det finns flera olika typer av vindkraftverk. En
grundläggande typindelning kan göras efter hur
turbinens axel är riktad, om den är horisontell —
vilket är vanligast — eller vertikal. Horisontalaxelrotorer lämpar sig bättre för omvandling av
vindens rörelseenergi till elektrisk energi, medan
vertikalaxelrotorerna lämpar sig bra för enklare
och robusta lösningar som drivkälla till vattenpumpar och liknande.
Alla vindkraftverk med horisontell axel har rotorn och generatorn placerade högst upp i ett torn.
Detta måste göras så att rotorn kan vridas så att
den pekar mot vindriktningen, som en vindflöjel.
I små anläggningar brukar vridningen åstadkommas av en vinge som är riktad rakt bakåt från
propellern och som tvingas in i vindriktningen av
vinden. Stora kraftverk har ett styrsystem för
vridningen, bestående av en vindmätare och en
servomotor. Eftersom vinden blir turbulent bakom tornet brukar propellern placeras framför tornet.
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Vindkraftverk med vertikalt placerad rotoraxel
utvinner inte energin ur luftens rörelse lika effektivt. Forskning har pågått i ca 30 år kring energiproduktion med vertikalaxlade verk, och några prototyper har gjorts. Dessa har dock inte varit så effektiva, varför produktionen av dessa har
upphört efter några år. Emellertid har utveckling
av en ny typ av vertikalaxlade vindkraftverk, kallad H-rotor, påbörjats. Enligt utvecklarna är effektpotentialen för denna typ av rotor stor och
den är mer kostnadseffektiv än horisontalaxlade
verk. Generatorn är placerad längst ner i verket
vilket är en betydligt billigare konstruktion än att
ha generatorn placerad högst upp som i horisontalaxlade verk. Det är mycket kostnadskrävande
att ha en hög vikt högt placerad, för ett 5 MW
verk rör det sig om 200-300 ton kanske 100 m
upp i luften.
De traditionella vindkraftverken är idag alla av
typen horisontal axel med två eller tre rotorblad.
Utveckling sker också av effektivare och tystare
rotorblad, vilket bl a medför något högre uteffekt utan att verken behöver bli mycket större.
Idag finns i världen få färdiga projekt etablerade
i havsmiljö. Bara för något år sedan antogs att
30 m djup var gräns för vad som var tekniskt och
ekonomiskt möjligt för havsbaserade vindkraftverk. Idag pågår forskning och utveckling på större djup med traditionella lösningar och med s k
semiflytande verk, som i princip blir ekonomiskt
oberoende av djupet. Dessa senare lösningar kräver minimidjup och är ännu inte testade på vindkraftverk. Utveckling mot etableringar på större
djup förutsätter mer praktisk erfarenhet om hur
t ex vågor, vind, brytande sjö, is, salt med mera
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påverkar konstruktion och tillgänglighet. Det
innebär att områden med mindre vattendjup först
kan behöva tas i anspråk för att vinna nödvändiga erfarenheter som kan möjliggöra etableringar
på större djup.
Frågorna om när olika djup och avstånd till kust
är kommersiellt gångbara behöver belysas mer
ingående av bl a branschen och forskningen. Det
samma gäller frågan om olika fundament.
1.2.6.2. Fundament

Dagens tekniker för fundament av vindkraftverk
till havs är:
Gravitationsfundament är i princip en stor, oftast rund, betongklump som placeras direkt på
havsbottnen, som behöver planas av. Det lämpar
sig idag bäst för grunda bottnar ner till ca 1520 m och är en förhållandevis dyr konstruktion.
Monopile är ett upp till 35 m långt stålrör som
efter eventuell förborrning slås ner i havsbottnen. Röret är upp till 4 m i diameter, vilket begränsar verkets storlek, men 5-6 m diameter är
på gång. Används idag ner till ca 30 m djup. En
dyr konstruktion, särskilt på lite djupare vatten.
Tripod (trefot) eller multipla fötter är idag lämplig för djup mellan ca 20-40 m, men är en mycket
dyr konstruktion.
1.2.6.2.1. Fundament under utveckling

Sugkassuner är en eller flera, i botten öppna,
stålrör, som genom undertryck sjunker ner och
sugs fast i det lösa bottensubstratet. Dessa har
testats.

Flytande plattformar av olika typer är på gång.
Gemensamt för de flesta är att flytkroppen huvudsakligen finns under vattenytan, s k semi-flytande plattformar. Fördelen med detta är att verken blir mindre känslig för vågrörelser och ispåverkan samt kan användas över mycket stora djup
(upp till 900 m enligt vissa källor). Installationskostnaderna är förhållandevis billiga medan plattforms- och fastgöringskostnaderna är relativt höga. Flytande fundament är dock totalt sett billigare att anlägga på djupare vatten än ovannämnda typer — på djupare vatten än 50 m torde det
dessutom vara det enda alternativet.

Gravitationsfundament

Monopile

Kabeldragningen från verken till botten på flytande verk gör dem dock känsliga för yttre påverkan. Tekniken påverkar sannolikt bottenlivet
mindre än andra fundamenttyper. Huruvida denna teknik är skonsammare än övriga beror bl a på
bottenförhållandena, men generellt torde förankringarna till flytande verk medföra mindre ingrepp.
En annan faktor är också att de flytande läggs på
större vattendjup än 50 m där det inte finns någon växtlighet och det biologiska livet inte är lika
känsligt.

Tripod

Sugkassun (Bucket)
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Den första vindkraftsparken med flytande fundament planeras i projektet ”Ventotec Ost 2” i
Tysklands ekonomiska zon i södra Östersjön. Anläggningen kommer i ett första skede att omfatta
80 vindkraftverk.
1.2.6.3. Vågkraft

Utveckling av nya effektivare typer av vågkraftsanläggningar pågår. I framtiden kan dessa kanske kombineras med havsbaserade vindkraftparker.

Schematisk bild av flytande vindkraftverk
som kommer att användas i vindkraftsparken
Ventotec Ost 2 i södra Östersjön. [ARCADIS]
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2. Planeringsunderlag
2.1. Inledning
Då det ämne som behandlas här till delar är oprövat och sammansatt bör denna inledning läsas för
att här efterföljande redovisningar skall få ett sammanhang.
2.1.1.1. Om beslutsprocesser i Sverige

För att få en förståelse för hur beslut om markoch vattenanvändningen fattas i Sverige kan nedanstående förenklade illustration nyttjas. I princip finns det tre nivåer i riket, den nationella, den
regionala och den lokala. De organ som har makt
att fatta övergripande beslut som omfattar flera
sektorsintressen samt göra avvägningar dem
emellan är regeringen, länsstyrelsen samt kommunfullmäktige, och de är hierarkiskt ordnade. I
princip handlar det om stat och kommun, och
länsstyrelsen bör ses som regeringens regionala
företrädare. Under dessa organ finns många andra sektoriella organ som är underställda det
övergripande organet. Under regeringen finns ett
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antal nationella sektorsmyndigheter som har ett
delegerat ansvar för särskilda frågor och som är
ålagda att utföra särskilda uppgifter enligt regleringsbrev från regeringen. Samma förhållande
råder i princip på den regionala och lokala nivån.
Om t ex två avdelningar på en länsstyrelse har
skilda uppfattningar i en fråga så lyfts frågan till
länsstyrelsens ledning eller styrelse vilka då fattar det övergripande beslutet.
Noteras skall dock att det framförallt är på den
lokala nivån som beslut om mark- och vattenanvändningen enligt PBL fattas. Det är vidare en
stor skillnad mellan juridiskt gällande beslut, t ex
en lagakraftvunnen detaljplan eller ett tillstånd,
och den övriga mängd planer, program, policydokument, planeringsunderlag och underlagsmaterial som finns. De juridiskt gällande besluten är
oftast samstämmiga med planeringsunderlaget
eftersom de bildar utgångspunkt för besluten.
Översiktsplanen har en särställning eftersom den
inte är juridiskt bindande enligt PBL men i praktiken är vägledande och ofta är styrande för efterföljande beslut.
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2.1.1.2. Om planeringsunderlag

Planeringsunderlag i fysisk planering används
vanligtvis som ett underlag för andra planer —
ofta kommunala översikts- eller detaljplaner. Som
regel används planeringsunderlag även av intressenter, exploatörer, entreprenörer, konsulter med
flera i olika sammanhang för att upprätta planer
för särskilda ändmål.
Ett planeringsmaterial kan ha många kvaliteter,
det kan vara allt från en enkel sammanställning
av ett visst basfakta, t ex SGU:s sammanställning av hårdbottnars förekomst eller havets djup,
till mer komplexa och sammansatta sektoriella
värderingar med tillhörande klassificeringar, t ex
Naturvårdverkets bedömning av det biologiska
värdet på de svenska utsjöbankarna. I det senare
fallet finns en mängd basfakta bakom klassifikationen, t ex havsdjup, bottenförhållanden, förekomst av olika specifika djur- och växtarter etc.
Planeringsmaterial spänner alltså från relativt

enkla sammanställningar av verkligheten ur en
viss aspekt till mer komplexa och mer eller mindre sektoriella helhetsbedömningar. Det mest
sammansatta planeringsunderlag som presenteras i detta avsnitt utgörs på den nationella nivån
av Boverkets bedömningar av var det bör finns
goda förutsättningar för etablering av vindkraftverk, på den regionala nivån av länsstyrelsernas
bedömningar av vindkraftsfria områden samt på
den lokala nivån av kommunernas översiktsplaner.
2.1.1.3. Om planeringsunderlaget
Sydhavsvind

En uppbyggnad av planeringsunderlag för utbyggnad av vindkraftverk till havs innebär att
praktiskt taget alla intressen till havs och längs
kusterna behöver beskrivas och tillgängliggöras
samtidigt som vindkraftsutnyttjandets förutsättningar beskrivs.
Regeringen anför i skrivelse 2004/05:173, En
nationell strategi för havsmiljön, avsnitt 8.1, att
ett kunskaps- och planeringsunderlag för Sveriges havsmiljö bör utarbetas för att möjliggöra en
helhetssyn vid förvaltning och planering av olika
verksamheter i havet. Underlaget bör också vara
lättillgängligt, helst via Internet.
5LST finner att uppbyggnaden av planeringsunderlag för havet bör ske så brett och djupt som
möjligt för att det skall fungera långsiktigt för
alla de anspråk som kan förutses eller anas i framtiden. Denna sammanställning och pågående tillgängliggörande av befintligt underlagsmaterial via
Internet kan fungera som en utgångspunkt för
alla idag kända och framtida anade anspråk och
planeringsavväganden, däribland för utbyggnad

av vindkraften till år 2015.
Vidare anser 5LST att det är nödvändigt att kustkommunerna i pågående och kommande översiktsplanearbete inkluderar havet ut till territorialgränsen. Historiskt sett har svenska myndigheter inte utfört någon egentlig fysisk planering av
havet - med undantag för kommuner med skärgård eller som haft direkta anspråk att ta hänsyn
eller ställning till. I de fallen har planeringen oftast anpassats till de anspråk eller intressen som
varit förekommande. En samlad planering som
tar hänsyn till alla intressen och gör avvägningar
dem emellan förekommer sällan till havs. Detta
material avser att vara en inspirationskälla och
utgångspunkt för en sådan utveckling.
Planeringsunderlaget beskriver ett dynamiskt arbetsfält och omfattar dessutom ett stort antal
myndigheter som arbetar aktivt med frågorna
varför det alltid är nödvändigt att gå till källmaterialet. Viktigt planeringsunderlag utöver denna sammanställning är bl a internationella överenskommelser och forskningsprojekt, centrala
verks och länsstyrelsers olika utredningar samt
kommunala översiktsplaner och policydokument.
De olika myndigheters och organs redovisningar
och ställningstaganden har dessutom skilda karaktärer och noggrannhet vilket gör det svårt att
presentera dem på ett enhetligt och sammanhängande sätt.
2.1.1.4. Attityder till vindkraftverk

Alla exploateringsintressen förändrar som regel
omvärlden och alla omvärldsförändringar måste
vägas mot de intressen som konstituerar de värden vår kultur vill värna om. I de processer som
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innebär övergripande bedömningar skall många
olika intressen hanteras. De slutliga bedömningar som görs, och som mynnar i negativa eller
positiva beslut, baserar sig alltid i viss mån på
rådande värderingar i samhället och är relaterade till olika socioekonomiska faktorer. Det finns
dessutom en naturlig försiktighet i alla kulturer
som gör att nya företeelser och exploateringsintressen som regel kräver tid för att bli accepterade eftersom deras effekter på det man känner till
är mer eller mindre okända. I takt med att de nya
företeelserna införlivas i omvärlden minskar som
regel tveksamheten.
Regionförbundet i Kalmar län har t ex erfarit att
vindkraften i regionen hyser ett mycket gott anseende då gemene man vet vad den presterar och
varför. Enligt regionförbundets uppfattning upplevs vindkraften som ett modernt inslag i ett värdefullt kulturlandskap som har en berättigad andel av vår havsutsikt och vår landskapsbild. Regionförbundet ser det som ett resultat av god information och en väl upplyst allmänhet.
I Danmark publicerades i februari 2006 en undersökning (Tidskriften Naturlig Energi, Februari 2006, Danmarks Vindmølleforening) utförd
av Fødevareekonomiskt institut vid Landbohøjskolen i samarbete med danska myndigheter och
företag. Dels intervjuades 700 personer spridda
över hela landet, dels 350 personer i vardera
område nära havsparkerna vid Horns Rev i Nordsjön och Nysted i Östersjön. Resultatet av undersökningen visar att en högre andel av befolkningen nära havsparkerna jämfört med medelbefolkningen är mycket positiva till vindkraft till
havs, över 50 %. Endast ett par procent är mycket
negativa. [Källa: Högskolan i Halmstad]
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2.2. Allmänna intressen
Länsstyrelserna bevakar i princip alla allmänna
intressen och riksintressen som presenteras i denna redovisning, men de som presenteras på denna sida hör till dem som länsstyrelserna av hävd
bevakar utifrån sina lokala kunskaper även om
nationella myndigheter också har ett ansvar.
2.2.1.1. Riksintressen
2.2.1.1.1. Riksintressen enligt 3 kap 6 § MB

Riksintressen för naturvård och friluftsliv har i
beslut 2000-02-07 respektive 1989-02-07 pekats
ut av Naturvårdsverket i samråd med länsstyrelserna. Riksintressen för kulturmiljövård har i beslut 1987-11-05 pekats ut av Riksantikvarieämbetet i samråd med länsstyrelserna.

se för det rörliga friluftslivet. Områden som är
utpekade enligt 2 och 3 §§ är specifikt nämnda i
MB, medan områden enligt 4 §, kustzonen, är
mer generellt avgränsade både i lagtext och geografiskt.
2.2.1.1.3. Riksintressen enligt 4 kap 8 § MB

Natura 2000 områden är riksintressen enligt 4
kap 8 § MB. Arbetet med att införa områdesskydd enligt 4 kap 8 § MB pågår för vissa områden. Karta 5 utvisande antagna respektive föreslagna Natura 2000-områden förändras således
fortlöpande.

2.2.1.2.2. Ramsarområden
2.2.1.2. Övriga allmänna intressen
2.2.1.2.1. Bestämmelser enligt MB

2.2.1.1.2. Riksintressen enligt 4 kap 1-4 §§ MB

Riksintressen enligt 4 kap 1-4 §§ MB avser huvudsakligen skilda geografiska områden med stora natur- och kulturvärden och med stor betydel-

men även om strandskydd samt särskilt skyddsområden enligt fågeldirektivet (Natura 2000)
och särskilt bevarandeområden enligt habatatdirektivet (Natura 2000). Inom utredningsområdet finns det bara en nationalpark, Blå Jungfrun i
norra Kalmarsund, men ett stort antal naturreservat, Natura 2000 områden och djurskyddsområden. En större nationalpark planeras i Västra
Götaland, Kosterhavets Nationalpark, vilket kan
komma i konflikt med riksintresseområdet för
vindkraft. Stora delar av kusten omfattas av
strandskydd om 100 m eller 300 m.

Vissa områden i havet omfattas av områdesskyddsbestämmelser enligt 7 kap MB. Det handlar främst om nationalparker, naturreservat, djurskyddsområden (fågel- och sälskyddsområden)

1974 blev Sverige medlem i Convention of Wetlands där internationellt viktiga områden för fågellivet pekades ut. Områdena kallas ofta för
Ramsarområden och stora delar är medtagna i
EU:s Fågeldirektiv och därefter avsatta som Natura 2000-områden.
Huruvida värdena i dessa områden kan samexistera med vindkraftverk måste avgöras i
varje enskilt fall.

panorama över grunda bottnar i Kalmar län
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Karta 4
RIKSINTRESSEN 3 KAP 6 § MB
NATURVÅRD
FRILUFTSLIV
KULTURMILJÖVÅRD
Länsgräns
Territorialhav
SEZ
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Karta 5
RIKSINTRESSEN 4 KAP MB
§ 2 - RÖRLIGT FRILUFTSLIV
§ 3 - OBRUTEN KUST
§ 4 - KUSTZONEN
§ 8 - NATURA 2000
FÖRSLAG TILL NATURA 2000
Länsgräns
Territorialhav
SEZ
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Karta 6
ÖVRIGA BESTÄMMELSER M M
LANDSKAPSBILD ENL NVL 19 §
VÄRDEFULL FLORA OCH FAUNA
RAMSAROMRÅDE
Länsgräns
Territorialhav
SEZ
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2.3. Nationella myndigheter

2.3.1.

Redovisningen av intressen och faktaunderlag i
detta avsnitt är sammanställd under den myndighet som är ansvarig för detsamma. Förutom att
presentera respektive myndighets ansvar och tillgängliga material förs en diskussion om kunskapsläget inom sakområdet med eventuell pågående forskning och undersökning.

Försvarsmaktens verksamhetsidé utgår från de
uppgifter och den inriktning som statsmakterna
har givit Försvarsmakten och den är vägledande
för visionen och därmed även de strategiska målen. Verksamhetsidén definierar Försvarsmaktens
roll och uppgift i samhället.

I den mån myndigheterna har gjort avvägningar
eller bedömningar kring de intressen de har att
bevaka presenteras dessa.
I förekommande fall noteras frågeställningar med
mera kring redovisade intressen och kring myndighetens ansvar för en långsiktig uppbyggnad
av ett planeringsunderlag för havet i relation till
ansvarsområdet. Nämnas bör att myndigheterna
ofta har fler ansvarsområden än de som nämns
här.

Försvarsmakten

Försvarsmakten är genom sin förmåga att utföra
väpnad strid Sveriges yttersta säkerhetspolitiska
instrument. Försvarsmakten är därför ständigt
beredd att genomföra internationella insatser och
hävda Sveriges nationella integritet samt stödja
det svenska samhället vid större kriser. För att
Sverige ska kunna bibehålla sin säkerhetspolitiska handlingsfrihet utvecklar Försvarsmakten kontinuerligt förmågor som kan möta framtida krav.
2.3.1.1. Underlag och bedömningar
2.3.1.1.1. Områden av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap 9 § MB

Områden av riksintresse för totalförsvarets militära del har pekats ut 1998 i ”PBL/NRL-underlag 47 av Försvarsmakten/Boverket. Det finns
även områden av riksintresse för totalförsvaret
som inte kan redovisas på karta och där företeelser måste prövas i varje enskilt fall.

stensliperi i Halland
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Områden av riksintresse utgörs dels av utbildningsområden, d v s övningsområden och skjutfält samt områden som påverkas av verksamheter på fälten, dels av intressen som är av vital
betydelse för totalförsvaret och därför är sekretessbelagda. Varje vindkraftetablering måste granskas enskilt av FM gentemot FM:s olika intres- 28 -

sen. FM kan därför aldrig ge något generellt
medgivande till nya vindkraftetableringar utan de
måste prövas utifrån de förutsättningar som varje enskild etablering har.
Vid avvägningar mellan olika riksintressen skall
försvarsintressena ges företräde i enlighet med 3
kap 10 § MB.
Med början 2006 kommer en översyn av den
militära delen av riksintresse för totalförsvaret
att ske. Försvarsmakten kommer också att peka
ut områden av kategorin ”betydelse för totalförsvaret”. Objekt och områden som har koppling
till radar för luftövervakning, radiostationer för
stridsledning av flyg och fartyg, strategiskt telekommunikationsnät m m kan dock inte redovisas på kartor.
Alla Försvarsmaktens intressen kan inte redovisas på karta på grund av sekretess. Anläggningar
för kommunikationssignalspaning framgår t ex
inte då dessa anläggningar har högre säkerhet redan i fred.
2.3.1.1.2. Övningsområden

Nedan listade områden återfinns på karta 7 och
visar de övnings- och skjutfält som FM har längs
kusterna inom 5LST. Vid Ravlunda skjutfält i
östra Skåne skjuts vid vissa tillfällen med en viss
typ av skarp stridsvagnsammunition (12 cm). Då
sker en tillfällig utökning av riskområdet från 22
km till 55 km från kusten och till 5 km i höjdled.
Vid Ringenäs skjutfält i Halland avlyses ett
15 000 ha stort område över havet när målflygs-

övningar genomförs. Själva fältet är bara ca 130
ha stort. I närheten av de områden som har detta
utökade riskområde, nedan märkta med *, är det
inte lämpligt att uppföra vindkraftverk. Utanför
alla nedanstående fält måste skjutområden över
havet beaktas (framgår av Lantmäteriets kartdata).
Följande övnings- och skjutfält med skjutområde över havet är av riksintresse:
R73
Björlanda, övningsfält med skjutning
D163 S. skärgården, övn.omr. m. skjutplatser
R41A* Ringenäs, skjutfält samt målflyg
R55A* Kabusa, skjutfält
R34,35* Ravlunda, skjutfält
R38A,B Rinkaby, skjutfält
R63A Bollöarna, skjutfält
Inom 5LST finns följande marina sjöövningsområden där skjutning äger rum. Dessa områden är
inte utpekade som riksintressen:
R60
D160
D163
D164
D165
D166
R64S
R64M
R63A
R63B
R63C*
R63D
R63E

Lysekil
Skagen
Känsö
Hanö Nord
Hanö Väst
Hanö Ost
Torhamn Större
Torhamn Mindre
Sturkö Nord
Sturkö Syd
Sturkö Inre, målbogsering
Sturkö Pottneholmen
Sturkö AU-ruta

Luftmålsskjutning, som bl a förekommer på
Ringenäs, innebär att ett mål bogseras av flygplan med en i normalfallet 3 km lång vajer. För
att kunna komma in på kurs och höjd med det
bogserade målet krävs en rakbana på ca 15 km.
När det bogserande flygplanet vänder sjunker
målet ca 200 meter i svängen, vilket kräver stora
områden där det är fritt under.
Även flygövningsverksamhet med lågflygning påverkas av vindkraftverk. Lågflygning över hav
syftar till att undgå radarupptäckt. Denna möjlighet tillsammans med radarstörning ger förutsättningar för Luftvärnsregementet att genomföra utbildning av hög kvalitet.

Radiolänk påverkas oftast inte av havsbaserad
vindkraft beroende på förekommande stråkriktningar. Förbindelser mellan fastlandet och Gotland/Öland samt öar i skärgårdsområdena kan bli
påverkade. Radarverksamhet påverkas som regel. Beträffande radarverksamhet handlar det om
var det enskilda verket placeras i förhållande till
befintlig radarutrustning. Det är i vissa sällsynta
fall möjligt att flytta radarspaningsanläggningar
eller med tekniska förbättringar på annat sätt öka
möjligheterna till vindkraftetableringar, men detta
är kostsamt och kräver att man får samma fortifikatoriska skydd för anläggningen på den nya
platsen.

I och i anslutning till sjöövningsområdena bedrivs
i stort sett all form av militär övning med sammansatta förband och olika vapenslag m m. Såväl nationella som internationella övningar har
ökat kraftigt i antal. Det är vidare viktigt att passage till och från övningsområdena ej hindras.
Områden i anslutning till övningsområdena är
därför av stor betydelse.

Med anledning av Schengen-avtalet kommer FM
under de närmsta åren att bygga ett stort antal
nya radarstationer längs kusterna. FM bygger
med hjälp av Försvarets Materielverk som också
har uppdraget för prövning av eventuella telekonflikter. Inhämtad information från radarstationerna kommer att kunna länkas till bl a Kustbevakningen.

2.3.1.1.3. Radio- och radaranläggningar

FM har radio- radar- och radiolänkanläggningar
utspridda över hela landet. Längs kusterna tillkommer platser för signalspaning. Kustnära anläggningar, med uppgift att bevaka eller upprätthålla radiokommunikation i kusttrakterna och
över hav kommer givetvis att vara de som mest
påverkas av utbyggnaden av havsbaserad vindkraft.
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Ett nytt radiosystem, benämnt RAKEL, kommer
att införas och delvis byggas i FM:s radiolänkmaster, delvis i nya master. Systemet kommer att
som nyttjas av bl a räddningstjänst och polis.
Utbygganden kan komma att medföra ökade restriktioner för etablering av vindkraft.
Till FM:s intresseområde räknas i detta fall även
Försvarets radioanstalt (FRA) som ansvarar för
sina anläggningar för kommunikationssignalspaning (KOS) och teknisk signalspaning (TES), det
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sistnämnda exempelvis spaning mot fartygs navigationsradar. FRA kommer under året att ge ut
ett öppet underlag gällande aktuella samrådsområden inom vilka vindkraftetableringar måste hinderprövas. Hinderprövningen innebär att störning
från lokalisering av vindkraftverk prövas i förhållande till det exakta läget för FRA anläggningar
i området som till viss del fortfarande är sekretessbelagda, särskilt gäller detta förekommande
KOS–pejlar utefter kusterna. Vidare görs också
en kompletterande teknisk och operativ bedömning för att säkerställa att inga etableringar avslås i onödan. Ett exempel på ett kommande samrådsområde som finns på västkusten söder om
Göteborg visas på karta 7. Beträffande TES har
FRA idag, efter genomförd anpassning till insatsförsvaret, två fasta kvarvarande anläggningar, i
trakten av Ystad i Skåne och på södra Gotland.
För TES stationerna föreligger också ett skyddsområde inom vilket FRA motsätter sig etablering av vindkraft. På karta 7 visas dessa skyddsområden ungefärligt i ett tidsperspektiv bortom
2010, under förutsättning att FRA kunnat genomföra vissa investeringar i ”reflexhärdad” TES utrustning som ännu ej är finansierad. (Reflexhärdade utrustningen medför att skyddsområdet kan
minskas.)
Med hänsyn till vindkraftanläggningarnas antal,
positioner, storlek, tekniskt utförande samt förekomst av andra påverkande hinder måste en prövning avseende eventuella konsekvenser för Försvarsmaktens system och verksamhet ske i varje
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enskilt fall. I vissa lägen kan etablering ske om
exploatören är beredd att bekosta särskild teknisk utrustning som gör att vindkraftverkens störningar på den militära verksamheten elimineras.
Vissa möjligheter finns att flytta kommunikationssignalspanings- och radaranläggningar om konflikter skulle uppstå.
2.3.1.1.4. Flyghinder

Försvarsmaktens flyghinderprövning sker för att
säkerställa att inga byggnadsverk hindrar eller
försämrar tillgängligheten till FM:s intressen, t
ex flygplatser och övningsmöjligheter. Flyghinderprövningen sker även för att markeringen av
ett byggnadsverk ur ett flygsäkerhetsperspektiv
säkerställs. Staten är sakägare för luftrummet i
hela landet vilket skiljer sakägarskapet för en
enskild anläggning som t ex en kommunal/statlig/privat flygplats. Då bl a Försvarsmakten kan
överklaga ett bygglov samt att hela landets luftrum är ett intresse är det viktigt att Försvarsmakten utför en flyghinderprövning. Sådan prövning
måste ske av byggnadsobjekt som är 20 m och
högre utanför tätort (enligt LMV karta i skala
1:250 000) och över 90 m inom tätort.
Militär luftfart bedrivs på sådant sätt att kännedom om flyghinder från 20 m och uppåt är en
flygsäkerhetspåverkande förutsättning. Därför
begär Försvarsmakten även att bli informerade
senast 30 dagar innan ett byggnadsverk uppförs
(s k Meddelande om uppförande). Informationen används för att presenteras i publikationer,
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flygsystem och på flygkartor, samt utgör ett underlag till beräkningar av flygprocedurer för både
civil och militär luftfart.
LFS/LFV är ansvarigt för flyghinderprövningen
för civil luftfart. Sedan halvårsskiftet 2005 har
FM uppdragit LFV Flyginfo SE att utföra FM:s
flyghinderprövningar. Prövningen för civil och
militär luftfart kommer inom LFV under hösten
2006 att samordnas. Arbete pågår samtidigt inom
Luftfartsstyrelsen och Försvarsmakten med att
tydliggöra regler inom området. Försvarsmaktens behov av flyghinder från 20 m och uppåt
kommer att kvarstå.
2.3.1.2. Pågående undersökningar

På uppdrag av Försvarsmakten kommer Försvarets Materielverk att utföra studier och praktiska försök avseende havsbaserad vindkrafts påverkan på radarverksamhet under förutsättning
att extern finansiering, t ex via Energimyndigheten kan erhållas. Försöken planeras genomföras
under 2006 och eventuellt även under våren 2007,
då de praktiska proven bl a förutsätter gynnsamma väderbetingelser. Det främsta målet för proven är att visa omfattningen av det för radar faktiskt störda området i anslutning till en vindkraftpark till havs. Utöver detta utreds möjliga tekniska åtgärder, bl a signalbehandling i radar och
etablering av kompletterande radarstationer i
anslutning till en vindkraftpark. Ett utredningsbehov finns även för marina undervattenssystem,
men f n planeras ej sådana.

Karta 7
FÖRSVARSMAKTEN
SJÖÖVNINGSOMRÅDEN
SKJUTOMRÅDEN ÖVER HAVET
SAMRÅDSOMRÅDEN

Länsgräns
Territorialhav
SEZ
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2.3.2.

Sjöfartsverket

Sjöfartsverket svarar för sjöfartens säkerhet och
framkomlighet. Viktiga verksamhetsområden är
lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjöräddning och sjöfartsinspektion. Verksamheten
inriktas huvudsakligen på handelssjöfarten, men
hänsyn tas också till fritidsbåtstrafikens, fiskets
och marinens intressen. Sjöfartsverket har det
formella ansvaret för fysisk och administrativ information till havs och ger ut sjökort för säker
navigering i svenska farvatten.

rna kan säkerhetsavstånd hävdas. Detta innebär
att en vindkraftpark inte bör anordnas för nära
en normalt anlitad farled eller stråk. Säkerhetsavståndets bredd beror på trafikens art, storlek
och intensitet, och måste avgöras från fall till fall.
Kring leder där supertankers passerar kan ett
säkerhetsavstånd om 10+10 sjömil komma att
hävdas. Kring vanliga farleder kan ett skyddsavstånd om 1-2 km vara lämpligt för att ge manöverutrymme.

2.3.2.1. Underlag och bedömningar

2.3.2.1.4. HELCOM farleder

2.3.2.1.1. Gränslinjer

Kadettrännan-Öresund, Bornholm-Ystad och
öster om Gotland är viktiga farleder. Ca 60 % av
trafiken i södra Östersjön passerar mellan Öland
och Gotland medan resterande går öster om
Gotland. Sträckorna är inte omläggningsbara.
Förslag till förändringar av transportleder i Östersjön innebar att alla fartyg med 12 m djup eller
mer hänvisas till farleden öster om Gotland där
den nya rännan är 25 m djup. Med tanke på miljön, d v s att bottnarna ska förbli orörda, har
skyddsområden avsatts runt Norra Midsjöbanken och Hoburgs bank. Naturvårdsverket ställer
sig tveksam till fiske på dessa bankar eller byggande av offshore anläggningar. Sjöfartsverket
förde fram frågan i International Maritime Organization (IMO) i avsikten att driva fram ett
förbud mot sjötrafik över bankarna men det resulterade i en rekommendation som träder i kraft
1 juli 2006.

Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för utpekande av baslinjen, TG och gräns för SEZ.
2.3.2.1.2. Riksintresse för sjöfarten enligt 3 kap
8 § MB

Sjöfartens riksintresse redovisas i beslut 200110-22. Det omfattar utpekade hamnar med farleder, övriga farleder, trafiksepareringssystem,
djupa och skyddade lägen samt navigeringshjälpmedel som har sådana speciella funktioner för
sjötransportsystemet att SFV bedömer att de är
av riksintresse.
2.3.2.1.3. Farleder och säkra sjövägar

I Sveriges farvatten och i SEZ finns 740 farleder
i fyra klasser. De viktigaste är stomfarlederna och
de s k Helcom-farlederna. Som komplement har
SFV märkt ut s k säkra sjövägar. Kring farlede-
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2.3.2.1.5. Övrigt

Sjöfartsverket är formellt ansvarig myndighet för
djupdata. Dessa kan för närvarande inte spridas
hur som helst. Sjöfartsverket har för närvarande
överläggningar med Försvarsmakten om detta
och har förhoppningar om vissa lättnader i framtiden.
Vindkraftverk kan påverka navigeringssystemen
ombord på fartyg, radar, GPS, VHF-radio och
AIS. De undersökningar som gjorts tyder på att
det under normala förhållanden, då fartyg trafikerar på behörigt avstånd från en park inte blir
några störningar. Det är bara om fartyg kommer
helt nära eller av någon anledning befinner sig
inne i en park som störningar uppkommer.
För att undvika kollision med vindkraftverk bör
möjligheterna undersökas att placera någon form
av skydd eller varning på lämpligt avstånd från
vindkraftsverken. Anordnande av grundpelare
gagnar inte sjösäkerheten. Däremot kan konstgjorda rev anordnas runt en vindkraftpark så att
ett fartyg strandar på dessa i stället för att kollidera med verken. Då det förmodligen inte är rimligt att anordna skyddsbarriärer runt en vindkraftpark kan det istället bli nödvändigt att anordna
någon form av sjötrafikövervakning. I detta sammanhang kan påpekas den ökade trafiken i Östersjön, särskilt med stora tankfartyg som kan
kräva särskilda åtgärder. Inte minst bör man se
över de räddnings- och bärgningsresurser som
bör finnas i närheten av en vindkraftpark om en
olycka är framme.

Karta 8
SJÖFARTSVERKET
RIKSINTRESSE
HELCOM-FARLED
STOMFARLED
SÄKRA SJÖVÄGAR
Länsgräns
Territorialhavet
SEZ
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2.3.3.
När det gäller det internationella perspektivet så
får enligt havsrättskonventionen en kuststat inte
upprätta konstgjorda öar, anläggningar och konstruktioner samt säkerhetszoner omkring dessa
så att de kan hindra användningen av erkända
farleder. En säkerhetszon får inte överstiga ett
avstånd av 500 meter från en anläggning. Om
större säkerhetszoner bör anordnas krävs att beslut av International Maritime Organization
(IMO). Att få fram beslut i IMO är en lång procedur, som tar minst två år. Det är Sjöfartsverket
som företräder Sverige i IMO.
Om en vindkraftpark anordnas på ett tillräckligt
långt avstånd från en farled eller ett sjöfartsstråk
bör 500 meters säkerhetsavstånd räcka om operatören kräver att parken skall stängas för obehörig sjötrafik. Länsstyrelse (inom sjöterritoriet)
eller Sjöfartverket kan då besluta om detta med
stöd av Sjötrafikförordningen (1986:300).
Vid utbyggnad till havs i Västra Götaland krävs
ny sjömätning av grundförhållanden.
2.3.2.2. Frågeställningar och noteringar

De olika farledernas status behöver beskrivas och
nödvändiga säkerhetsavstånd markeras eller indikeras.

Luftfartsverket

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Luftfartsverket skall bidra till
att de transportpolitiska målen för luftfarten uppnås genom att på ett företagsekonomiskt lönsamt
sätt ansvara för drift och utveckling av kostnadseffektiva, säkra och välfungerande flygplatser och
flygtrafiktjänst.
2.3.3.1. Underlag och bedömningar

Luftfartsverket har i augusti 2003 publicerat ett
kunskapsunderlag angående luftfarten vid tillämpning av PBL och MB som nio delrapporter.
För att luftfarten skall fungera används radar- och
radiostationer samt olika slags navigeringshjälpmedel, bl a signalfyrar. Vindkraftverk kan störa
dessa länkar och instrument vilket får bedömas
från fall till fall.

150 m skall märkas med lågintensiv belysning (2030 candela, röd). Byggnadsverk 150 m och högre skall ha ett blinkande eller roterande vitt ljus
på minst 100 000 candela, s k blixtljus. (1 candela motsvarar ljuset från ett stearinljus.)
2.3.3.2. Frågeställningar och noteringar

Det finns nya danska regler för hindermarkering
av vindkraftverk. För verk upp till 100 m krävs i
allmänhet inte längre någon speciell flyghindermarkering, och för verk 100-150 m krävs ett rött
och rundstrålande ljus på 10 candela.
Högre verk än 150 m skall enligt gällande regler
förses med blixtljus på 100 000 candela. Frågan
om hur detta syns från land på kvällar och nätter
och vid olika väderleksförhållanden behöver utredas i varje enskilt fall. Internationella diskussioner pågår om gemensamma riktlinjer för hindermarkering av vindkraftverk till havs.

2.3.3.1.1. Luftrummet

Svenskt luftrum är indelat i kontrollerat och okontrollerat luftrum. Det kontrollerade luftrummet
varierar i både höjd och utbredning. I Sverige är
luftrummet kring större flygplatser och i princip
allt luftrum över 2 900 m kontrollerat luftrum.
Det kontrollerade luftrummet är unikt kring varje flygplats.
2.3.3.1.2. Hinderbelysning

Byggnadsverk som är 40 m eller högre skall hindermarkeras enligt Bestämmelser för Civil Luftfart – Flygplatser, kap 4.1. Byggnadsverk 100SYDHAVSVIND | 2006-06-19
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sportfiskare vid Kivik i Skåne

2.3.4.

Räddningsverket

2.3.5.

Statens räddningsverk hanterar och förebygger
kriser, olyckor och svåra påfrestningar i vår omvärld samt värnar om civilbefolkningen och säkerställer de viktigaste samhällsfunktionerna vid
kriser i krig och fred. Verksamheten bedrivs så
att en betryggande försvarsförmåga kan säkerställas och så att skydds-, räddnings- och sjukvårdsinsatser snabbt kan genomföras lokalt, regionalt och nationellt för att minska konsekvenserna för liv, egendom och i miljö vid kriser. Ett
viktigt verksamhetsmål är att minska antalet
olyckor och att konsekvenserna av olyckor minimeras genom att utveckla och stödja det förebyggande arbetet inom området. Statens räddningsverk följer även upp, granskar och utvärderar verksamheter inom ansvarsområdet genom
tillsynsverksamhet.
Räddningsverkets mycket informativa yttrande
2006-01-24 biläggs rapporten i sin helhet.

Kustbevakningen

Kustbevakningen har en lång rad konkreta ansvarsområden till havs: tull, upptäckt och rapport av misstänkta brott, medverkan vid polisiär
övervakning, skydd och beredskap mot olyckor
och svåra påfrestningar samt räddningsinsatser,
men även miljöövervakning, sjötrafikövervakning
och sjösäkerhetstillsyn.
Kustbevakningen är geografiskt indelade i nord,
syd, väst och ost. Kalmar, Blekinge och Skåne
tillhör södra distriktet medan Halland och Västra Götaland tillhör det västra. I verksamheten
finns miljöskyddsfartyg i Helsingborg, Simrishamn, Karlskrona och Kalmar.
Kustbevakningen har ingen direkt policy för etablering av vindkraft till havs och anser att deras
intressen får hanteras i en senare del av processen. Det är viktigt att notera de eventuella konflikterna vid ett tidigt stadium.
Kustbevakningens mycket informativa yttrande
2006-02-24 biläggs rapporten i sin helhet.

2.3.6.

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet skall som central myndighet arbeta för att målen för verksamheten inom
kulturmiljöområdet uppnås. Ämbetet skall bl a
stärka kulturarvets och kulturmiljöns ställning i
den regionala och lokala utvecklingen samt verka för att kulturarvet och miljöns kulturvärden
tas till vara inom olika samhällssektorer, bl a inom
areella näringar, infrastruktur och bebyggelse.
2.3.8.1. Underlag och bedömningar
2.3.8.1.1. Värdekärnor och frisiktsområden

Riksantikvarieämbetet har på regeringens uppdrag identifierat områden i havs- och kustområden som från kulturmiljösynpunkt bedöms särskilt känsliga för storskalig vindkraftutbyggnad.
Dessa presenteras i ämbetets rapport 2003:4.
Ämbetet menar att kulturmiljön i de identifierade så kallade värdekärnorna skulle skadas av en
vindkraftutbyggnad i en zon ut till ca 15 km från
stranden och att denna zon därför bör hållas fri
från anläggningar. Dessutom bör det vara fri horisont från de flesta av dessa områden. Hur långt
ut denna zon sträcker sig beror bl a på hur högt
stranden ligger.
Även Boverket har 2003 bedömt att de värdekärnor som pekats ut av Riksantikvarieämbetet
bör undantas från storskalig vindkraftutbyggnad.

utsikt över Kullaberg i Skåne
- 35 -
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2.3.7.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har en central roll i landets
miljöarbete. Det övergripande målet är att till
nästa generation kunna lämna över ett samhälle
där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.
Verket skall bevara och restaurera vår natur och
miljö samt framskaffa kunskap och underlag för
ett pådrivande och förebyggande miljöarbete.
2.3.7.1. Underlag och bedömningar

En stor del av Östersjöns och Västerhavets livsmiljöer är idag så påverkade av föroreningar och
fysiska ingrepp att deras fortbestånd är mer eller
mindre hotade. Till de områden som är relativt
lite belastade och som inte allvarligt störts av fysiska ingrepp hör flera av utsjöbankarna och grunda kustnära vattenområden, vilka allmänt sett har
ett mycket stort ekologiskt värde. Samma områden är också till stor del mycket viktiga för sjöfågel och fisk.
NV har bedömt att ytter- och mellanskärgårdar
samt grunda bottnar generellt bör undantas från
storskaliga etableringar p g a de estetiska värdena och de ökade kraven på mindre buller i våra
skärgårdar.
2.3.7.1.1. Utsjöbankar

Naturvårdsverket fick 2001 ett uppdrag att redovisa naturvårdens intressen avseende utsjöbankar. På basis av befintlig kunskap har Naturvårdsverket pekat ut fyra utsjöbankar som särskilt värdefulla och som bör bevaras orörda för framtiden, Fladen och Lilla Middelgrund i Kattegatt
SYDHAVSVIND | 2006-06-19

samt Norra Midsjöbanken och Hoburgs bank i
Östersjön. Ytterligare tio grundområden inom
svensk ekonomisk zon bedöms ha stora och delvis skyddsvärda naturvärden.
Naturvårdsverket bedömer att en utbyggnad av
vindkraftanläggningar i de senare kan vara förenlig med naturvårdens intressen, förutsatt att en
miljökonsekvensbeskrivning visar att värdena inte
allvarligt skadas.
Boverket delar Naturvårdsverkets bedömning.
I maj 2006 har Naturvårdsverket efter inventering av nitton utsjöområden pekat ut sju områden som är särskilt viktiga att skydda från explotering. Fem av dessa är belägna i eller nära 5LST.
Utöver de fyra som tidigare bedömts vara särskilt värdfulla har Persgrunden tillkommit. Se
http://www.naturvardsverket.se/dokument/natur/
havsmiljo/pdfer/Utsjo.pdf

Under våren 2006 förväntas Sverige till HELCOM föreslå Norra Midsjöbanken som ett BSPAområde. Länsstyrelsen har föreslagit Norra Midsjöbanken som ett Natura 2000 område. Sverige
har även i arbetet med Östersjön som ett PSSAområde (Particularly Sensitive Sea Area)* föreslagit Norra Midsjöbanken och Hoburgs bank
som ”Areas to be avoided”, d v s de bör undantas från tung sjötrafik. I juli 2006 träder PSSAklassningen av Östersjön i kraft. Beslutet innebär att det blir ett nytt trafikseparationsområde i
Bornholmsgattet, ett norr om Rügen, förändringar i trafikseparationen vid Gedser och begräns- 36 -

ning av djupgåendet i trafikseparationen söder
om Gotland samt att fartyg med mer än tolv meters djupgående rekommenderas att i stället gå i
den sex nautiska mil breda djupvattenleden öster
om Gotland. Sjöfarten kommer också att rekommenderas att undvika passage över Hoburgs bank
och Norra Midsjöbanken.
2.3.7.2. Pågående undersökningar

Naturvårdsverket föreslog 2002 ett undersökningsprogram avseende vindkraftsparkers effekter på naturmiljön efter uppdrag därom. För att
förbättra kunskapen om naturvärdena i havet har
Naturvårdsverket regeringens uppdrag att göra
marina naturinventeringar i sådana utsjöområden
som är av särskilt intresse för etablering av havsbaserad vindkraft. Arbetet beräknas genomföras
under 2004-2009.
* Ett PSSA-område kan etableras både inom och utanför
territorialvattnet. Riktlinjer och identifiering inför beslut
om PSSA inkluderar: ekologiska kriterier som ett unikt
eller sällsynt ekosystem, ekosystemets mångfald
(diversitet), känsligheten för störningar genom naturliga
händelser eller mänsklig aktivitet, sociala, kulturella och
ekonomiska kriterier, t.ex betydelsen för rekreation och
turism. Här beaktas även vetenskapliga, pedagogiska kriterier såsom t.ex biologisk forskning eller vissa historiska
värden. Det finns idag fyra PSSA i världen: Stora Barriärrevet utanför Australien, ögruppen Sabana-Camagueey
i Kuba, Malpelo Island i Colombia och Florida Keys/
Tortugas i USA. Ytterligare ett PSSA-område är under
planering i ett regionalt samarbete mellan Danmark,
Holland och Tyskland som rör det grunda kustområdet
kallat Wadden Sea. Gemensamt för dessa fem havsområden är att sjöfartsaktiviteten var av begränsad omfattning redan innan de blev PSSA.

Karta 9
NATURVÅRDSVERKET
MYCKET HÖGA NATURVÄRDEN*
HÖGA NATURVÄRDEN
EJ PRIORITERAT SKYDDSVÄRDE
RIKSANTIKVARIEÄMBETET
VÄRDEKÄRNOR
FRISIKTSOMRÅDEN
Länsgränser
Territorialhavet
SEZ
* Bedömningen baserar sig på Boverkets rapport juni 2003 samt NV:s inventering maj 2006.
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2.3.8.

Fiskeriverket

Fiskeriverket skall tillse att det finns en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och
vattenbruk som speglar konsumenternas efterfrågan. Verket skall även öka skyddet för hotade
fiskarter och stammar, minska negativa effekter
av övrig mänsklig verksamhet på fiskresursen och
gynna utveckling av ett långsiktigt hållbart vattenbruk. Fiskeriverket skall vidare ombesörja en
kunskapsuppbyggnad om fiskbestånd som är viktiga för kustfisket och fritidsfisket samt en utökad samverkan med berörda intressenter.
Fiskeriverket skall även bidra till att nå det nationella planeringsmålet för vindkraft (prop 2001/
02:143, bet 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317).
Fiskeriverket har 2006-02-28 redovisat en revidering av riksintressen för fisket samt kartlagt
behovet av inventeringar av fisk och fiskbestånd
vid utsjöbankar som bedöms vara intressanta för
utbyggnad av vindkraft. Vidare skall verket senast den 1 mars 2007 redovisa en revidering av
kunskapsläget för vindkraftens effekter på fisket
och fiskbestånden.
2.3.6.1. Underlag och bedömningar
2.3.6.1.1. Riksintressen för yrkesfiske

Fiskeriverket har i beslut 2006-02-28 redovisat
områden av riskintresse för yrkesfisket enligt
3 kap 5 § MB.
Den rådande tolkningen av vad som utgör vattenområden av betydelse för yrkesfisket är:
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• Fångstplatser med omfattande fiskeaktivitet
eller unika förutsättningar för visst fiske.
• Lekområden för kommersiellt viktiga arter av
fisk eller skaldjur.
• Uppväxtområden för kommersiellt viktiga arter.
• Vandringsstråk för kommersiellt viktiga arter.
Härtill kommer som enda kategori av betydelse
på land:
• Fiskehamnar.
Beträffande rekryterings- och lekområden i havsområdet saknas det i de flesta fall kunskapsunderlag som gör det möjligt att avgränsa de viktigaste av dessa.
Fiskeriverket bedömer att kunskaperna om effekterna på fisk och fiske av havsbaserad vindkraft i allt väsentligt saknas (se rapporten ”Kunskapsläget vad gäller den havsbaserade vindkraftens effekter på fisket och fiskbestånden”, Finfo
2003:2). Fiskeriverket anser att en storskalig utbyggnad av vindkraft till havs måste föregås av
noggranna studier av vindkraftens påverkan på
havsmiljön liksom konsekvenserna för fiskets bedrivande i de berörda områdena. När kunskap
saknas ska försiktighetsprincipen tillämpas. Detta innebär att kunskapsinhämtning måste prioriteras och föregå beslut om storskalig utbyggnad.
Ett områdes lämplighet går inte att avgöra endast genom att titta på ett sjökort. Biologiska
undersökningar bör genomföras på föreslagna
platser.
- 38 -

2.3.6.2. Frågeställningar och noteringar

Frågan om vilka arter som gynnas/missgynnas av
etablering av vindkraftsparker är inte utredd.
Enligt rapporten Vindrev gynnas det biologiska
livet eftersom anläggningarna på sätt och vis är
artificiella rev som skapar nya biologiska nischer.
Det nya förslaget till riksintressen är mer specificerat bl a med avseende på vad som är lek- och
rekryteringsområden respektive vad som är
fångstområden. Fiskeriverket bör i samråd med
Naturvårdsverket bedöma i vad mån vindkraftverk kan hota dem, bl a för att underlätta kommande ansökningar och prövningar.
I Östersjön är fisket utanför TG gemensamt för
alla EU-stater som gränsar till Östersjön. De baltiska staterna bedriver t ex ett omfattande fiske
vid Midsjöbankarna. Vid etableringen av vindkraftsparker i dessa områden bör man därför hålla
en dialog med övriga östersjöstater som även
utnyttjar dessa fiskevatten.

Kåseberga i Skåne

Karta 10
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2.3.9.

Boverket

Boverket är nationell myndighet för frågor om
samhällsplanering, stads- och bebyggelseutveckling, byggande och förvaltning och för bostadsfrågor. Verket har sektorsansvar för byggsektorn
och för fysisk planering och hushållning med mark
och vatten samt byggnader.
Boverket verkar vidare för samordning av statliga myndigheters arbete med underlag för tillämpningen av 3-4 kap och 6 kap 19-21 §§ MB samt
PBL i sin helhet. Boverket tillhandahåller även
planeringsunderlag i det sammanhanget. Samarbete sker även internationellt i syfte för att harmonisera regler för fysisk planering, hushållning
med mark och vattenområden samt egenskapskrav på byggnader och byggprodukter.
2.3.11.1. Underlag och bedömningar

Boverket har i rapporten Förutsättningar för
storskalig utbyggnad av vindkraft i havet, Vänern och fjällen, 2003, sammanställt ett planerings- och beslutunderlag vilket sammanfattas här.
Många redovisade områden baserar sig på Boverkets bedömningar, i vissa fall gjorda i samråd
med andra myndigheter. Nya kunskaper har dock
framkommit sedan 2003.

bodda öar. I 5LST:s havsområde rör det sig om
fem områden (Boverkets numrering):
2) Persgrunden är inte konfliktfritt, men har ett
bra vindläge, är tillräckligt grunt och ligger
ett 20-tal km från kustbandet. (O län)
3) Stora Middelgrund och Röde bank ligger relativt nära bra anslutningspunkter och områden med hög energikonsumtion. (N/M län)
4) Kriegers Flak syns delvis inte från kusten och
ligger vid sidan av större farleder. (M län)
5) Södra Kalmarsund. (H/K län)
6) Knolls grund ligger så långt från land att en
anläggning knappt blir synlig därifrån. (H län)
2.3.11.1.2. Planeringsområden

Boverket har pekat ut områden där lämpligheten
bör kunna studeras närmare genom fysisk planering i översiktsplan eller utredning. Planeringsområden av två undertyper redovisas, dels områden
med allmänna intressen av betydande omfattning,
dels områden med relativt få andra intressen.
2.3.11.1.3. Stoppområden

Boverket har bedömt att det finns områden med
mycket starka konkurrerande och högt priorite-

rade allmänna intressen som bör prioriteras framför en storskalig vindkraftutbyggnad och där storskalig utbyggnad av vindkraftverk får betraktas
som utesluten tills vidare. Områdena har delats
upp i tre undertyper: områden med mycket stora
bevarandevärden, områden med mycket stor betydelse för samhällsviktiga verksamheter samt
områden som tillhör båda dessa kategorier.
2.3.11.2. Noteringar

Beträffande de områden som Boverket bedömt
vara särskilt strategiskt intressanta att utreda
närmare kan nämnas att:
2) Persgrundet har bedömts vara olämplig av
Tanums kommun och Länsstyrelsen.
3) Ingenting har hänt på Röde Bank. Samråd om
lokalisering av 100 verk på Stora Middelgrund
har hållits i september 2005. Området har även
föreslagits som Natura 2000-område i oktober 2005.
4) Kriegers Flak prövas av regeringen.
5) Utredning för södra Kalmarsund har gjorts av
berörda länsstyrelser och kommuner.
6) Knolls grund bör utredas närmare med hänsyn till naturvårds- och fiskeintressen.

2.3.11.1.1. Områden med goda förutsättningar

Boverket har bedömt att nio områden har goda
förutsättningar för storskalig vindkraftutbyggnad
som är särskilt strategiskt intressanta att utreda
närmare, bl a sådana som inte har stora allmänna
intressen och som ligger långt från kust och beSYDHAVSVIND | 2006-06-19

Ölandsbron
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Karta 11
BOVERKET*
GODA ANSLUTNINGSPUNKTER
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR
FÅ ALLMÄNNA INTRESSEN
BETYDANDE ALLMÄNNA INTRESSEN
STOPPOMRÅDEN
Länsgräns
Territorialhav
SEZ
* Enligt Boverkets rapport juni 2003
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2.3.10. Energimyndigheten
Myndigheten är nätmyndighet enligt ellagen
(1997:857) och har de tillsyns- och andra uppgifter som anges i denna lag. Myndigheten skall
vidare följa och analysera utvecklingen på elmarknaden. Målet för forskning, utveckling och demonstration av ny energiteknik är att bygga upp
sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens inom universitet, högskolor, institut, myndigheter och i näringsliv som behövs för att genom tillämpning av ny teknik och nya tjänster
möjliggöra en omställning till ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige.
Energimyndigheten stödjer stora forskningsprogram om förnybara energikällor och ny energiteknik på regeringens uppdrag.
Den 1 maj 2003 infördes elcertifikatsystemet som
ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Producenter av förnybar el får certifikat för varje levererad MWh el.
Försäljningen av certifikat ger producenterna en
extra intäkt, och bättre ekonomiska villkor för
miljöanpassad elproduktion.

2.3.9.1. Underlag och bedömningar
2.3.9.1.1. Områden av riksintresse för energiproduktion – vindkraft, enligt 3 kap 8 § MB

Energimyndigheten har i samarbete med samtliga berörda myndigheter tagit fram områden som
enligt beslut 2004-10-25 är av riksintresse för
energiproduktion - vindkraft. Ansökningar om
etableringar har inkommit på flera av dessa områden. Vid den konkreta prövningen av ett område har dock olika sektorsmyndigheter gjort
skilda bedömningar om deras lämplighet.
Energimyndigheten bedömer inte att områden av
riksintresse torde bli aktuella på djup större än
30 m.
Riksintresseområden för energiändamål i SEZ
kräver ändring av Energimyndighetens grundinställning i frågan om användning av planeringsverktyget riksintresse i SEZ. Myndigheten avser
att tillämpa riksintresse som ett aktivt planeringsverktyg. Arbete med fas två avseende områden
av riksintresse för vindkraft kommer att påbörjas år 2006.
2.3.9.2. Pågående undersökningar och arbete

Energimyndigheten beslöt att gå in i två stora
havsbaserade projekt, Lillgrund och Utgrunden
II, samt projektet Vindval för att ta ett samlat
grepp på miljöfrågor kring vindkraft. I Vindval
är fem delprojekt beviljade.

slipade stenar vid Stenshuvud i Skåne
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Genomförandet av Lillgrund och Utgrunden II
genererar sannolikt erfarenheter och bevis på att
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havsbaserad vindkraft fungerar tekniskt och ekonomiskt. Projekten lär ge kunskap som kan leda
till ytterligare kostnadsreduktion för framtida
projekt. Lillgrund är det i särklass största projektet i närtid. Projektet kommer bl a att ge möjligheter att studera parkeffekter, såväl miljömässiga som tekniska och anläggningslogistiska.
Storleksmässigt är det ett stort språng för svensk
vindkraft.
Utgrunden II är lokaliserad i Kalmarsund strax
norr om de sju vindkraftverk som uppfördes år
2000 (Utgrunden I). Den tekniska potentialen i
projektet bedöms som stor. Ett kontrollprogram
för projektet har upprättats och godkänts av länsstyrelsen september 2005.
På inrådan av Sweden Offshore Wind AB och
Sjöfartsverket har Energimyndigheten genom
beslut 2005-11-21 ställt medel till förfogande för
genomförande av projekt Kriegers Flak – Pilotprojekt vindkraft under tiden 2005-11-21 – 200912-31. Bland annat skall risker och säkerhet för
sjöfarten studeras. Projektet har inte kommit
igång ännu men Energimyndigheten förväntar sig
att de resultat som kommer från projektet skall
komma andra vindkraftprojekt till godo. Från
Sjöfartsverkets sida är det angeläget att förslag
till riskreducerande åtgärder tas fram samt att
kontrollprogram tas fram för att i första hand
minimera riskerna för att fartyg kolliderar med
vindkraftsparken och att i andra hand lindra konsekvenserna vid en inträffad olycka.

Karta 12
ENERGIMYNDIGHETEN
RIKSINTRESSE - VINDKRAFT
400 kV-LEDNING
130 kV-LEDNING
Länsgränser
Territorialhavet
SEZ
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2.3.11. Svenska Kraftnät

2.3.12. S G U

Affärsverket Svenska Kraftnät sköter stamnätet
för elkraft och har systemansvaret för den svenska elförsörjningen. Detta ansvar innebär att se
till att elsystemet är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert. Stamnätet omfattar totalt ca 15 000 km 220 kV och 400 kV kraftledningar med bl a stationer, förbindelser med
utlandet och kontrollsystem.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är central förvaltningsmyndighet för frågor om landets
geologiska beskaffenhet och mineralhantering.
SGU ansvarar för att utforska och kartlägga bottenförhållanden inom svenskt territorialhav och
ekonomisk zon (SEZ). Målet med den maringeologiska kartläggningen är framför allt att ta fram
underlag för planering av och beslut om skydd
och nyttjande av havsbottnen. Informationen används bland annat vid projektering av marina
anläggningsarbeten och vid miljöövervakning.
Den utgör också ett viktigt underlag för biologiska inventeringar, för fiskerinäringen och för
Försvarsmakten.

SNIT
T1
3 00
0 MW

Ur ett stamnäts- och kraftsystemperspektiv är
Svenska Kraftnät positiv till lokaliering av tillkommande elproduktion i södra Sverige då de är
ett underskottsområde när det gäller elproduktion och stamnätet i vissa driftsituationer har begränsningar i överföringskapaciteten. Tillskott i
södra Sverige reducerar dessa problem.

2.3.12.1. Underlag och bedömningar
2.3.12.1.1.Djupkurvor i havet

2.3.10.1. Goda anslutningsmöjligheter

Inom Sverige finns tre så kallade överföringssnitt.
Deras läge samt kapacitet vad gäller överföring
från norr till söder framgår av nedanstående figur. Stora delar av Sveriges energi produceras
norr om den 61:a breddgraden, snitt 2, medan
den stora energikonsumtionen sker söder om
denna. En högre effekt än 7 000 MW producerad norr om snitt 2 kan alltså inte transporteras
söder därom. Redan i dag nås stundom detta
kapacitetstak. Ny energiproduktion bör därför
ske söder om denna linje, och så nära konsumtionen som möjligt.
Svenska Kraftnät har pekat ut fyra anläggningar
för kraftproduktion där det finns ledig kapacitet
i det anslutande ledningsnätet. Inom 5LST befinner sig Barsebäck i Skåne och Stenungsund
på Västkusten.
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SGU har i detta arbete tagit fram djuphavskurvor, eller snarare negativa nivåkurvor, på 30, 40
och 50 meters djup. Kurvorna baseras huvudsakligen på Sjöfartsverkets kartmaterial och har
kompletterats med punktinformation. Kurvorna
redovisar mer en generell bild av bottenytan och
kan inte användas för absolut djupbestämning på
en särskild punkt.

SNITT 2
7 000 MW

2.3.12.1.2.Hårdbottnar och sandbottnar

SNITT 3
4 500 MW

Karta 13
SVENSKA KRAFTNÄT
SNITT
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SGU har tagit lokaliserat hårdbottnar och sandbankar i havet. SGU bedömer att vindkraftverk
inte bör etableras på sandbottnar då dessa kan
bli intressanta för materialutvinning.
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Karta 14
SGU
DJUP 0-30 M
DJUPKURVA 40 M
DJUP 50 M OCH MER
Länsgräns
Territorialhavet
SEZ
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Karta 15
SGU
SANDBANKAR
HÅRDBOTTNAR
Länsgräns
Territorialhavet
SEZ
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2.3.13. S M H I

SGU är formellt ansvarig för utpekande av värdefulla ämnen och materialfyndigheter av riksintresse enligt MB. Detta har inte gjorts i havet.
SGU har dock generellt bedömt att vindkraftverk inte bör anläggas där det finns mineral- och
materialtillgångar som kan bli intressanta att utnyttja i framtiden, däribland sand och grus.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, tillhandahåller planerings- och beslutsunderlag för väder- och vattenberoende verksamheter. SMHI har expertis inom meteorologi, hydrologi och oceanografi, och producerar planerings- och beslutsunderlag i frågor som rör bl a
miljö, vatten, klimat, jordbruk och energiutvinning.

strömmar, vågor och vattenstånd. SwedODC är
utsedd av Naturvårdsverket till nationell och regional datavärd för marina fysiska och kemiska
data. SwedODC lagrar och tillhandahåller data
insamlad inom ramen för den av Naturvårdsverket finansierade miljöövervakningen. Även Göteborgs, Stockholms och Umeå Marina forskningscentra bidrager med data.

2.3.12.2. Pågående undersökningar

2.3.13.1. Planerings- och underlagsmaterial

2.3.13.2. Pågående undersökningar

SGU bedriver en systematisk maringeologisk
kartering av det svenska kontinentalsockelområdet. Syftet är att skapa ett underlag för planering och beslut avseende nyttjande och skydd av
svenska havsområden. Undersökningen beräknas
avslutad 2006 och materialet planeras sammanställt och helt tillgängligt 2008. Insamlad information sammanställs i databaser. Informationen
består bland annat av jord- och bergarters utbredning ned till 100 m under bottenytan, depositionsområden och bottensedimentens innehåll av miljöfarliga ämnen samt av erosions- och abrasionsområden.

SMHI har databaser som omfattar fysiografiska, nyttjande- och variabeldata. Fysiografiska data
beskriver objektens former och strukturer, nyttjandedata beskriver hur samhället utnyttjar naturresurserna medan variablerna beskriver fysikaliska, kemiska och biologiska variabeldata.
Variablerna är ordnade efter massa, energi, kemi.
Databaserna benämns Svenskt Klimatarkiv
(KLAR), Svenskt Vattenarkiv (SVAR) och
Svenskt Havsarkiv (SHARK). SVAR innehåller
bl a uppgifter om vattendrag, vattendelare, sjöar
och dammar. KLAR innehåller bl a temperaturoch nederbördsuppgifter från 1700-talet och
framåt. SHARK, innehåller data från SMHI:s
oceanografiska provtagningsprogram. Utifrån
dess data kan meteorologiska, hydrologiska och
oceanografiska sammanställningar och analyser
tas fram.

2.3.13.2.1.Vindenergiinnehåll

2.3.12.1.3.Riksintressen enligt 3 kap 7 § MB

2.3.12.3. Frågeställningar

Bör riksintressen för värdefulla ämnen och material utredas i havet?
Var finns övriga materialfyndigheter än sand?
Hur skall kontaminerade områden hanteras och
var finns informationen om dessa?
Hur påverkas marint liv av täktverksamheter?

1996-1997 gjorde SMHI vindenergikarteringar
för sjutton län, dock inte heltäckande, på uppdrag av STEM. Vindenergikartorna täcker södra Sveriges kust- och slättområden samt områden runt de stora insjöarna.
SMHI genomför nu en vindenergikartering över
havet som beräknas vara färdig under 2006. Noteras kan att CVI år 2002 gjorde en beskrivning
av förutsättningar och metodik för detta i rapporten Ekonomisk ytanalys för vindkraft. En
bedömning i rapporten är att vindenergiinnehållet är ca 4 % högre 1 km utanför kusten än på
själva kusten, 10 % högre 5 km ut och ca 12 %
högre 15 km från kusten. I olika MKB tillhörande konkreta ansökningar redovisas ofta uppskattat och/eller uppmätt energiinnehåll.
2.3.13.3. Frågeställningar och noteringar

2.3.13.1.1.Sveriges Oceanografiska Data Center

SMHI ansvarar för SwedODC, Sveriges Oceanografiska Data Center, som bl a har data om
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Det bör klarläggas om stora vindkraftanläggningar kan påverka strömförhållandena i havet på ett
sådant sätt att negativa effekter uppstår.
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2.4. Andra organisationer
2.3.14. Vattenmyndigheter
Vattenmyndigheterna bildades 2004. Deras ansvarsområde sträcker sig en sjömil utanför baslinjen. De kommer sannolikt endast undantagsvis att beröras av storskaliga vindkraftanläggningar. Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt ansvarar för vattenområdet i Kalmar
och Blekinge samt i Skåne upp till Öresund. Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt
ansvarar för vattenområdet från Öresund till
Norge.

2.3.15. Post och Telestyrelsen
Vindkraftverk på land kan störa radiotrafiken,
framför allt mellan fasta länkar. I allmänhet torde dock inte radiolänkverksamhet till havs påverkas av vindkraftverk. Störningar kan dock
uppträda i enskilda fall till följd av samverkande
omständigheter. Lokalisering av enskilda vindkraftverk till havs bör således vara föremål för
samråd ur radiostörningssynpunkt. Den som avser att uppföra ett verk bör samråda med den
som beviljats radiotillstånd av Post och Telestyrelsen i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation inom det aktuella geografiska området.
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2.4.1.1. HELCOM

Helsingforskommissionen, Baltic Marine Environment Protection Commission, HELCOM, är
Östersjöländernas samarbetsorgan för skydd av
Östersjöområdets marina miljö. HELCOM arbetar på flera olika områden om Östersjöområdet
och dess miljötillstånd. Viktiga möten och avtal
som undertecknats är:
• Declaration on the Protection of the Environment of the Baltic Sea 1988-02-15
• Baltic Sea Declaration - Ronneby Decl 1990
• Baltic Sea Environmental Declaration 1992
• Declaration on Resource Mobilisation for the
Baltic Sea Joint Comprehensive Environment
Action Programme - Gdansk Declaration 1993
• 15th Meeting 1994-03-11
• Communique of the Ministerial Session 1998
• Declaration on the Safety of Navigation and
Emergency Capacity - Copenhagen Decl 2001
• Bremen Declaration 2003-06-25
2.4.1.1.1. Baltic Sea Protected Areas — BSPA

HELCOM antog 1994 en rekommendation om
skydd av 62 marina miljöer och kustbiotoper
varav 13 är belägna inom svenskt område. Dessa
områden benämns BSPA, Baltic Sea Protected
Areas. HELCOM kan endast utfärda rekommendationer, och upprättade BSPA-områden måste
skyddas med nationell rätt. I EU kan områdena
skyddas som Natura 2000-områden. Av de tretton svenska områdena är fyra belägna inom 5LST:
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• BSPA 59 - Torhamns skärgård, Blekinge, ca
20 % är naturreservat (IUCN IV)
• BSPA 60 - Falsterbohalvön med Måkläppen,
Skåne, till stora delar Natura 2000 område
• BSPA 61 – Kullaberg, Skåne, till stora delar
oskyddad status
• BSPA 62 - Nidingen / Sönnerbergen / Mönster, Bohuslän, naturreservat (IUCN IV)
2.4.1.2. Important Bird Areas — IBA

Viktiga fågellokaler, s k IBA-områden, har pekats ut av den internationella fågelskyddsorganisationen Birdlife International. I Sverige har 73
områden pekats ut, varav 21 är belägna i havet i
5LST. Av dessa är alla belägna vid kusten utom
Lilla Middelgrund samt Norra och Södra Midsjöbanken. IBA-statusen innebär inget skydd i sig,
utan måste följas upp med nationell rätt.
2.4.1.3. OSPAR

OSPAR-konventionen, eller Convention for the
Protection of the Marine Environment of the
North-East Atlantic, är en regional konvention
för Nordostatlanten, inklusive Nordsjön, Skagerrak och delar av Kattegatt, om skydd av havets
miljö. Områdets yttergränser är Grönlands östkust, Nordsjöns kust, Gibraltarsundet och Nordpolen. Konventionen har arbetats fram mellan flera stater. Den undertecknades 1992 och trädde i
kraft 1998. Syftet är främst att hantera miljöproblem samt skydda Nordostatlantens marina ekosystem. OSPAR arbetar bl a på att identifiera
känsliga arter och ekosystem samt skydda dessa.

2.4.1.3.1. Marine Protected Areas (MPA)

2.4.1.6. Safety at Sea

Sverige har preliminärt redovisat sex områden
som bör skyddas: Lilla Middelgrund, Fladen och
Kungsbackafjorden i Kattegatt samt Nordre älvs
mynning, Gullmarn och Kosterområdet i Skagerrak. Berörda kommunerna avses informeras före
2006, innan den formella presentationen av områdena till OSPAR kan lämnas.

Det pågår ett EU-finansierat projekt om vindkraft till havs nämnas som ingår i ett större projekt benämnt Safety at Sea. Projektet kan hämtas på www.safetyatsea.se under Demonstration
Project D.

2.4.1.4. Bonnavtalet

Formellt namn för Bonnavtalet är ”Avtalet om
samarbete för att bekämpa föroreningar i Nordsjön av olja och andra skadliga ämnen”. Det
omfattar Nordsjön, Skagerrak och Engelska kanalen, och att på olika sätt samarbeta för att bekämpa utsläpp av olja och andra farliga ämnen i
havet från fartyg och oljeplattformar till havs.
Avtalet har arbetats fram mellan länderna kring
Nordsjön samt EU som organisation. Avtalet
undertecknades 1969 och trädde i kraft 1970.
2.4.1.5. AEWA-avtalet

The Agreement on the Conservation of AfricanEurasian Migratory Waterbirds (AEWA), antogs
1995-06-16 i Haag, och trädde i kraft 1999-1101. AEWA omfattar 235 fågelarter som är ekologiskt beroende av våtmarker. Överenskommelsen täcker 117 länder i Europa, Afrika, Asien samt
Kanada. Av dessa har 51 undertecknat avtalet.
EU stöder implementeringen av AEWA.

2.4.1.7. FOI

Totalförvarets Forskningsinstitut (FOI) bedriver
egen forskning och utveckling inom vindenergiområdet med speciell inriktning mot aerodynamik, prestanda och laster. De administrerar dessutom delar av svensk vindenergiforskning, leder
och deltar i internationellt forskningssamarbete
samt deltar i standardiseringsarbete och typgodkännande av vindkraftverk i Sverige.
2.4.1.7.1. Kunskapscentrum för Vindkraft

På uppdrag av STEM startade FOI under hösten
2002 Kunskapscentrum för Vindkraft, där bl a
nyheter och information om vindkraft presenteras i syfte att sprida resultat från vindkraftforskningen och öka den allmänna kunskapen om vad
en vindkraftutbyggnad innebär.
Det svenska forskningsprogrammet för vindkraft,
VindForsk, löper över tre år (2002-2004) och
omfattar ca 90 miljoner kr. Forskningen är indelad i en grundläggande och en tillämpad del, och
de grundläggande projekten har delats in i fyra
kategorier:
1. Säkrare bedömning av elproduktionen
2. Kostnadseffektiva vindkraftverk
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3. Effektiv integrering av vindkraft i elsystemet
4. Bättre konsekvensbedömning och ändamålsenlig planering och reglering
2.4.1.7.2. VindForsk

VindForsk ger bl a ut nyhetsbrevet Vindbladet,
driver en hemsida, genomför konferenser, förmedlar kontakter och bevakar vad som händer
inom vindkraftområdet runt om i världen. Verksamheten bedrivs utifrån av riksdagen fastställda
energi- och miljöpolitiska mål. Övergripande mål
är bl a att bygga upp en långsiktig kompetensförsörjning vid svenska institut och företag samt
verka för bättre konsekvensbedömningar och en
ändamålsenlig planerings- och tillståndsprocess.
Forskningsaktiviteter för att kartlägga naturvårdskonsekvenser till havs skall också påbörjas.
2.4.1.8. Elforsk

Elforsks vindkraftprogram startade 1994 med
inriktning mot tillämpad och användarorienterad
forskning och utveckling (FoU). Uppläggningen
är projektspecificerade program på uppdragsbasis för att fånga upp de problem och idéer till
förbättringar som finns hos vindkraftoperatörerna, samtidigt som mer aktuella frågor kan behandlas. Målsättningen är bl a förbättrad driftekonomi och tillståndsgivning samt att utvärdering av tekniska alternativ och nya tekniklösningar. Elforsk bedriver på uppdragsbasis forskning
och utveckling som på ett effektivt sätt kompletterar den FoU-verksamhet som företagen i ägarkretsen själva bedriver.
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Projektområdet Vindkraft har som mål att förbättra förutsättningarna för att kunna bygga ut
ny vindkraft och att effektivisera drift av befintliga vindkraftanläggningar. Forskningen finansieras av Energiföretagen och STEM via VindForsk.
Projektförslag begärs in från högskolor, institutioner och konsulter i Norden.
Elforsk byggde på uppdrag av Energimyndigheten upp en miljödatabas för havsförlagda vindkraftanläggningar. Syftet var att öppet samla miljökunskap så att vindkraftens olika aktörer fick
ett underlag både för övergripande planering och
för miljömässiga hänsynstaganden i skilda prövningsärenden. Miljödatabasen uppdateras inte
längre och kommer att läggas ner, enligt ansvarig på Elforsk. Istället bör EU projektet COD
bör studeras då det projektets databas innehåller
alla miljörelaterade studier avseende havsbaserad vindkraft inom EU.
2.4.1.9. Vindval

Brister finns i kunskaperna om vindkraftverkens
påverkan på miljön, vilket bl a leder till problem
med miljökonsekvensbedömningar i samband
med tillståndsprövningar. STEM tillsatte en referensgrupp där berörda myndigheter fanns representerade. Referensgruppen gjorde bedömningen att det behövs ett samlat nationellt grepp
om de studier som behöver göras för att driva på
en generell utveckling av havsbaserad vindkraft i
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Sverige. NV visade intresse för att driva ett sådant program och STEM och NV har träffat en
överenskommelse om Kunskapsprogrammets
genomförande. Syftet är att få bättre underlag
för miljökonsekvensbeskrivningar och planeringsoch tillståndsprocesser samt bygga upp kunskap
om miljöeffekter av havsbaserad vindkraft vid
svenska universitet, högskolor, institut och företag. Kunskapsprogrammet ska även ta fram mer
kunskap om människors upplevelser av vindkraft.
NV bedriver på uppdrag av regeringen ett arbete
med att inventera havsområdena, främst de tjugo utsjöbankarna. Resultaten från dessa inventeringar förväntas ge värdefull information till projekt inom Vindval. En del projekt kan med stor
sannolikhet direkt bygga vidare på de resultat som
erhålls.
Resultaten från Kunskapsprogrammets miljöeffektstudier, och tidigare genomförda miljöeffektstudier, ska kunna användas som kunskapsunderlag för miljökonsekvensbedömningar och en ändamålsenlig planerings- och tillståndsprocess för
att på så sätt minska osäkerheten vid bedömningen av vindkraftens påverkan på miljön.
Vindval inleds med studier före etablering som
ger en nulägesbeskrivning av de miljöförhållanden som råder inom ett område. Målet är att få
en helhetsbild av alla de effekter på den marina
miljön och dess organismer som ett vindkraftverk eller en hel park kan ha.
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2.4.1.10. Centrum för Vindkraftsinformation CVI

För att öka användningen av el från förnyelsebara energikällor har Högskolan på Gotland byggt
upp ett Centrum för Vindkraftsinformation - CVI.
Kunskapsbanken innehåller forskningsrapporter,
utredningar och andra kunskapssammanställningar om vindkraft. Det mesta materialet kan fås i
fulltext via Internet. Här finns vindenergikartor
för olika regioner i Sverige, information om genomförda och ansökta vindkraftsprojekt i Sverige
och andra länder, på land och till havs. Vidare
finns bl a den lagstiftning som berör vindkraft
samlad. Information sammanställs efter hand.
2.4.1.10.1.Interreg III B

Högskolan på Gotland deltar i projektet Wind
Energy in the Baltic Sea Region som ingår i EUprogrammet Interreg III B. Syftet är att skapa
ett nätverk för vindkraft mellan Östersjöländerna och att stötta de svagare regionerna. Högskolan är projektledare för ett delprojekt; Wind energy experts - the new generation, där internationella distanskurser om vindkraft tas fram och
testas. Projektet började 2003 och pågår till och
med 2005. Mer information om Interreg projektet finns på: www.windenergy-in-the-bsr.net
2.4.1.11. MIIU

Meteorologiska Institutet, Uppsala Universitet
(MIUU) har en central roll i kartläggningen av
de svenska vindförhållanden och har genomfört
vindenergikarteringen som visas på karta 16.

2.4.1.12. Svensk Vindkraftförening

2.4.1.15. EWEA

Svensk Vindkraftförening är en politiskt obunden förening med lokalavdelningar i olika delar
av landet. De informerar om vindkraft och arbetar för att vindkraften ska byggas ut i Sverige.

European Wind Energy Association, EWEA, är
en sammanslutning av tillverkare som täcker
98 % av den globala vindkraftsmarknaden. De
utför även all slags forskning och undersökning
kring vindkraftverk.

2.4.1.13. Svensk Energi - Swedenergy - AB

Sveriges Elleverantörer och Svenska Kraftverksföreningen har gått samman och bildat branschorganisationen Svensk Energi. Den nya organisationen företräder hela elbranschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.
Affärsidén för Svensk Energi är att vara en
bransch- och intresseorganisation för landets elförsörjningsföretag (nät-, elhandels- och elproduktionsföretag). Svenska kraftverksföreningen
var en branschförening för de större elproducenterna i Sverige. Föreningen som bildades 1909
har trettio medlemmar som tillsammans svarar
för ca 95 procent av elproduktionen i Sverige.

2.4.1.16. Copenhagen strategy

En antal regeringsrepresentanter från ett antal
medlemsstater i EU har lämnat en deklaration,
Copenhagen strategy on offshore wind deployment. 2005-10-27, som bl a uppmanar ministerrådet i EU att förenkla lagstiftningen på området
samt upprätta en strategi för offshore-anläggningar.
Utöver här nämnda finns en lång rad andra organisationer, sammanslutningar o s v som utför viktiga arbetsuppgifter inom fältet, inte minst universitet och högskolor samt andra länder.

2.4.1.14. IEA

Karta 16
Vindhastighet på 103 m höjd.MIUU-modellen (MeteorologI Uppsala Universitet) har använts för att kartlägga vindpotentialen över Sverige med 5 km upplösning. Kartor med 1 km upplösning har färdigställts
under våren 2006.

26 länder är medlemmar i Internaional Energy
Agency, IEA, däribland Sverige genom STEM.
Även EU kommissionen deltar i IEA:s arbete.
Medlemmarna i IEA R&D Wind forskar kring
vindkraftverk och rådger utifrån detta regeringar m fl. En strategisk plan finns för 2003-2008
där flytande anläggningar på djup över 30 är upptagen på listan över strategiska mål.
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2.5. Regionala och lokala överväganden
Här följande sammanställningar av de fem länsstyrelsernas och de fyrtioen kustkommunernas
baseras huvudsakligen på tidigare framtagna utredningar och ställningstaganden, i kommunernas fall som regel på översiktsplaner och särskilda policydokument oimvindkraft, men även på
de synpunkter som gavs i föregående remiss vintern 2005/06. I vissa fall har remissbehandlingen
föranlett nya ställningstaganden vilka då redovisas här.
2.5.1.

Kalmar län

2.5.1.1. Länsstyrelsen i Kalmar län

Länsstyrelserna i Kalmar och Blekinge län genomförde 2003 tillsammans med berörda kommuner i södra Kalmarsund - Mörbylånga, Kalmar, Torsås och Karlskrona - samt Energikontor
Sydost en lokaliseringsstudie och policyutredning
till stöd för fortsatt utbyggnad av vindkraften i
detta område. Policyn, som presenterades i september 2003, är antagen av samtliga medverkande myndigheter och utgör därför ett samlat ställningstagande till vindkraften här. I planeringsunderlaget visas på alternativa utbyggnadsmöjligheter med goda förutsättningar för vindkraft, placerat i grupper upp till ca 0,5 TWh och omfattar
då både Kalmar och Blekinge läns kustvatten i
södra Kalmarsund. Planeringsunderlaget har
underlättat ställningstagandena vid samråden om
Utgrunden II och används nu också vid samråd
om ytterligare etableringar vid Trolleboda.
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Inom Kalmar län finns fem delområden av riksintresse för vindkraft enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Beslut om vilka områden som skulle kunna
vara av riksintresse fattades av Länsstyrelsen
2004-05-24 efter utredning och överväganden
med anledning av de remisser som föregick arbetet. Energimyndigheten beslöt hösten 2004 i
överensstämmelse med Länsstyrelsens förslag
och de fem områdena är: Utgrunden (Mörbylånga
kommun), Trolleboda(Torsås del av), Kårehamn
(Borgholm) samt Simpevarp (två delområden i
Oskarshamns kommun). Enligt Länsstyrelsens
beräkningar är det fullt rimligt att det inom områdena kan produceras ca 0,67 TWh.
Av riksdagens nationella planeringsmål om 10
TWh vindkraft till 2015 har Kalmar län tilldelats
ett planeringsmål om 0,27 TWh. Länsstyrelsen
antog 2004 regionala miljömål för Kalmar län
och ett regionalt mål för vindkraft i länet är då
satt till 0,3 TWh, alltså något högre än Energimyndighetens. Länsstyrelsen bedömde i samband
därmed att det inte skulle vara orealistiskt att
redan innan 2015 komma upp till detta mål.
I samband med ställningstagande till detta planeringsunderlag/regeringsuppdrag och ytterligare
utbyggnad av vindkraft inom länets havsområden innanför TG har Länsstyrelsens tjänstemän
inom den sk Vindstrategigruppen kommit fram
till att inte ytterligare peka ut några kustnära havsområden utöver de som redan är riksintressen för
vindkraft och således utöver det som redan har
utretts i länet och då hänsyn tagits till förekom- 52 -

mande motstående intressen för bevarande (kulturmiljö, landskapsbild, naturvård) eller anspråk
(sjöfart, försvaret m fl ). Orsakerna till detta grundar sig också på gällande bestämmelser enligt MB
4:3, samt kommunernas ställningstagande i översiktsplanerna, både till sina egna havsområden
och till angränsande kommuners. Detta innebär
bl a att Kalmar, Mönsterås och Västerviks kommuner inte bör bli aktuella för stora anläggningar till havs. Av dessa skäl har således karta 22
där s k ”vindbruksfria områden” redovisas, endast ”öppningar” vid de fem riksintresseområdena. Samtidigt innebär detta att förutsättningarna för vindkraft i områden som ligger bortom
25 km från länets fastland inklusive Öland bör
kunna undersökas, så som i detta planeringsunderlag.
2.5.1.2. Västerviks kommun

[ÖP KF 2001-06-28] Vindkraft är inte behandlad i ÖP. Det pågår arbete med FÖP av kustområdet inklusive skärgården. Enligt uppgift skall
vindkraften behandlas i detta arbete.
Kommunen finner det tveksamt att tänja på gränserna för området med obruten kust enligt 4 kap
3§ MB då landskapsbild och naturvärden inom
det obrutna kustområdet är särskilt känsliga för
storskaliga vindkraftanläggningar. Enstaka mindre anläggningar bör dock kunna tillåtas efter
särskild miljöprövning med hänsyn till landskapsbild, buller, naturvärden, fiskeriintressen m m.

2.5.1.3. Oskarshamns kommun

[ÖP KF 2003-03-10] I samrådsupplagan från
november 2001 pekades ett område till havs - 5
km sydöst Simpevarp och ca 8 km väster Figeholm ut som ett eventuellt reservatsområde för
vindkraft. Området var ca 30 km 2 stort och tänkt
för storskalig vindkraft. ÖP anger att hela området sannolikt inte är lämpligt utan att det måste
göras ytterligare analyser — flyttfågelstråk, yrkesfiskets intressen i området mm.
I Länsstyrelsens samrådsyttrande 2002-03-15
påpekas att det just då pågick miljöprövning av
en anläggning (Midbredan) i området varför
Länsstyrelsen inte kunde föregripa den prövningen med något ställningstagande. I antagen ÖP har
området tagits bort med kommentaren: ”För att
komma fram till om det är lämpligt med vindkraft i eller i anslutning till detta område, behandlas frågan vidare i fördjupad översiktsplan för
kommunens kust och skärgård.” Denna pågår.
Två av länets fem utpekade riksintressen för vindkraft ligger till havs utanför kärnkraftverket vid
Simpevarp. Vid länsstyrelsen remiss under arbetets gång hade kommunen ingen erinran.
Kommunen vill värna om kusten och skärgårdsmiljöerna, och det är viktigt att det även i framtiden är möjligt att försörja sig på verksamheter
som bedrivs i skärgården, exempelvis fisket. En
eventuell vindkraftspark till havs får inte bidra
till ytterligare försämrad fiskreproduktion.

Karta 17
HAVET KRING KALMAR LÄN
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2.5.1.4. Borgholms kommun

[ÖP KF 2002] I ÖP har man valt att inte peka ut
direkta platser för lokalisering utan i stället ange
krav för etablering. Kommunen ser positivt på
havsbaserad vindenergiproduktion.
Kommunen anser att förbudet enligt 4 kap § 3
MB gäller på Öland. Utmed kommunens västra
kust, både till havs och på land, skall inga vindkraftetableringar ske.
Enstaka större anläggningar och då främst havsbaserade kan vara rimliga om de lokaliseras med
stort avstånd från varandra.
Havet utanför den östra kuststräckan i kommunen kan endast rymma ett fåtal större etableringar för att inte påtagligt skada orördheten i området med särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 2 § MB.
Det område kommunen i första hand anser vara
möjligt att pröva för vindkraftproduktion är ett
område nordost om Kårehamn.

ningsversionen om ”minsta avstånd från kusten
på ca 3 sjömil” togs bort av KF.
2.5.1.5. Mönsterås kommun

Av kommunens antagna översiktsplan [KF 200202-15] framgår att kommunen är positiv till etablering av vindkraft i kommunen och att de nationella målen att öka användningen av vindkraft
ligger väl i linje med kommunens uttalade mål.
Kommunens mål är att övergå till ett uthålligt
energisystem baserat på förnybara energikällor.
Såsom en mellankommunal fråga bör lokalisering av större vindkraftverk ses i ett kalmarsundsperspektiv, ett fåtal större områden som är lämpliga bör kunna pekas ut i samråd med länsstyrelsen. På plankarta har områden markerats ut som
kan vara av intresse för etablering av vindkraftverk.

Sjöfartsverket har tagit del av E.on:s planer på
Kårehamn. Yttre delen av parken ligger ca 4 sjömil från kusten. Med tanke på kustsjöfarten är
det inte lämpligt att gå längre ut från land.

Kommunen menar att i Kalmar län är det framförallt till havs som det finns möjligheter att finna goda lägen för stora vindkraftanläggningar.
Stora anläggningar är inte det mest lämpliga i
kommunens havsområde. Kommunen är dock
positiv till att utreda förutsättningarna för mindre anläggningar.

I granskningsyttrande 2002-09-17 anförs att
”länsstyrelsen i princip delar kommunens uppfattning beträffande vindkraftslokalisering så som
den redovisas på sid 33-36 i ÖP”. Detta gällde
utställningsversionen. I den antagna versionen har
vissa smärre förändringar gjorts. Av betydelse i
sammanhanget är att texten som stod i utställ-

[ÖP samråd 2004-06-09] I ÖP del 2 Kusten finns
ett allmänt ställningstagande för öppna vattenområdet i havet och att lokalisering av vindkraftverk till havs bör utredas. Länsstyrelsen har framhållit att förutsättningarna för etablering av vindkraft bör utredas inom Mönsterås bruks industriområde, samt norr om Vållö och Yttre skärgår-
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den. Detta innebär att i princip hela kommunens
yttre havsområde utanför skärgården och ut till
kommungränsen i Kalmarsund bör utredas. I den
utställda versionen av den nya översiktsplanen
[KF 2005-03-22] pekas inget område ut. För yttre
skärgården anges att tillräcklig vindenergi finns
för etablering av vindkraft och att övriga förutsättningar bör utredas vidare. Länsstyrelsen har i
sitt granskningsyttrande 2005-09-30 bl a hänvisat till pågående regeringsuppdrag och här aktuell utredning. Borgholms kommun framför i sitt
yttrande vikten av att vindkraftetableringar för
de båda kommunerna samordnas.
2.5.1.6. Kalmar kommun

[ÖP KF 1999-12-20] I ÖP sägs under avsnittet
Teknisk försörjning och energi: ”En utbyggnad
av vindkraft i Kalmar kommun ligger i linje med
kommunens mål för hållbar utveckling. Regeringens vindkraftsutredning visar att riksintressen
och naturreservat i sig inte innebär något hinder
för en vindkraftetablering. Detta innebär att flera
områden i kommunen kan bli intressanta för vindkraftetableringar. Regeringens rapport visar att
kunskaperna om vindkraftens effekter för bl a
fågellivet, sälar, fisk och landlevande däggdjur
samt ljudstörningar, skuggstörningar, elektromagnetiska signalsystem och säkerhetsavstånd är
bristfälliga. I avvaktan på att kunskapsläget förbättras ställer sig kommunen generellt positiv till
etableringar. Enstaka verk får prövas utifrån sina
förutsättningar. För större etableringar till lands

2.5.2.
och havs krävs mer omfattande studier. Utvecklingen av kunskapsläget kommer därför att följas noga.” Länsstyrelsen har i granskningsyttrande
1999-06-24 inte kommenterat detta.
2.5.1.7. Torsås kommun

[ÖP KF 2002-09-25] Kommunen har 2002-0905 antagit en komplettering av ÖP avseende vindkraftslokalisering. Där har 12 delområden på land
pekats ut samt ett område till havs i södra kommundelen mellan Björkenäs udde och Grisbäcks
udde och 3-7 km ut i Kalmarsund. Länsstyrelsen
har i granskningsyttrande 2002-04-16 hänvisat
till den sedermera genomförda studien av södra
Kalmarsund .
2.5.1.8. Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun är den kommun i länet som
har mest vindkraft både till antal verk och samlad effekt. Här ligger också länets hittills enda
och största havsbaserade anläggning, Utgrunden I, med sju verk om totalt ca 10 MW.
[ÖP KF 1991-08-26] Arbete pågår med en ny
reviderad ÖP. I denna fanns utpekat ett större
område till havs vid Utgrunden. För havsdelen i
Kalmarsund förutsätts numera att den policy gäller som har utarbetats av berörda kommuner och
länsstyrelsen tillsammans under 2003.
Samråd av ny ÖP planeras att ske vintern 2006.
Såvitt framkommit hittills kommer frågan upp
huruvida man kan ersätta flera mindre verk med
färre och större.

Blekinge län

2.5.2.1. Länsstyrelsen i Blekinge län

Länsstyrelsen gör bedömningen att det är möjligt att med god marginal uppnå det regionalt tilldelade målet om 0,191 TWh vid fullt nyttjande
av riksintresseområdena för vindkraft i länet.
Riksintresse för vindkraft är en del av riksintressena för elproduktion. Efter samråd med länsstyrelserna gjorde Energimyndigheten under 2004
en bedömning av lämpliga riksintresseområden
för vindkraftetableringar. I Blekinge län utgörs
riksintresseområdena av två områden för havsbaserad vindkraft: Trolleboda i Kalmar sund, tillhörande Karlskrona kommun och Taggen söder
om Listerlandet i Sölvesborgs kommun. Avgränsningen har skett utifrån djupförhållanden, utblickar från riksintresse för kulturmiljövård, avstånd
till kusten samt farleder till hamnar. Riksintresseområdena kan dock behöva avgränsas noggrannare, lämpligen i samband med kommunernas
revidering av översiktsplanerna. Eftersom det på
platserna även finns andra motstående, intressen
är det viktigt att detta och anläggningarnas konsekvenser utreds vid eventuella tillståndsprövningar.

nen av bebyggelse finns och den framtida tätortsutvecklingen kommer att ske. Här finns också
de mest välbesökta områdena och höga kulturvärden. Med tanke på den snabba och täta bebyggelseutvecklingen, den kustnära båttrafiken
och det småskaliga fisket, landskapsbilden m.m.
och med hänsyn risken för påverkan på upplevelsevärdena för turism, kultur och friluftsliv bör
en zon på 8 km finnas längs med Blekinges södra
kust och öar. I Blekinges västra del, i höjd med
Listerlandet och Hanö bör en zon på 25 km från
fastlandet räknat, vara fritt från storskaliga vindkraftsetableringar. I detta område finns höjdplatåer med värdefulla utblickspunkter som bör bevaras. Vid riksintresseområdena och längs med
Blekinges östra kust, södra Kalmarsund, bör en
zon på 5,5 km finnas då tidigare utredningar har
visat på områdenas lämplighet för vindkraftsetableringar och att detta är ett lämpligt avstånd
(med undantag av ett område vid Kristianopel).
Det bör tilläggas att dessa zoner avser storskaliga vindkraftslokaliseringar, enstaka verk eller
mindre grupper kan vara möjliga att uppföra inom
området men detta får prövas i varje enskilt fall.

Länsstyrelsen anser att en utbyggnad av storskaliga vindkraftsanläggningar i länet lämpligen sker
till havs och att ur hushållnings- och landskapsbildssynpunkt är få stora anläggningar att föredra framför flera små. Längs med Blekinges kust
bedömer länsstyrelsen att det även bör finnas en
zon utan storskaliga vindkraftsanläggningar eftersom det är här som den största koncentratio-

Länsstyrelserna i Kalmar och Blekinge genomförde tillsammans med berörda kommuner i södra Kalmarsund samt Energikontor Sydost under
2003 en lokaliseringsstudie och policyutredning
till stöd för fortsatt utbyggnad av vindkraften där,
”Samordnad policy för lokalisering av havsbaserad vindkraft i södra Kalmarsund”. Policyn,
som presenterades i september 2003, är antagen
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av samtliga parter och utgör därför ett samlat
ställningstagande till vindkraft i detta område.
I detta planeringsunderlag visar på alternativa
utbyggnadsmöjligheter upp till 0,5 TWh,. Underlaget har översänts till Energimyndigheten. Den
beräknade utbyggnaden omfattar både Kalmar
och Blekinge län. Länsstyrelsen i Blekinge har
också tagit fram ett planeringsunderlag för vindkraftetableringar på land. Underlaget redovisar
bl.a. områden som har goda förutsättningar för
vindkraftlokalisering och rekommendationer för
planering av vindkraft. Materialet kommer att
uppdateras under våren/sommaren 2006.
Den största vindkraftanläggningen i länet idag
finns i havsområdet vid Yttre Stengrund utanför
länets östkust i Karlskrona kommun (5 verk).
Enstaka verk eller mindre grupper finns också
utmed länets kust.
Tre av länets fem kommuner, Karlskrona, Ronneby och Sölvesborgs kommun, berör vindkraften i sina gällande översiktsplaner medan Karlshamn behandlar frågan i sitt förslag till ny översiktsplan. Olofström kommun, med sitt läge som
inlandskommun, tar av naturliga skäl inte upp
frågan om vindkraftsetableringar till havs.

råde. Området sträcker sig utmed hela östkusten. Länsstyrelsen bedömer inte att avgränsningen av området är förenligt med riksintresset för
försvaret. Vattenfall söker i dagsläget tillstånd för
att uppföra fem vindkraftverk med en samlad
uteffekt om högst 21 MW och en årlig produktion på ca 54 GWh.
När det gäller skärgården och kustzonen gör
kommunen bedömningen att vindenergin är tillräckligt hög för att vara intressant för vindkraft.
Samtidigt anges att intressekonflikterna är så starka att en eventuell utbyggnad kommer att få begränsas till vissa områden/zoner. Detta liksom
möjligheter till avvägning mellan olika intressen
anges kräva en fördjupad utredning. Kommunen
rekommenderar också utökade MKB för mindre
vindkraftverk i kustzonen.
I fördjupad ÖP beträffande skärgården, 1999,
redovisas inget förslag till områden för vindkraft-

verk eftersom det i samrådsskedet visade sig finnas för många motstående intressen. Däremot
ställer sig kommunen även där positiv till vindkraft som energikälla.
Karlskrona kommun anser det positivt att gemensamma riktlinjer utformas för storskaliga vindkraftsetableringar. Naturligtvis måste vederbörlig hänsyn tas till skiftande förutsättningar i de
olika delarna av detta stora utredningsområde
men hanteringen av respektive ärende ska vara
likartad.
2.5.2.3. Karlshamns kommun

I gällande ÖP för Karlshamns kommun, ÖP 1990,
berörs inte vindkraftsetableringar till havs. Frågan kommer dock att behandlas i kommande ÖP
som avses färdigställas under 2006. Karlshamns
kommun anser att det är viktigt att de etableringar som sker i sydöstra Östersjön inte kom-

2.5.2.2. Karlskrona kommun

Enligt ÖP, antagen 2002, ställer sig kommunen
positiv till vindkraft. ÖP anger ett område i Kalmarsund, strax norr om Kristianopel och i gränsen till Kalmar län, som lämpligt utbyggnadsomSYDHAVSVIND | 2006-06-19

vindkraftverket Svante vid Nogersund i Blekinge
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mer att påverka landskapsbilden negativt i Karlshamns skärgård. Vindkraftverken får inte vara
placerade så nära bebyggelsen i skärgården att
de dominerar landskapsbilden eller på annat sätt
verkar störande för de boende. Det är vidare av
stor betydelse att sjöfarten i Östersjön och därmed verksamheten i Karlshamns hamn inte påverkas negativt av framtida etableringar av vindkraftverk. [KS 2006-02-21]
2.5.2.4. Ronneby kommun

I kommunens gällande ÖP från 1990 pekas ett
område söder om Gö halvön som lämpligt område för vindkraft. Området är dock borttaget i
kommunens förslag till ny översiktsplan, utställningsversion 2006. Kommunen gör bedömningen att det är en tänkbar möjlighet att etablera vindkraftverk till havs men fördjupade utredningar
och prövningar ska göras i varje enskilt fall.
2.5.2.5. Sölvesborgs kommun

ÖP 1990 anger lägen som finns föreslagna i vindkraftutredningen från 1988 d v s två områden till
havs, Taggen och Hanöbanken. Kommunen redovisar från utredningen något reducerade områden aktuella för vindkraftutbyggnad då hänsyn
har tagits till yrkesfiskets intressen. Ett område
söder om Taggen finns också upptaget som riksintresse för vindkraft enligt 3 kap § 8 MB. (riksintresset sammanfaller inte riktigt med kommunens förslag i ÖP).

Karta 18
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2.5.3.

Skåne län

2.5.3.1. Länsstyrelsen i Skåne län

Länsstyrelsen har bedömt att det totalt bör vara
möjligt att producera ca 2 TWh/år i länets landoch havsområden inom TG. [Vindkraft i Skåne, analys och konsekvenser av olika scenarier, Skåne i utveckling 2003:35].

Stora delar av de tätbefolkade delarna av länet
finns längs kusterna och upptas av bebyggelse,
infrastrukturella anläggningar samt bördig åkerjord. Kusten är därför generellt sett mycket betydelsefull för rörligt friluftsliv, rekreation samt
turism och omfattas bl a av denna anledning av
bestämmelserna i 4 kap 4 § miljöbalken.
Länsstyrelsen anser generellt att det ur landskapsbildssynpunkt är olämpligt med storskalig vindkraftetablering närmare kusten än 8 km. Undantag kan vara etablering i industri- eller hamnområden. Förutsättningarna kan dock variera och
den slutliga prövningen sker först när en tillståndsansökan kommer in till myndigheten. Utmed den skånska kusten finns ett fåtal höjdpartier med mycket höga kultur- och naturvärden av
stort nationellt och internationellt intresse för friluftsliv och turism. Dessa områden, Hovs Hallar,
Kullaberg, Kåseberga och Stenshuvud, kräver ett
större visuellt skyddsavstånd än 8 km. I scenarierna har ett avstånd på 25 km till kustpartier med
marknivå 30 meter över havsytan testats och sedermera bedömts lämpligt av länsstyrelsen och
berörda kommuner.
Sedan utredningen gjordes år 2003 har tillstånd
givits att uppföra en vindkraftspark på Lillgrund
SYDHAVSVIND | 2006-06-19

i Öresund. Det innebär att havsutsikten norrut
från Falsterbonäset kommer att vara påverkad
av vindkraftsparken och Öresundsbron. Då Falsterbonäset har dokumenterade stora natur-, kultur- och friluftslivsvärden — vilket bl a tydligt
framgår av de överlagrade riksintressena enligt
3 och kap 4 MB — bedömer länsstyrelsen och
Vellinge kommun att riksintresseområdet för
vindkraft i havet söder om näset bör utgå.
Länsstyrelsen bedömer, tillsammans med flera
andra berörda myndigheter samt kommuner, att
några storskaliga anläggningar utöver Lillgrund
inte bör tillkomma i Öresund med reservation för
områden i anslutning till stora hamnar och verksamhetsområden. De kommuner vars havsområden generellt kan anses vara för små och kustnära för storskaliga vindkraftanläggningar är Bromölla, Burlöv, Lomma, Kävlinge, Landskrona,
Helsingborg och Ängelholm.
2.5.3.2. Bromölla kommun

Byggnadsnämnden förordar att vindkraftverk
lokaliseras på land respektive till havs inom och
invid Stora Nymölla AB:s industriområde.
[BN § 209 1997-12-18]
2.5.3.3. Kristianstads kommun

Större delen av kommunens andel i Hanöbukten
är av riksintresse för yrkesfisket (MB 3:5). Även
om verken påverkar fisket, bör det vara möjligt
att bedriva fiske också inom en vindkraftpark.
Säkerhetsaspekten/kollisionsrisken måste dock
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beaktas vid en etablering. Det finns ännu inga
undersökningar som visar hur vindkraftverk påverkar flora och fauna i havet. Störningar i samband med utbyggnaden är dock ofrånkomliga.
Kommunens hela kustzon är av riksintresse enligt 4:1,4 MB. Eftersom området är direkt omnämnt i lagtexten som del i en sammanhängande
kuststräcka har detta riksintresse, som omfattar
kustremsan och ett brett område ut i Hanöbukten, bedömts vara ett hinder mot uppförande av
vindkraftverk. [Planeringsunderlag för ÖP, Vindkraftverk, Strategi för lokalisering, Stadsarkitektkontoret 2001-12-12]
2.5.3.4. Simrishamns kommun

Enligt översiktsplanen [KF 2001-05-28] skall
följande övergripande riktlinjer gälla:
- Vindkraftverk får inte äventyra befintliga byars och orters attraktivitet och boendemiljöer
- Vindkraftverk får inte minska kommunens attraktivitet som turistmål.
- Vindkraftverk får inte skada viktiga rekreationsintressen.
För att uppfylla ovanstående målsättningar ska
följande områden undantas från etablering av
vindkraftverk:
- Kommunens havsområde vilket utgör en viktig förutsättning för kustområdets höga värden för turism och rörligt friluftsliv.
- Kustområdet innanför de utpekade riksintresse
områdena för friluftsliv och turism och kustzon. I området finns stora landskapsbildsvär-

den med bl a utblickar mot havet. Området kan
ses som en vindkraftfri ”buffert” mot kustens
riksintressanta friluftslivs- och kulturmiljöer.
2.5.3.5. Ystads kommun

Havet behandlas inte i Vindkraftspolicy för Ystads
kommun [KF 2001-03-15 § 28]. Av översiktsplanen [KF 2005] sägs beträffande havsbaserad
vindkraft att en förutsättning är att verken placeras minst 8 km från stranden, att havet utanför
Kåseberga undantas, att verken placeras så att man
inte upplever staketeffekt från land samt att sjöfartens och fiskets intressen inte motverkas.
2.5.3.6. Skurups kommun

Hela kuststräckan söder om kustvägen är intressant ur rekreationssynpunkt. Rekreationsupplevelsen kan påverkas på ett negativt sätt om vindkraftverk byggs nära rekreationsområden. [Vindkraft i Skurup, dec 1998]
Havet utanför trakten av Hörte har förutsättningar
för lokalisering av vindkraftverk, men en del frågor måste utredas närmare innan slutlig ställning
kan tas till om det skisserade området utanför
sydkusten är lämpligt. Bl a måste klarläggas hur t
ex fisket, sjöfarten, naturvården och försvaret kan
komma att påverkas. [KF 1992-08-17]

Karta 19

Vindkraften kan påverka luft- och sjösäkerhet och
störa radiosignaler. För att kunna utnyttja de positiva egenskaperna och hantera den lokala och
regionala påverkan är en genomtänkt lokalisering
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i ett område/landskap avgörande. Det bör ske i
en nära dialog med berörda.
Skurup hade år 2002 en folkomröstning angående etablering av havsbaserad vindkraft längs sydkusten. Kommuninvånarna röstade med en liten
marginal Nej.
2.5.3.7. Trelleborgs kommun

Vindkraft till havs gynnas av god vind men kolliderar med riksintresset för fisket som sträcker
sig utmed hela kommungränsen ut till TG samt
med ”havsbildsintresset”. En etablering till havs
får därför i första hand vägas mot fiskets och sjöfartens intressen samt dess påverkan på havsbilden. [KF 2002-06-17]
Trelleborgs kommun anser att den vindkraftsfria
zonen längs sydkusten bör förlängas från 8 till
15 km.
2.5.3.8. Vellinge kommun

Kommunen är helt olämpligt för placering av
vindkraftverk. Stora delar av Vellinge kommun
ligger under strandskyddsförordnande, naturvårdsförordnande eller naturreservat. För övriga
delar är landskapsbilden känslig för ingrepp ur
kulturminnesvårdsaspekt. Delar av kommunen är
”orörda” enligt naturresurslagens 2 kap. Stora
områden är av riksintresse från natur-, kultur- och
friluftssynpunkt. [KS § 189, 1997-11-25]
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2.5.3.9. Malmö stad

På grund av det höga energiinnehållet i vinden
över havet är Malmös havsområde intressant ur
vindenergisynpunkt. Begränsat vattendjup och
närheten till stora befolkningscentra gör det också
tekniskt och ekonomiskt möjligt att etablera vindkraftproduktion i havet utanför Malmö. Konflikter föreligger dock med andra intressen, särskilt
sjöfarten, fisket och naturvården, varför utbyggnadsmöjligheterna sannolikt blir starkt begränsade. Vissa områden, särskilt i den norra delen
av Malmös hamnområde, kan dock vara lämpligt för en vindkraftetablering. (Två områden för
vindkraft har markerats på särskild karta som
visar anspråk på havsområden.) [KF 2000-1220]
2.5.3.10. Burlövs kommun

”Enligt länsstyrelsen utgör inte Burlövs kommun
ett för energiproduktion särskilt lämpligt område och bör således inte betraktas som riksintresse för detta.” [ÖP s43, KF 1998-10-19] I andra
sammanhang har framkommit att kommunen inte
önskar några vindkraftverk inom kommunen.
Även utbyggnader i angränsande stora hamn- och
industriområden måste ske selektivt och med
hänsyn till intilliggande kustområden.

studie skulle en etablering i kommunens vattenområde i zonen 0-7,5 km från kustlinjen betyda
att vindkraftverken får en betydande synlighet
från landsidan. För bevarandet av det oexploaterade vattenområdet talar även att:
- Sundet och dess kustzon har ett synnerligen
stort värde för rekreation, friluftsliv, turism
och naturvård.
- Lommabukten är av stor betydelse för fiskarnas lek, uppväxt och yngelproduktion.
- Större delen av kommunens vattenområde är
utpekat såsom ett område av riksintresse för
yrkesfisket. [KF 2001-05-03]
2.5.3.12. Kävlinge kommun

Kommun motsätter sig etablering av vindkraftverk i havet eller vid Barsebäck. [KF 2002-0613] (Se även Lomma kommun.)

2.5.3.11. Lomma kommun

Utöver översiktsplanen har kommunen även tagit fram en särskild vindkraftspolicy [KF 200405-13] där det bl a framgår att Öresund är mycket
starkt trafikerat med såväl nyttotrafik på lokaloch transitnivå som en omfattande mängd fritidsbåtar. Kusten på ömse sidor sundet är tätbefolkad. Öresund omfattar även stora natur- och rekreationsvärden. Kommunen delar den uppfattning länsstyrelsen framför i ”Vindkraft i Skåne”
att Öresund av dessa skäl inte bör bli föremål för
vindkraftutbyggnad.

Kommunen har tillsammans med Kävlinge och
Vellinge kommuner låtit utreda förutsättningarna för havsetablering av vindkraft. Enligt denna

Kommunen motsätter sig att Barsebäck skulle
utgöra en god anslutningspunkt. Kommunen har
i yttrande avstyrkt förnyad nätkoncession på
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sträckan mellan Barsebäck och väg 1144 norr om
Löddeköpinge samt mellan Barsebäck och väg
E6 söder om Löddeköpinge. Ledningsstråket och
transformeringsområdet medför landskapsbildsmässig skada och begränsningar avseende markanvändning.
2.5.3.13. Landskrona kommun

Med havsbaserad vindkraft kan man uppnå det
som är svårt i tätbefolkade områden på land; stora
energimängder från enstaka lokaliseringar. Havsbaserade vindkraftverk är ännu oprövade utanför Sveriges kuster. I översiktsplanen har ett
möjligt område för vindkraft pekats ut utanför
Gipsön. [KF 2002-04-29]

2.5.3.14. Helsingborgs stad

Den storskaliga hamnmiljön innebär att vindkraftverk bör kunna lokaliseras utan att stadsbilden
förvanskas. Under förutsättning att en samordning med hamnens verksamhet kan ske bör etablering av vindkraftverk vara möjlig i de södra
delarna av hamnen. Detta område används idag
för industriverksamhet. Eventuellt kan här även
övervägas ett havsbaserat läge. Hänsyn till sjöfartens och naturvårdsintressen måste dock tas.
Förutom hamnens intressen berörs även försvarsintressen. På markanvändningskartan pekas ett
symboliskt område ut. [KF 2002-04-10]
2.5.3.15. Höganäs kommun

Eventuellt förslag till lokalisering av vindkraftverk till havs inom kommunen ska avvakta regionala utredningar i frågan. Lokalisering av vindkraftverk till havs inom kommunens kustzon kan
endast ske i område som redan tagits i anspråk
för storskaligt industriellt ändamål. Lokalisering
av vindkraftverk till havs bör endast ske vid västkusten. Anknytning till kustområde som redan
exploaterats för tätortsändamål bör prioriteras.
[Policy för vindkraftverk, KF 2002-03-07]
2.5.3.16. Ängelholms kommun

solstänk vid Torekov i Skåne

KF har 2002-11-25, § 142, vid antagande av
Vindkraftspolicyn beslutat att riktlinjerna i policyn även skall omfatta havet inom kommunen
och förklara detta som ett olämpligt område för
vindkraft. Kommunen anser att det inte skall till- 61 -

komma några vindkraftverk i Skälderviken där
andra allmänna intressen bör väga tyngre såsom
friluftslivet, naturvården, boendemiljöer mm.
2.5.3.17. Båstads kommun

I kommunens riktlinjer för lokalisering av vindkraftverk framgår beträffande havet att hänsyn
skall tas till fisket och fiskbeståndets behov av
skydd för lekbottnar, liksom till förekomst av säl
och sjöfågel. Etableringar innanför områdena för
riksintresse för yrkesfisket, naturvården enligt 3
kapitlet i Miljöbalken samt kustzonen enligt 4
kapitlet, §§ 1 och 4 bör undvikas men kan ske
efter noggrann prövning och hänsynstagande till
fiske- och naturvårdsintresset. Den höga kusten
med utblickar mot den fria horisonten kräver
också hänsyn. Avståndet till land bör med hänsyn till den höga kusten vid åsens utlöpare vara
minst 20 km. En placering av en vindkraftspark
av den storlek som kan vara aktuell till havs, dvs
betydligt större grupper än på land, vid kommungränsen kräver samordning med Laholms kommun och Hallands län. [KF 2003-09-24] I skrivelse 2004-03-01 från Miljö- och byggnadsnämnden hävdas att avståndet mellan havsbaserade
anläggningar och Hovs Hallar skall uppgå till
minst 25 km. Riksintresset i södra Halland bör
sålunda ändras.
I ÖP:s sammanställningskarta har kommunens
hela havsområde åsatts beteckningen: ”Åtgärder
som kan påverka yrkesfiske, sälskydd, friluftsliv
och vattenvård skall inte tillåtas”.
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2.5.4.

Hallands län

2.5.4.1. Länsstyrelsen i Hallands län

Potentialen för utbyggnad till havs i Kattegatt är
mycket stor. Hänsyn måste dock tas till bevarandet av den känsliga kustmiljön och landskapsbilden. Därtill kommer yrkesfiskets intressen och
att de utsjöbankar som är aktuella för vindkraft
hyser ett skyddsvärt marint biologiskt liv. Ett projekt till vindkraftsetablering på utsjöbankarna vid
Fladen avslogs av Miljödomstolen av dessa skäl.
Länsstyrelsen vill bevara en frizon om 15 km längs
hela Hallandskusten med bakgrund av teknikutvecklingen, erfarenheter från pågående projekt
och den storskalighet som nu är aktuell. För det
pågående projektet Skottarevet skall prövning om
tillstånd fullföljas. Avsteg kan göras för verk som
knyts till forskning, pilotprojekt, hamn- eller industriområden. Länsstyrelsen har inte generellt
undantagit naturreservat, strandskydds- och Natura 2000-områden och inte heller sektorer med
särskilda utblickar av stort värde för kultur, natur och friluftsliv. Länets kustzon är av stor betydelse för boendemiljön, turismen och som rekreationsområde och ingen del kan urskiljas som
mera bevarandevärd än andra. Stora vindkraftsgrupper närmare land kan dominera upplevelsen
av havet och horisonten. Tillståndsprövning för
pågående projekt skall dock fullföljas och prövas.
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Ett helhetsgrepp bör tas på planeringen av vindkraft i Kattegatt och även samordnas med en
eventuell motsvarande planering på den danska
sidan. Detta innebär dels att vindresursen utnyttjas på ett optimalt sätt dels att rimlig hänsyn tas
till alla motstående intressen. Inom fiske pågår
ett projekt med försök till samförvaltning av fisket och fiskbestånden i Kattegatt. Till detta initiativ kommer förhoppningsvis att knytas många
grupper som har intressen att bevaka i havet: fiskare, miljögrupper, kommuner m.fl. Samarbetsgruppen blir därmed en viktig aktör även vid vindkraftplanering till havs.
Två större vindkraftparker till havs är aktuella.
Efter studier av ett flertal alternativ till havs under år 1998 till år 2000 antogs ett program för
Skottarevsprojektet i Falkenbergs kommun. Det
finns även redovisat i kommunens fördjupade
översiktsplan för centralorten som var på samråd år 2005. Skottarevsprojektet utanför Falkenbergs hamninlopp har under arbetets gång vuxit,
idag består det av 30 verk, och lokaliserats längre från kusten. I nu inlämnad ansökan om tillstånd till Miljödomstolen ligger det ca 7,5 km
från land. Projektet planeras tillföra ca 0,5 TWh/
år.
För projektet Stora Middelgrund i SEZ, Sveriges Ekonomiska zon, har tidigt samråd genomförts och konstaterats att projektet innebär en betydande miljöpåverkan. Exploatören utreder nu
hur stor påverkan kan bli av de 110 verken och
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skall redovisa resultaten i den MKB som skall
lämnas till Regeringen i samband med Miljöprövningen. Projektet beräknas tillföra 3 TWh/år.
Länsstyrelsen bedömer att om miljöprövningen
leder till godkända tillstånd uppfyller länet med
god marginal sin andel av det nationella målet
för vindkraftutbyggnad till 2015.
2.5.4.2. Laholms kommun

Kommunen gjorde landets första ÖP för vindkraft 1997. I kommunen finns idag ett 40-tal
spridda verk med olika höjd och effekt. Kommunen har tagit ställning till att inga verk får placeras i Laholmsbukten inom kommungränsen. En
fördjupad översiktsplan för vindkraft är under utarbetande, och i avvaktan på den har under senare år inga bygglov beviljats. Den nya planen kommer sannolikt att medge en betydande utbyggnad i de östra delarna av kommunen.
2.5.4.3. Halmstad kommun

Kommunen har en FÖP för vindkraftutbyggnad
antagen 2000. I denna ingår fyra områden för
utbyggnad samt fyra områden som utredningsområden söder om Halmstads centralort. Kommunen kräver att all vindkraftsutbyggnad skall föregås av detaljplan.
Kommunen har i sin ÖP endast tagit med en mindre grupp verk i vattnet vid piren i hamnen. För
övrigt ingen planering i havet.

2.5.4.4. Falkenbergs kommun

Kommunen har sedan länge gjort detaljplaner för
vindkraftsgrupper. Hallands största vindkraftsgrupp med 15 verk ligger längs E6. I ÖP 2005
finns en park under uppbyggnad i hamnområdet,
Lövstaviken. På Skottarevet planeras en grupp
med 28-30 verk. Kommunens mål är att bli självförsörjande med el med hjälp av vindkraft.
2.5.4.5. Varbergs kommun

Kommunen har avsatt områden vid Ringhals
kärnkraftverk, Värö bruk samt Tvååkersslätten
för vindkraftutbyggnad i ÖP 2000. Området vid
Ringhals är av riksintresse för elproduktion. Ett
fåtal stora verk kan byggas redan idag. Inga områden för vindkraft i havet har markerats i ÖP.
2.5.4.6. Kungsbacka kommun

Kommunen saknar hittills vindkraftverk, men har
i ÖP 2005 [KF april 2006] uttalat en allmänt positiv inställning utan att ange några lämpliga områden. Som skäl anges det höga exploateringstrycket i kustzonen. I skogsbygden finns lämpliga vindlägen, vilka aktualiserats genom Statens
Energimyndighets nya vindkartering. Utpekade
riksintresseområden för vindkraft till havs utanför Kungsbacka kommun har lockat investerare.
Befarade störningar på Råö rymdobservatorium
kan utgöra ett hinder.

Karta 20
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2.5.5.

Västra Götalands län

2.5.5.1. Länsstyrelsen i Västra Götaland

Länsstyrelsens konstaterar att flertalet områden
med goda vindenergitillgångar har motstående
intressen. Slutsatsen är områden med goda vindenergitillgångar samt saknar motstående intressen bör undersökas i första hand. De flesta av
dessa områden återfinns i länets Skaraborgsdel.
Även inom områden med motstående intressen
kan det vara möjligt att etablera vindkraft utan
att påtagligt skada andra intressen. Avvägningar
om detta bör i första hand ske i kommunal översiktsplanering. Definitivt beslut kräver tillstånd
enligt MB och bygglov enligt PBL.
Den obrutna kusten i norra Bohuslän (i Sotenäs,
Tanum och Strömstads kommuner) bör enligt
Länsstyrelsen inte exploateras med vindkraft.
Denna uppfattning får stöd i regeringsuppdraget
till länsstyrelserna att komplettera vinduppgifter
i ett utökat planeringsunderlag för stora vindkraftanläggningar daterat 2005-11-10, där det framgår att endast nationalparker och områden enligt
4 kap 3 § MB, d v s just den obrutna kusten, får
undantas. Inte heller bör sådana lägen som har
den obrutna kustens kvaliteter utnyttjas i den s k
högexploaterade kusten i södra Bohuslän enligt
4 kap 2 § MB. Längs södra Bohuskusten — i
Lysekils, Orusts, Tjörns, Kungälvs, Öckerös och
Göteborgs kommuner — är det undantagsvis
möjligt att hitta lägen för vindkraft som är förenliga med riksintressen. Utöver dessa övergripande riktlinjer finns en mängd olika intressen som
måste beaktas vid planering och tillståndsgivning.
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Enligt Länsstyrelsen ligger de kanske starkaste
argumenten i värdet av att Norra Bohuskusten i
sin helhet hålls fri från vindkraftsanläggningar.
Förutsättningarna för en storskalig vindkraftsutbyggnad i Bohuskusten saknas p.g.a. djupförhållanden, bottenförhållanden m.m. och genom starka motstående intressen eftersom Bohuskusten
hör till de mest attraktiva ur rekreationssynpunkt.
Att förstöra helhetsbilden av ett oexploaterat
kustlandskap med några få anläggningar av marginellt energivärde ter sig inte vettigt. Man måste kunna argumentera för detta på ett trovärdigt
sätt.
Länsstyrelsen har i de kontinuerliga kommunkontakterna påpekat vikten av att kommunerna i sina
ÖP redovisar sina ställningstaganden avseende
vindkraft. Havsbaserad vindkraft har dock inte
särskilt framhållits av länsstyrelsen. Det finns i
dagsläget inget exploateringstryck för vindkraft
i havet. Den stora exploateringen sker istället
främst i inlandets slättbygder.
Persgrunden föreslås ingå i Natura 2000 nätverket. Om området får Natura 2000-status kan det
inlemmas i nationalparken Kosterhavets nationalpark, vilket dock är avhängigt regeringens beslut om att utse området som Natura 2000. Beslut väntas under hösten 2006.
2.5.5.2. Göteborgs kommun

ÖP betonar att det främst är kustremsan som är
intressant för vindkraft. ”Då detta är ett område
där många intressen kolliderar föreslår ÖP att
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utredning alltid görs om möjlighet till grupplokaliseringar och att etablering av fler än tre verk
alltid ska prövas enligt detaljplan.” ÖP föreslår
två havslägen vid Göta älvs mynning som intressanta för fortsatt utredning. En omfattande utredning av en större havsetablering vid Fladen
på gränsen till Kungsbacka kommun på initiativ
av Göteborgs energi avslogs 2004. [ÖP KF 2001]
2.5.5.3. Öckerö kommun

Antagande av ny ÖP pågår. Gällande ÖP [KF
1990] redovisar två mindre landområden som
”intresseområden för vindkraftsproduktion”.
Dessa lägen har tagits ur den nya ÖP:n och är
därmed inte intressanta längre. En övergripande
målsättning är att skapa utrymme för alternativ
energiproduktion i kommunen. Inga lägen för
havsbaserad vindkraft har utpekats.
2.5.5.4. Kungälvs kommun

ÖP behandlar vindkraft tämligen grundligt och
är positiv till att finna alternativa energikällor till
oljan. Kustzonen är inventerad och SMHI har
utfört mätningar. Vindkarteringar redovisas med
förslag till avgränsade riksintresseområden. Kustzonen i söder har bättre vindenergi än den i norr.
[ÖP KF 2001]
I kommunens Energiplan 1998 har ett mål avseende vindkraftutbyggnad på preliminärt
0,030 TWh/år senast 2005 antagits.

2.5.5.5. Tjörns kommun

Kommunen är positiv till en fortsatt vindkraftutbyggnad. ”Med hänsyn till bl a kustområdets naturvärden, dess huvudsakliga orörda karaktär och
betydelse för friluftslivet, är etableringar klart
olämpliga inom hela kustzonen.” ”En viss etablering bedöms dock möjlig i anslutning till redan etablerade verk vid Stensvik industriområde.” Kommunen tar inte ställning specifikt till
havsbaserad vindkraft. [ÖP KF 2003]
2.5.5.6. Orusts kommun

Revision av ÖP pågår. Inga lägen för havsbaserad vindkraft har utpekats i antagen ÖP från 1995.
Kommunen har i dagsläget inga planer på havsbaserad vindkraft beroende på bland annat på
avsaknad av tillräckligt grunt vatten på störningsfritt avstånd från kusten. En utveckling av vindkraftverk som är mer oberoende av havsdjupet
kan dock göra frågan aktuell i framtiden. Vindkraftsfrågan generellt kommer att behandlas i den
kommande översiktsplanen. I övrigt hänvisar
kommunen till den utredning som genomförts tillsammans med Vindkraft Bohuslän, ”Gemensamma planeringsriktlinjer och pilotområden för vindkraft i Bohuslän”.
Karta 21
HAVET KRING VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
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2.5.6.Om kommunernas redovisningar
2.5.5.7. Lysekils kommun

Arbetet med ny ÖP pågår. Den förra ÖP:n antogs 1990 och aktualitetsförklarades 2000. I aktualitetsförklaringen hänvisas till att Länsstyrelsen förordat att kommunerna ska redovisa sina
överväganden om vindkraft. I utkastet som föreligger 2005 hänvisas till det nationella planeringsmålet för vindkraft. ”I Lysekils kommun finns
goda förutsättningar att etablera vindkraft eftersom kommunen har gott om vindexponerade
områden. Många områden har dock stora bevarandevärden, vilket leder till intressekonflikter.
KF har beslutat att riktlinjer för etablering och
placering av vindkraftverk ska ingå som en delutredning i ÖP.” ”Det har inte bedömts möjligt

att placera något havsbaserat vindkraftverk inom
kommunen pga riksintressen för naturvård och
friluftsliv.” Ett område intill Brofjordens industriområde är utpekat som riksintresse för vindkraft
av Energimyndigheten 2004.
2.5.5.8. Sotenäs kommun

ÖP har inte pekat ut några havsbaserade lägen
för vindkraft, däremot några landbaserade. [ÖP
KF 2004]
2.5.5.9. Tanums kommun

Vindkraftpolicy antagen 1998. Tanum har som
en av tre kommuner studerats i ett metodutvecklingsprojekt där Energimyndigheten, Boverket,
Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet tagit fram planeringsunderlag för vindkraft och
exempel på hur vindkraften behandlats i ÖP.
ÖP föreslår tolv områden som enligt policyn bedömts som lämpliga för vindkraft. Persgrundet,
utpekat 2004 som riksintresse för vindkraft av
Energimyndigheten, har bedömts olämplig av
såväl kommunen som Länsstyrelsen. [ÖP 2002].
Inte heller Sjöfartsverket bedömer att Persgrunden är lämpligt för vindkraft.
2.5.5.10. Strömstads kommun

Kommunen har i ÖP föreslagit två havsbaserade
vindkraftslägen av riksintresse väster om Kosterarkipelagen. Dessa blev dock inte utsedda av
Energimyndigheten. [ÖP KF 2002]
soluppgång över havet
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De fem länens kommuner uppvisar en bred skala
av ställningstaganden till havsbaserad vindkraft.
Av 41 kommuner redovisar 25 tydliga ställningstaganden för havsbaserad vindkraft medan 9 i
princip inte tar ställning överhuvudtaget. Övriga
avvaktar pågående utredningar eller föreslår egna.
11 kommuner har pekat ut lägen för vindkraft i
havet och 17 har pekat ut områden var de inte
bör komma till stånd.
Värt att notera är att cirka hälften av kommunerna är uttalat positiva till vindkraft och cirka en
fjärdedel har en neutral hållning medan övriga
förklarar havet som olämpligt. De sistnämnda
sammanfaller i stort med den grupp som i princip kan sägas ha för små havsområden, t ex Burlöv, Ängelholm och Laholm, eller som har stora
uttalade andra värden, t ex Vellinge. Ca 10 av de
41 kustkommunerna anser att etableringar i havet är olämpliga av en eller annan orsak.
Bland de områden som utsetts av kommunerna
förekommer det även områden där länsstyrelsen
har haft invändningar om områdets lämplighet i
förhållanden till andra allmänna intressen.

2.6. Digitalt underlagsmaterial
Ökad och förbättrad tillgång på information behövs för enskilda, kommuner, myndigheter, media, entreprenörer, myndigheter m fl. Det finns
en stor efterfrågan på ett samlat, övergripande,
enhetligt och kvalitetsmärkt planeringsunderlag
för hela landet, bl a om vindkraft. Vidare finns
det behov av en särskild satsning dels för att underlätta informationsförsörjningen för planering, lokalisering och tillståndsprövning av vindkraftsanläggningar (planerings- och beslutsunderlag), dels för att sprida allmän information
om vindbruk, vindkraftverk, utbyggnadsplaner,
driftsstatistik, påverkan på miljön och andra intressen m.m. Av nu nämnda skäl aviseras skapandet av ett nationellt centrum för vindbruk.
… Ett nationellt centrum för vindbruk kan på ett
koordinerat sätt ta fram och sammanställa information. Risken för dubbelarbete och därtill
hörande kostnader minskar därmed. [Regeringens proposition 2005/06:143]
2.6.1.1. VindGIS

Boverket har i samarbete med länsstyrelserna
påbörjat utvecklingen av VindGIS, en applikation för digital analys av geografiska data på Internet. Data till systemet har lämnats av respektive ansvariga myndigheter. Det är även möjligt
att hämta hem viss geografisk information för
egna vidarebearbetningar.
2.6.1.2. LstGIS

Länsstyrelserna har en gemensam Internetsida där
det är möjligt att komma åt planeringsunderlag
från landets länsstyrelser. http://lanstema.lst.se

En hemsida för Sydhavsvind finns på internetadressen: http://www.m.lst.se
2.6.1.3. Pågående arbete

Sveriges myndigheter har tagit fram ett omfattande material för att få klarhet i var etableringar
kan vara möjliga respektive olämpliga utifrån
olika aspekter. 5LST bedömer det lämpligt att
samtliga centrala verks, kommuners, länsstyrelsers och andra relevanta organisationers policydokument och motsvarande görs tillgängliga på
Internet på ett samlat sätt tillsammans med andra adekvata studier, rapporter, forskningsresultat mm till slutredovisningen av detta uppdrag
den. Tillsammans med denna sammanställning
torde i stort sett allt tillgängligt nationellt, regionalt, lokalt och branschorienterat material utgöra ett användbart planeringsunderlag.
Regeringen har, såsom nämnts tidigare, bedömt
att det är angeläget att ett kunskaps- och planeringsunderlag för Sveriges havsmiljö utarbetas för
att möjliggöra en helhetssyn vid förvaltning och
planering av olika verksamheter i havet.
Även Boverket bedömer att det behövs ett samlat, övergripande, enhetligt och kvalitetssäkrat
planeringsunderlag för hela landet. Boverkets
ambition är att tillsammans med andra centrala
verk och länsstyrelserna bygga ut LstGIS och
VindGIS till en mer allmän PlaneringsPortal.
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Tabell 7. Bruttolista digitalt underlagsmaterial
Innehåll ................................ Tillgängligt
BoV...5lst..Karta
SEZ (SFV) ...................................... x
Riksintresse friluftsliv MB 3:6 ......... x .............. 4
Riksintresse naturvård MB 3:6 ....... x .............. 4
Riksintr. kulturmiljövård MB 3:6 ..... x .............. 4
Riksintresse friluftsliv MB 4:2 ......... x .............. 5
Riksintresse friluftsliv MB 4:3 ......... x .............. 5
Riksintresse kustzon MB 4:4 .......... x .............. 5
Natura 2000 omr (5LST) ................ * ............... 5
Ramsarområden (5LST) ........................... x .... 6
Djur- och växtskyddsområden ........ x .............. 6
Riksintresse sjöfart (SFV) .............. x .............. 8
Säkra sjövägar (SFV) ..................... x .............. 8
Stomfarleder (SFV) ........................ x .............. 8
Helcom-farleder (SFV) ...................** ...... x .... 8
Utsjöbankar (NV) ............................ x .............. 9
Värdekärnor (RAA) ......................... x .............. 9
Frisiktsområden (RAA) ................... x .............. 9
Riksintr yrkesfiske hav MB 3:5 ....... x ............ 10
Omr m goda förutsättningar (BV) ... x ............ 11
Planeringsområden(BV) ................. x ............ 11
Stoppområden (BV) ........................ x ............ 11
Riksintresse vindkraft MB 3:8 ........ x ............ 12
-30 m nivåkurva (SGU) .................. x ............ 14
-40 m nivåkurva (SGU) ..................** ...... x .. 14
-50 m nivåkurva (SGU) ............................ x .. 14
Hårdbottnar (SGU) ......................... x ............ 15
Sandbankar (SGU) ......................... x ............ 15
Möjliga områden (5LST) ........................... x .. 22
Vindbruksfria områden (5LST) ................. x .. 22
BoV =
5lst =
*
**

http://www.boverket.se <sök vindgis>
http://www.m.lst.se <planeringsunderlag>
finns på Naturvårdsverkets hemsida
Materialet finns på vindgis men nyare material har framkommit i detta arbete.
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3. 5LST:s bedömningar
Här sammanfattas de fem länsstyrelsernas (5LST)
bedömning om möjligheter vid utbyggnad av storskaliga vindkraftanläggningar i havet.
Först redovisas de utgångspunkter som 5LST
menar bör beaktas i det fortsatta arbetet. Därefter redovisas 5LST:s övergripande bedömning av
vilka områden som är möjliga för fortsatta utredningar. Områden som 5LST bedömer vara möjliga för fortsatt utredning framgår av karta 22. Frågan mynnar i en diskussion om riksintressen.

3.1. Sammanfattande planeringsförutsättningar
3.1.1.

Principiella utgångspunkter för 5LST:s bedömningar

3.1.1.1. Utgångspunkt 1 —produktionsmål

Energimyndighetens totala utbyggnadsmål för
5LST innanför TG är 1,65 TWh/år till år 2015
samt uppskattningsvis ytterligare 3-4 TWh i SEZ
i södra Östersjön och i Västerhavet. Enligt nedan översiktligt redovisade beräkningar kan detta
visa sig vara en grov underskattning med reservation för tillståndsprocessen.
Enligt Elforsk kan produktionsmålet för vindkraften på lång sikt utökas till 15-25 TWh/år, varav
10-20 TWh från havsförlagda anläggningar.
Omställningen av energisystemen genererar sammansatta processer på många samhällsområden
varför 5LST utgår från att nya planeringsmål och
planeringshorisonter behöver aktualiseras fortlöpande. Enligt regeringens proposition 2005/
06:143 avser regeringen ”att återkomma till riksdagen med ett förslag på ny målsättning för det
nationella planeringsmålet för vindkraft till 2020.”
3.1.1.2. Utgångspunkt 2 — stora anläggningar

fyrtorn på Öland
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För att vindkraften verkligen skall kunna bli till
ett alternativ för energiproduktion enligt uppsatta planeringsmål — och såsom nu nämns i regeringens proposition 2005/06:143 — så fordras en
rejäl utbyggnad av storindustriell omfattning. På
land har 5LST och Energimyndigheten tidigare
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bedömt att en grupp med fem verk med en uteffekt om 10 MW är en storskalig anläggning. När
det gäller havet torde en sådan grupp vara att
betrakta som liten. De aktuella anläggningar som
behandlas, t ex Lillgrund, Taggen och Kriegers
Flak har tjogtals med verk och lär producera el
som kan mätas i TWh/år.
Länsstyrelserna tar här endast ställning till storskaliga anläggningar.
3.1.1.3. Utgångspunkt 3 —
teknisk utveckling

5LST bedömer att tekniken inte är en begränsande faktor för att etablera storskaliga anläggningar på havsdjup över 40 m. Redan idag planeras delar av anläggningen på Kriegers flak på
djup över 40 m.
Det är viktigt att verka för och stimulera nytänkande och förändringar i vindkraftbranschen som
gör att den anpassas till övriga intressen i havet.
Det är vidare viktigt att relevant kunskap samt
pågående forskning och utveckling inom branschen redovisas löpande och samlat på internet.
Det är sannolikt att andra tekniker kommer att
utvecklas för energiutvinning ur förnybara källor i havet inom planeringshorisonten 2015, t ex
vågkraftsanläggningar. Idag finns en försöksanläggning för vågkraft i drift väster om Orust i
Västra Götalands län.

3.1.1.4. Utgångspunkt 4 — kablar och ledningar

3.1.1.5. Utgångspunkt 5 — planering

Utöver själva etableringen av verken synes kabeldragningar på havsbottnen och anslutningar
på land med eventuella nya luftledningar innebära minst lika stora ingrepp som verken själva.
Vid utredningar och ansökningar måste anslutningsförhållandena redovisas tidigt så att det går
att få en totalbild av anläggningarnas påverkan.
Tidigare utredningar har visat att ledningsnätet i
norra Europa utgör ett samlat system, och att
det inte är möjligt att göra en principiell kartering av var det är möjligt eller lämpligt att ansluta nya vindkraftverk då varje ny anslutning påverkar hela systemet. Ledningssituationen måste
således utredas särskilt för varje enskilt fall.
En storskalig utbyggnad påkallar sannolikt utbyggnader av stom- och regionalnäten på 400 respektive 130 kV. Möjligheterna att dra kablar till
havs till lämpliga anslutningspunkter på land bör
vägas mot att dra fram nya luftledningar på land.
Ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av
att dra nya ledningar för att ansluta till befintligt
elnät behöver utredas i varje enskilt fall. Möjligheter och komplikationer bör även utredas samlat på en interregional och nationell samt i förekommande fall på internationell nivå.
Vid etableringar bör nyttan av att samtidigt dra
ledningarna tvärs över havet till grannländer övervägas.
En vindkraftspark kan tas bort efter 25-30 år och
då kan byggandet av eventuella nya stom- och
regionledningar framstå som en dålig ekonomi
om de inte kan nyttjas därefter.

Vindkraftsfrågan har aktualiserat behovet av en
regional planeringsnivå, vilket också poängteras
i proposition 2005/06:143. 5LST finner att
Sverige saknar en nationell planering av vindkraft
i havet som t ex Danmark, Tyskland och Holland.
En internationell samordning bör vidare övervägas enligt gällande regler i bl a HELCOM. I Kattegatt framstår en samordning med Danmark som
nödvändig.
Innanför TG är planering en kommunal angelägenhet och förslag till lokalisering av stora
vindkraftanläggningar bör sanktioneras i kommunala planer enligt PBL. Landets energiförsörjning
är däremot en allmän angelägenhet medan en
planering i SEZ är en nationell. De slutsatser som
framförs här utgör därför delvis ett inlägg i den
nationella planering som bör komma till stånd
men som även kommer att beröra kommunerna,
bl a genom ledningsdragningar samt behov av
planer enligt PBL. 5LST noterar att många mindre kommuner saknar både resurser och kompetens att hantera så komplicerade projekt som storskalig vindkraftutbyggnad utgör varför förslaget
om stöd till kommunal översiktsplanering i proposition 2005/06:143 bör utnyttjas av berörda
kommuner.
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3.1.1.6. Utgångspunkt 6 —
principer i 3 och 4 kapitlen MB

De detaljerade avgränsningarna av riksintressen
enligt 3 och 4 kap MB grundar sig till stor del på
kunskaper om de lokala förhållanden som fanns
vid Naturresurslagens tillkomst 1987. Det innebär att kunskapsunderlaget är föråldrat. Utpekandet bygger på irrelevant underlag enligt 5LST:s
bedömning. Med undantag av naturvårdens områden, som är relativt nyligen omarbetade, finner
5LST att en nationell översyn måste göras av riksintressen för kulturmiljövård och friluftsliv enligt 3 kap 6 § MB samt områdena i 4 kap. Vissa
riksintresseområden vid kusten kan behöva innefatta havet ur landskapsbildssynpunkt.
Av 3 kap MB, som behandlar grundläggande
bestämmelser om hushållning med mark- och
vattenområden, framgår att de skall användas för
det eller de ändamål för vilka de är mest lämpade
för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt
föreliggande behov.
3 kap behandlar både intressen att bevara och att
utnyttja, vilka kan komma i konflikt med varandra, och enligt § 10 skall företräde då ges åt det
eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar
en långsiktig hushållning med marken, vattnet och
den fysiska miljön i övrigt. Riksintresset för totalförsvaret skall ges företräde vid en eventuell
konflikt med andra riksintressen. Denna avvägning mellan olika intressen görs ofta av länsstyrelserna och i sista instans av regeringen.
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Allmänna intressen och riksintressen är rangordnade så att ett riksintresse har företräde och väger tyngre än ett annat allmänt intresse om det
kan befaras att riksintresset åsamkas påtaglig
skada.
Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för energiproduktion skall
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar (MB 3 kap 8§ första
stycket).
Om vindkraft skall kunna byggas ut i ett område
som har mycket goda förutsättningar för vindkraft, men som inte är utpekat som riksintresse,
så kan detta i princip inte ske om det kan befaras
att ett annat riksintresse kan komma att lida påtaglig skada. 5LST föreslår därför vissa förändringar av utpekade riksintresseområden för
energiproduktion - vindkraft till havs. Försvarsmakten bör delta i arbetet med framtagande av
nya riksintresseområden för vindkraft. En hinderprövning bör genomföras av Försvarsmakten innan nya områden pekas ut av Energimyndigheten.

3.1.1.7. Utgångspunkt 7 —
tillståndsgivningen

PBL-utredningen har lämnat sitt förslag till förändringar i PBL (SOU 2005:77) på remiss och
så har även miljöbalkskommittén gjort beträffande MB (SOU 2005:59). En av orsakerna till de
båda förslagen är att underlätta utbyggnaden av
vindkraft då fallet att de skall prövas enligt båda
lagstiftningarna åsamkar både extra kostnader,
dröjsmål och besvär. Det pågår även en remissbehandling av Prövning av vindkraftverk enligt
miljöbalken och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (M2004/702/
R). Bl a föreslås att gränserna för såväl anmälan
som tillståndsprövning höjs väsentligt, och att alla
verk över 1 MW till havs skall prövas av miljödomstol.
Om inget görs åt procedurerna i tillståndsprocessen innebär detta att planeringsmålet rent konkret fysiskt inte kommer att kunna uppfyllas till
år 2015 oavsett vilket planeringsunderlag som
tas fram. Förslagsvis bör tillståndsgivningens olika moment och tidsåtgången för dessa schemaläggas tydligt och möjligheter att få vissa processer att förlöpa parallellt eller samlat utvecklas.
3.1.1.8. Utgångspunkt 8 — biologiskt liv

Ekosystemen i vattenområden med djup ner till
20 meter är generellt sett känsligare än i områden med större djup.
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Möjligheter att samstudera och skydda viktiga
områden för fiskens reproduktion och uppväxt
tillsammans med andra betydelsefulla ekosystem
och naturvårdsintressen bör övervägas.
Flera fiskarter i södra Östersjön och i Skagerak
och Kattegatt är hotade. Det finns risk för utfiskning av vissa arter, bland annat på grund av
det så kallade blandfisket. Ekosystemen i Östersjön är under stress och förändring. Rätt utförda
kan vindkraftsparker utgöra en bra refug för fisk
samt annan flora och fauna.
Konsekvensbeskrivningar av vindbrukets påverkan på havets biologiska liv måste ställas i relation till andra miljöpåverkande verksamheter såsom oljeutsläpp, risker vid oljetransporter samt
fiskets fångstmetoder i form av bottentrålning.
3.1.1.9. Utgångspunkt 9 — reversibilitet

Det finns ingrepp som i huvudsak är reversibla
eller irreversibla. Mineralutvinning är t ex att
betrakta som en irreversibel verksamhet. Byggandet av vindkraftverk är dock i huvudsak en
reversibel process. Ingrepp görs i havsbottnen vid
anläggningen, och i viss mån vid demonteringen.
Erfarenheter från andra projekt visar att det biologiska livet är återställt efter 2-3 år. I övrigt kan
verken tas bort efter ca 25-30 år då utvecklingen
inom teknikområdet nått längre. Frågan är vad
som då sker med alla kablar och ledningar som
krävts för energiöverföringen.

3.2. Sammanvägning
3.1.2.

Scenarier

3.2.1.

I princip ser 5LST två scenarier som beskriver ytterligheterna i kommande utbyggnad av vindkraft i
havet. Givetvis kan en kombination mellan de båda scenarierna tänkas — och så blir det förmodligen —
men de är värda en jämförelse. Stor respekt bör visas för det faktum att det behövs långtgående studier
av ett tänkt projekt och dess föreslagna lokalisering innan relevanta slutsatser kan dras beträffande dess
omgivningspåverkan och lämplighet i sin helhet.
3.1.2.1. Scenario 1 —
Många små kustnära grupper

3.1.2.2. Scenario 2 —
Få stora fjärran grupper

Att det med idag säker teknik byggs relativt små
men många grupper i kustnära lägen på grundare vatten.

Att det med idag ej kommersialiserad teknik
byggs få stora parker i princip utanför synhåll
från kusterna (25 km och mer, d v s i SEZ) på
djupare vatten.

Tabell 8. Jämförelse mellan scenarier
Scenario ..................................................................................................... 1 ............................................. 2
Energiproduktion ................................................................................... lägre ...................................... högre
Vindens energiinnehåll .......................................................................... lägre ...................................... högre
Anslutning elnät ..................................................................... fler och mindre ....................... färre och större
Aktörer ................................................................................... fler och mindre ....................... färre och större
Kommersiellt genombrott ............................................................. ca år 2000 .............................. ca år 2010
Grundläggning .................................................................................. billigare ..................................... dyrare
Kabeldragningar till havs .................................................................... kortare ..................................... längre
Risk för störningar av känsliga ekosystem ........................................... större .................................... mindre
Risk för visuell störning i värdefulla kulturlandskap ............................. större .................................... mindre
Risk för påverkan på rekreationsintressen ........................................... större .................................... mindre
Visuella störningar av hindermarkering ................................................ större .................................... mindre
Påverkan på signalspaning .................................................................. större .................................... mindre

- 71 -

Vindbruksfria områden

Med utgångspunkt från riksintresseområden enligt 3 och 4 kapitlen MB har 5LST gjort länsvisa
bedömningar om var det finns risk för påtaglig
skada om storskaliga anläggningar kommer till
stånd och markerat dessa områden som Vindbruksfria områden. Motiven beskrivs utförligare i avsnitten 1.2.5 och 2.5.
3.2.2.

Bedömning av scenarierna

De fem länsstyrelserna, flertalet kommuner med
flera är av uppfattningen att scenario 2 med större och färre grupper är att föredra framför scenario 1 med fler och mindre grupper. Det finns i
scenario 2 större möjligheter att samordna vindkraftutbyggnaden med totalförsvarets och sjöfartens intressen. I scenario 1 tas ett kustlandskap i
anspråk som ur europeiskt perspektiv är relativt
oexploaterat med stora natur-, kultur- och rekreationsvärden. I övrigt torde enstaka verk och
mindre grupper tillföra så pass lite energi i förhållande till den landskapspåverkan de har att de
generellt kan ifrågasättas längs södra Sveriges
kuster som har så stora andra intressen — dock
med undantag för områden som redan hyser tyngre verksamheter. Kusten i de fem länen omfattar
stora delar av rikets tre storstadsregioner. I detta
dynamiska område sker nästan hela Sveriges befolkningstillväxt idag. Det är således ett område
där avvägningar om markanvändning måste ske
med särskild stor uppmärksamhet mot en växande befolknings krav på en god livsmiljö. Det är
med tanke på bevarandevärdena värt att utreda
förutsättningarna på nationell nivå för scenario 2
samt finna en strategi för det.
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3.3. Möjliga områden för vindbruk
3.2.3.

Slutligt avvägande

På karta 22 visas de områden som 5LST bedömt vara
möjliga för fortsatt utredning.
5LST bedömer att följande områden är uteslutna för
storskalig vindkraftsetablering:
• vindbruksfria områden enligt 5LST
• farleder för sjötrafiken med reservation för nödvändiga säkerhetsavstånd
• områden för Försvarsmakten
Det måste noteras att Försvarsmakten har stora intressen till havs som behöver preciseras (se bl a
2.3.1.1.2. om de utökade riskområdena kring övningsfälten). FM:s verksamheter och områden har av tradition en särställning i planeringsprocessen inte minst
p g a att de är viktiga för rikets säkerhet men också
för att de ofta är sekretessbelagda i motsats till andra
sektorsintressen. Sammantaget har detta lett till att
FM till skillnad från i stort sett alla andra myndigheter
inte behöver kompromissa om sina intressen. I det
fortsatta planeringsarbetet är det dock nödvändigt att
FM preciserar sina intressen och områdesavgränsningar så att de kan vägas mot andra samhällsintressen.
Med anledning av att FM:s intressen har presenterats
såpass omfattande och diffust till havs bedömer 5LST
att frågan måste hanteras särskilt av regeringen för
att utbyggnaden av vindkraft till havs inte skall försvåras och fördröjas. En stor potential för vindkraftsutbyggnaden riskerar annars att inte kunna utnyttjas.
Tveksamma områden som bör utredas närmare är områden med betydande fisk- och fågelliv samt grunda
bottnar med höga naturvärden.
Anslutningsmöjligheter till befintligt elnät har inte
bedömts.
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Inledningsvis bör framhållas att en etablering inte
är beroende av att ligga inom ett utpekat riksintresseområde för energiproduktion lika lite som
ett riksintresseområde innebär att det är fritt
fram för etableringar. Nedanstående områden
är närmare belysta i avsnittet Regionala bedömningar.
Sjöfartsverket och Fiskeriverket har pekat ut
riksintressen i SEZ, medan övriga myndigheter, bl a Energimyndigheten, har hållit sig innanför TG. 5LST bedömer att riksintressen för
vindkraft bör pekas ut i SEZ och att frågan kan
behöva avgöras av regeringen. Områden lämpliga för stora anläggningar finns endast i ett ytterst begränsat antal i Sverige. Det är angeläget
att områden och naturresurser som är lämpliga
och nödvändiga för samhällets framtida energiförsörjning får erforderligt skydd för att kunna
hävdas mot andra starka bevarandeintressen.
Det är därför av stor betydelse att de nya och
förändrade områden som här föreslås följs upp
i en nationell utredning som mynnar i ett nytt
beslut om riksintressen för energiproduktion
med vindkraft.
5LST bedömer här översiktligt områdenas lämplighet som riksintressen enligt 3 kap 8 § MB för
vindkraftsutnyttjande i fyra klasser, de som:
©
+
?
-

är fortsatt lämpliga
bör tillkomma
bör utredas närmare eller omstuderas
är olämpliga och bör utgå
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Områden som utpekats som riksintresse av Energimyndigheten nämns inom parentes. Benämningen härrör från länsbokstav och Energimyndighetens numrering.
A© (H1-2) Simpevarp är fortsatt lämplig.
Berör farled, inseglingsrännan till kärnkraftverket utanför Oskarshamn, MB 3:6
natur och friluftsliv samt MB 4:2 och 4:.4.
Hänsyn måste tas till utblickar från land mot
nationalparken Blå Jungfrun i norra Kalmarsund.
Avstånd till kust ca 0-8 km. Djup <30 m.
B© (H3) Kårehamn är fortsatt lämplig. Det är
det enda havsområde på Ölands östkust
som kommunen bedömt vara lämpligt.
Berör MB 4:2 och 4:3.
Avstånd till kust ca 3-10 km.
Djup <30 - >30 m.
C? En etablering kan vara lämplig på Knolls
grund i SEZ. Förutsättningarna bör utredas och området eventuellt utses som riksintresse.
Berör farled samt RI yrkesfiske fångst.
Avstånd till kust ca 21-35 km.
Djup <30 - >50 m.
D© (H4) Utgrunden är lämpligt. Tillstånd finns
för etablering av ytterligare 20+4 verk norr
om de befintliga 7 verken.
Berör farled samt MB 4:2 och 4:3.
Avstånd till kust ca 11-14 km, avstånd till
Öland ca 5,5-8,5 km. Djup <30 m.

E© (H5/K1) Trolleboda har bedömts lämpligt
av berörda kommuner och länsstyrelser i enlighet med särskild utredning. Samråd pågår om en större utbyggnad.
Berör farleder, MB 4:4 samt RI yrkesfiske
fångst.
Avstånd till kust ca 5,4-10 km, avstånd till
Öland ca 11-14 km. Djup <30 m.
F? Öster Öland, förutsättningarna för stora parker i SEZ öster o m Öland och söder om
Gotland bör utredas.
Berör farleder samt RI yrkesfiske fångst.
Avstånd till kust ca 35-66 km. Djup >50 m.
G? Midsjöbanken Mellersta, förutsättningarna
för stora parker bör utredas.
Berör farleder samt RI yrkesfiske fångst.
Avstånd till kust ca 28-100 km.
Djup <30 - >50 m.
H? Södra Midsjöbanken, utredning pågår.
Berör farleder.
Avstånd till kust ca 47-138 km.
Djup <30 - >50 m.
I© (M2/K2) Taggen. Berörda kommuner och
länsstyrelser har bedömt att området är
lämpligt.
Berör farleder, MB 4:4 samt FM:s verksamhet som behöver preciseras
Avstånd till kust ca 10-20 km. Djup <30 m.

J?

(M8) Abbekås behöver utredas närmare.
Berör farleder samt RI yrkesfiske fångsr.
Området ligger nära kusten och delvis i förgrunden till Kriegers Flak.
Avstånd till kust ca 8-16 km. Djup <30 m.

K+ Kriegers Flak är lämpligt och bör få status
som riksintresse. Området har en stor potential och det bör utredas om fler verk kan
tillkomma öster om pågående ansökan.
Berör farleder samt RI yrkesfiske fångst.
Avstånd till kust ca 24-36 km.
Djup <30 - >40 m.
L- (M6) Skåre-Falsterbo har bedömts olämpligt av Länsstyrelse och kommun och bör
utgå som riksintresse.
Berör farleder, MB 3:6 natur, MB 4:4, samt
FM:s verksamhet.
Avstånd till kust ca 8-25 km. Djup <30 m.
M+ Stora Middelgrund, samråd pågår i juni 2006
om en etablering.
Berör farleder, MB 3:6 natur och friluftsliv,
samt FM:s verksamhet som behöver preciseras och motiveras.
Avstånd till kust 28-38 km.
Djup <30 - >50 m.
N? (N11) Skottarevet. Riksintresseområdet bör
minskas samt ersättas med område M. Länsstyrelsen i Skåne anser att fri havsutsikt på
25 km bör hållas från Bjärehalvön.
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Berör farleder, RI yrkesfiske lekområde, MB
4:2 och 4:4 samt FM:s verksamhet.
Avstånd till kust ca 10-16 km. Djup <30 m.
O- (N6,8,9) Övriga områden i sydliga Halland
är olämpliga med hänsyn till område M och
N (N11) och bör utgå som riksintressen. De
är vidare för små och kustnära.
Berör farleder, RI yrkesfiske lekområde,
samt MB 4:2 och 4:4.
Avstånd till kust ca 8-11 km. Djup <30 m.
P? (N1-4) De fyra områdena i norra Halland är
små och kustnära. De bör ersättas av ett större sammanhängande område för en storskalig etablering.
Berör MB 4:2 och 4:4, MB 3:6 kultur och
natur, RI yrkesfiske fångst samt FM:s verksamhet.
Avstånd till kust ca 8-10 km. Djup <30 m.
Q? Skagerak, förutsättningarna bör utredas.
Berör RI yrkesfiske, fångstområde.
Avstånd till kust ca 40-72 km. Djup >50 m.
R- (O1) Persgrunden, har bedömts olämplig av
kommun och länsstyrelse och bör utgå som
riksintresse.
Berör RI yrkesfiske fångst, samt MB 4:2 och
4:3 som inneär ett direkt etableringsstopp.
Avstånd till kust ca 19-21 km. Djup <30 m.
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Karta 22
MÖJLIGA OMRÅDEN FÖR
FORTSATT UTREDNING
OMRÅDE I TABELL 9
MÖJLIGA OMRÅDEN [5LST]
VINDBRUKSFRIA OMR. [5LST]
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR [BoV]
RIKSINTRESSE VIND [STEM]
DJUP 50 M OCH MER [SGU]
400 kV LEDNING
130 kV LEDNING
Länsgränser
Territorialhavet
Sveriges ekonomiska zon

SYDHAVSVIND | 2006-06-19

- 74 -

3.3.1.

Teoretiskt möjlig produktion

Numrerade områden på karta 22 har bedömts
kunna producera 0,01 TWh/km2. Resonemanget kring produktionsfaktorn beskrivs i avsnitt
1.2.4.1. Områdena på karta 22 är grovt och principiellt avgränsade.
Tabell 9. Teoretisk produktion i ”Möjliga områden” på karta 22
Område
Riksintr Teor prod TWh
inom TG i SEZ
A
B
C
D
E
F
G

Simpevarp
Kårehamn
Knolls Grund
Utgrunden
Trolleboda
Öster Öland
Midsjöbanken Mitt

H1-2
H3
—
H4
H5/K1
—
—

0,3
0,4
—
0,2
0,2
—
—

—
—
1,7*
—
—
14,4*
13,0*

H
I
J
K
L

S Midsjöbanken
Taggen
Abbekås
Kriegers Flak
Falsterbo

—
K2/M2
M8
—
M6

—
0,4
X*
—
X*

46,1*
—
—
4,2*
—

M St Middelgrund
N Skottarevet
O Södra Halland

—
N11
N6,8,9

—
0,3*
X*

3,0*
—
—

P Norra Halland
Q Skagerak

N1-4
—

0,1
—

—
4,8*

R Persgrunden

O1

X*

—

Summa

Om pågående ansökningar beviljas och kommer
till utförande är planeringsmålet uppfyllt år 2015.
Det finns i princip dessutom utrymme för att inom
samma tidshorisont klara målet om ytterligare
100 % och 200 %. Om inte alla pågående ansökningar beviljas krävs ytterligare anläggningar, vilka torde kunna rymmas inom de riksintresseområden som inte tagits i anspråk eller i de
”Möjliga områden” som blivit ett resultat av
5LST:s analys av situationen. Noteras skall att
5LST inte har tagit ställning till pågående ansökningar, utan dessa redovisas endast i planeringsunderlaget.

Tabell 10. Möjlig produktion år 2015 i 5LST
Planeringsmål tabell 2 (1,7 TG + 3-4 SEZ)
5 TWh
på land
1 TWh
till havs (0,7 TG + 3-4 SEZ)
4 TWh
Enligt regeringsuppdrag 2005-11-10
+ 100 %
+ 200 %
Teoretiskt möjligt i riksintresseområden
(tabell 3)

8 TWh
12 TWh
6 TWh

Pågående ansökningar (tabell 4 och 5) 12 TWh
varav inom riksintresse (tabell 4)
2 TWh
5LST:s ”Möjliga områden” (tabell 9)

87 TWh

2 TWh 87 TWh

* Ytorna är inte baserade på Stems avgränsningar av riksintresseområden utan på 5LST:s ”Möjliga områden” på karta 22 samt ställningstaganden i avsnitten 2.5 och 3.3..

klippor vid Östersjön i Blekinge
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4. Källor
4.1.1.

Rapporter
•

4.1.1.1.1. Svenska myndigheter

• Vindrev - Havsbaserade vindkraftverk som
artificiella rev: effekter på fisk; Öhman MC,
Wilhelmsson D; Vindforsk, FOI/Energimyndigheten. Rapport 2005.
• Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten, aresurs- och miljööversikt 2005, Fiskeriverket
• Vindpotentialen i Sverige på 5 km-skala, Beräkningar med MIUU-modellen Hans Bergström Institutionen för geovetenskaper, luft
och vattenlära Uppsala universitet
• Vindkraftsprojektet, 21863:64808 underbilaga 1:3, FM Högkvarteret, 2004-03-23.
• Forskningsprogrammet VindForsk, Lägesrapport för år 2003, Totalförsvarets Forskningsinstitut, juli 2004, FOI-R—1219—SE
• Vindkraft i Skåne, Analys och konsekvenser
av olika scenarier; Länsstyrelsen i Skåne län,
meddelande 2003:35
• Samordnad policy för lokalisering av havsbaserad vindkraft i Södra Kalmarsund; Länsstyrelsen i Kalmar län, meddelande 2003:16.
• Förutsättningar för storskalig utbyggnad av
vindkraft i havet, Vänern och fjällen; Boverket, slutrapport juni 2003.
• Kust- och skärgårdslandskapet, Riksantikvarieämbetet, rapport 2003:4
• Scenarier för vindkraft, metod för areal- och
potentialberäkning i ett geografiskt informationssystem; Naturvårdsverket, Rapport 5300,
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•
•

•

•

•

februari 2003.
Planering och prövning av vindkraftanläggningar; Boverket i samråd med STEM, NV
och RAÄ, januari 2003
Ekonomisk ytanalys för vindkraft, Centrum
för Vindkraftsinformation, Visby sep 2002
Vindkraftplanering i en kustkommun, exemplet Tanum, Nationellt pilotprojekt för kunskapsuppbyggnad och metodutveckling;
STEM, BoV, NV och RAÄ, oktober 2001
Vindkraft till havs, En litteratursammanställning av påverkan på djur och växter; Naturvårdsverket, rapport 5139, december 2000
Rätt plats för vindkraften - Slutbetänkande
från Vindkraftsutredningen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet; SOU 1999:75,
1999-06-18
Lokalisering av vindkraftverk och radiomaster i Skåne; Länsstyrelserna i Malmöhus och
Kristianstads län, augusti 1996

4.1.1.1.2. Offshore windfarms

* Copenhagen strategy on offshore wind power deployment, European Policy Seminar on
Offshore Wind Power, Copenhagen, 2005-1027
* Floating Windfarms for Shallow Offshore
Sites, OWEMES Conference April 2003,
Naples, A R. Henderson, B. Bulder, R. Huijsmans, J. Peeringa, J. Pierik, E. Snijders, M.
van Hees, G..H. Wijnants, M.J. Wolf
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4.1.2.

Länkar på Internet

4.1.2.1.1. Denna rapport

Denna rapport med tillhörande digitalt material
samt nedanstående länkar med mera
http://www.lst.se/vindkraft
4.1.2.1.2. Svenska myndigheter

Utöver nedanstående länkar har alla svenska
myndigheter egna hemsidor typ
http://www.myndighet.se
4.1.2.1.3. Kartmaterial — GIS

Boverkets VindGIS
http://www.boverket.se

Länsstyrelsernas LstGIS
http://www.gis.lst.se/lanskartor/

Länsstyrelserna har i övrigt egna hemsidor där
regionalt planeringsmaterial kan hämtas
http://www.länsbokstav.lst.se/

Många kommuner har egna hemsidor där kommunalt planeringsmaterial kan hämtas
http://www.kommunnamn.se/

Maris Web Service (HELCOM)
http://62.236.121.188/website/maris/viewer.htm
4.1.2.1.4. Organisationer

Totalförvarets Forskningsinstitut
http://www.vindenergi.foi.se/

Kunskapscentrum för vindkraft
http://www.vindenergi.org/

4.2. Bilagor
Centrum för Vindkraftsinformation — CVI
http://www.cvi.se
4.1.2.1.5. Internationellt

International Energy Agency
http://www.ieawind.org

HELCOM
http://www.helcom.fi

Nationell holländsk planering i EZ
h t t p : / / w w w.of f s h o r e w i n d e n e r g y. o r g /
txt2html.php?textfile=home/dutch_corner.txt

Dansk nationell planering
http://archive.greenpeace.org/climate/renewables/
reports/brief4.html#Heading3

På gång runt Irland
http://www.iwea.com/offshore/

Tyska planer
http://www.bsh.de/de/Meeresnutzung/Wirtschaft/
CONTIS-Informationssystem/index.jsp

Wind service Holland
http://home.wxs.nl/~windsh/offshore.html

OWE - The Offshore Wind Energy website
http://www.offshorewindenergy.org/

Danish Wind Turbine Manufacturers Association
www.windpower.dk

Vindmølleindustrien (DK)
http://www.windpower.org/

Alternative Technology Association’s Web Page
http://www.ata.com

Eropean Wind Energy Association
http://www.ewea.org

Bilaga 1. Utdrag ur yttrande 2006-02-24 från
Försvarsmaktens Högkvarter
Nedan finns kommentarer om Försvarsmaktens för icke
uppförda verk som redovisas i tabell 4 och på karta 3.
Sökning har gjorts i Försvarsmaktens arkiv på angivna
namn.
04 Utgrunden II: ansökan om hinderprövning i tidigt
skede har ej inkommit till FM.
05 Karlskronaprojektet: ansökan om hinderprövning i
tidigt skede har ej inkommit till FM.
06 Lillgrund: FM har med egna medel bekostat en ombyggnad av radaranläggningar för att möjliggöra utbyggnaden.
07 Kriegers flak: kan ej accepteras av FM pga befarade
störrisker mot land- och flygbaserade radarsystem. Under förutsättning att ekonomisk ersättning för flyttning
av vissa FRA- och FM-anläggningar kan erhållas, kan
vindkraftsparken komma att kunna accepteras. Svar senast 2006-01-17 till Miljö- och samhällsdepartementet.
08 Skottarevet: har avstyrkts av FM 2005-09-29. Ansökan om hinderprövning inkom i ett mycket sent skede
till FM.
09 Kårehamn: behandling av ansökan om hinderprövning i tidigt skede pågår
10 Taggen: kan ej accepteras av FM pga att vindkraftgruppen hamnar i utökat riskområde vid skjutning med
12 cm fullskarp stridsvagnsammunition mot pansarplåt
från Ravlunda skjutfält. Svar gavs 2006-01-30.
11 Stora Middelgrund: behandling av ansökan om
hinderprövning i tidigt skede pågår inom FM.
12 Trolleboda: ansökan om hinderprövning i tidigt skede
har ej inkommit till FM.
13 Södra Midsjöbanken: ansökan om hinderprövning i
tidigt skede har ej inkommit till FM. En utbyggnad bedöms störa både radar- och signalspaning.
14 Utlängan: FM avstyrkte etableringen av 12 vindkraftverk 2001-03-22.
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Scenarier (sidan 71)
Försvarsmakten är av uppfattningen att stora och få grupper är att föredra framför många, kustnära och små. Det
finns i detta scenario större möjligheter att samordna riksintresset för totalförsvaret med en vindkraftsutbyggnad.
Möjliga områden för vindbruk (sidan 72-74)
5LST bedömer att riksintressen för vindkraft bör kunna
pekas ut i SEZ. Det är Försvarsmaktens bedömning att
också riksintresse för totalförsvaret även kan hävdas inom
SEZ.
Försvarsmakten kan inte uttala sig om områden som är
utsedda som riksintresse för elproduktion från vindkraft
på ett generellt sätt. Konfliktrisker mot radar är beroende av antal verk, placering, höjd, rotordiameter mm,
varför en prövning måste ske i varje särskilt fall med aktuella data. I de fall där en teknisk analys ger negativt
resultat måste en bedömning av operativa konsekvenser
genomföras för att fastställa om vindkraftparken, eventuellt med vissa begränsningar, ändå kan accepteras av
Försvarsmakten.
Försvarsmakten yttrande över tre av områdena:
Område I: Kan ej accepteras av FM med hänsyn till riksintresset för totalförsvaret (Ravlunda skjutfält)
Område L: Kan ej accepteras av FM med hänsyn till
riksintresset för totalförsvaret. Kan om ekonomisk ersättning för flyttning av vissa FRA- och FM-anläggningar
anläggningar tillstyrkas (se yttrande till Miljö- och
samhällsdep 2006-01-17)
Område M:Området bedöms överlappa restriktionsområdet för skjutningar från Ringenäs skjutfält i Halmstad.
Avgränsningen måste justeras med anledning av detta.
Det finns ytterligare ett restriktionsområde vid Ringenäs
kopplat till målflygverksamheten. Vilka konsekvenser den
får på utbredning av och höjd på en eventuell vindkraftsutbyggnad kommer att utredas ytterligare av FM.
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Bilaga 3: Försvarsmaktens yttrande 2006.05.31

Bilaga 2. Kustbevakningens yttrande 2006-02-24
Kustbevakningen och dess uppgifter är redovisade i
planeringsunderlaget. Beskrivningen är tämligen kortfattad. För att bredda bilden av myndigheten och
myndighetens intressen av ev. etableringar av vindkraftverk till havs vill Kustbevakningen anföra:
Kustbevakningen har till uppgift att utföra sjöövervakning
och annan kontroll- och tillsynsverksamhet. Kustbevakningen har ansvar för miljöräddningstjänst till sjöss samt
medverkar i sjöräddning. Verksamheten bedrivs med fartyg och flygplan. Kustbevakningen skall också samordna
de civila behoven av sjöövervakning samt förmedla denna
information till berörda myndigheter.
Nedan redovisas några exempel på verksamheter där
Kustbevakningen känner osäkerhet om konsekvenserna
av större etableringar av vindkraftsansläggningar till havs.
Miljöövervakning
En stor andel av de utsläpp som sker från fartyg under
gång sker i de farleder som Sjöfartsverket redovisar i
planeringsunderlaget. Kustbevakningens främsta resurs
för miljöövervakningen och informationsinhämtning i
samband med bekämpningsoperationer är myndighetens
eget flyg. Flygplanen har avancerad teknisk utrustning
för detektering och dokumentation av utsläpp till sjöss.
Vid misstanke om utsläpp är det viktigt att dokumentera
förhållanden genom observationen från kustbevakningsflyget som kan flyga lågt, ner mot 33 m. över havet.
Möjligheterna till visuella observationer intill eller inom
vindkraftsparkens område blir begränsade av bestämmelser om lägsta flyghöjd. Det finns en osäkerhet om utnyttjandet av planens tekniska utrustning för navigering,
kommunikation och övervakning kan komma att påverkas av vindkraftverken.

Miljöräddning
Hittills har vindkraftsanläggning inte medfört begränsningar eller allvarligare konsekvenser för miljöräddning
till sjöss. Men en anläggning kan medföra viss störning
vid en miljöräddningsoperation om olja driver in mellan
vindkraftverken. Svårigheter kan uppstå att manövrera
fartyg och upptagningssystem. Om radaranvändningen
ombord på miljöskyddsfartygen störs av vindkraftsverken
kan ev. insatser bli kraftigt begränsade.
För att förhindra oljeutsläpp från anläggningen under
uppförandet och för att minimera ev. utsläpp bör
utbyggnadsföretaget under byggtiden åläggas att vidta
förberedande åtgärder samt hålla viss egen beredskap med
båtar och länsor. När anläggningen är driftsatt bör ägaren hålla uppsamlingskärl för oljor inne i vindkraftverken
samt viss beredskap för omhändertagande av olja vid
olycka, t.ex. båt med länsor.
Risk för olyckor
Kustbevakningens bedömning är att vindkraftverken som
fysiska föremål utgör en förhöjd olycksrisk, men hur stor
risken är kan inte bedömas. Den vanligaste kollisionsrisken till havs är annat fartyg. I planeringsunderlaget
har Sjöfartsverket redovisat synpunkter avseende risk för
olyckor.
Övervakning
Kustbevakningen har också till uppgift att utföra annan
sjöövervakning än miljöövervakning till sjöss, t.ex. fiske, gräns- och sjötrafikövervakning. I övervakningen är
information som inhämtas med radar viktig. Om radarsystemen ombord på Kustbevakningens fartyg, eller hos
andra myndigheter påverkas, kan viktig information
komma att saknas eller bli otillförlitlig.

Försvarsmakten har i samband med detta arbete
yttrat sig särskilt över hinderprövningen av de
på karta 22 angivna möjliga områdena m m, vilket återges här:
A. Simpevarp:ej hinderprövat
B. Kårehamn: hinderprövning genomförd, ca
hälften av verkan kan accepteras
C. Knolls grund:ej hinderprövat
D. Utgrunden II: positivt yttrande 2004-11-14
E. Trolleboda:ej hinderprövat, förfrågan inkom
2006-05-23
F. Öster Öland:ej hinderprövat
G. Midsjöbanken M: ej hinderprövat
H. Midsjöbanken S:ej hinderprövat
I. Taggen:hinderprövning genomförd, avstyrkt
2006-01-30
J. Abbekås: ej hinderprövat
K. Kriegers flak:hinderprövning genomförd, villkorat ”ja”
M.Stora Middelgrund:hinderprövning genomförd, avstyrkt 2006-05-24
N. Skottarevet: hinderprövning genomförd, avstyrkt 2005-09-29
De områden som har genomgått hinderprövning
av Försvarsmakten och avstyrkts, bör ej vara med
bland de områden som föreslås som riksintresse
för energiproduktion från vindkraft (Taggen, Stora Middelgrund och Skottarevet).

Bilaga 4: Räddningsverkets yttrande 2006.01.24

På de följande sidorna återges Räddningsverkets
yttrande över remissen av Sydhavsvind.
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Det underliga

havet

Sällsamma fiskar glida i djupen,
okända blommor lysa på stranden;
jag har sett rött och gult och alla andra färger,
men det granna, granna havet är farligast att se,
det gör en törstig och vaken för väntande äventyr:
vad som har hänt i sagan, skall hända även mig!
Edith Södergran
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