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Vindbruksplaneringens syfte 
Huvudsyftet med vindbruksplanen är att den ska utgöra underlag för en ut-
byggnad av vindkraft i kommunen. Genom planen ska prövningar av ansök-
ningar om bygglov och/eller prövning enligt Miljöbalken och andra tillstånd 
som rör vindkraftsutbyggnad underlättas.  

I planen redovisas områden som är lämpliga för vindbruk med grupper av 
verk (tre eller fler verk). För dessa områden anges i planen riktlinjer för ut-
formning och prövning av vindkraftsanläggningar.  

I planen anges också riktlinjer för prövning av enstaka verk utanför föreslag-
na områden för grupper.   

Slutligen syftar planen till att klarlägga inom vilka områden etablering av 
vindkraft är olämplig. 

Samband med Översiktsplan 2006 
Denna vindbruksplan är en ändring av Översiktsplan 2006 för Stenungsunds 
kommun genom ett tillägg till denna. Planen är en del av översiktsplanen och 
ska behandlas, processas och antas av kommunfullmäktige enligt reglerna i 
Plan- och bygglagen. 

Inom och i anslutning till de områden som i vindbruksplanen utpekats möjli-
ga för vindkraftanläggningar kommer planens riktlinjer och markanvändning 
att ersätta de riktlinjer och den markanvändning som finns redovisad i Över-
siktsplan 2006. Detta kommer att förtydligas och redovisas särskilt på plan-
kartan som tillhör vindbruksplanen. 

Statens intresse 
Sveriges energipolitik är inriktad på att underlätta en omställning till ett 
samhälle som ur olika aspekter är hållbart på lång sikt, vilket bl a innebär att 
energibehovet i Sverige i allt högre grad ska tillgodoses med förnybar ener-
gi. 

Riksdagen beslutade i juni 2009 att fastställa en nationell planeringsram för 
vindkraft till motsvarande en produktionskapacitet på 30 TWh, varav 20 
TWh på land och 10 TWh till havs, till år 2020.  

Efter samråd med länsstyrelserna och andra statliga myndigheter och verk 
beslutade Energimyndigheten den 19 maj 2008 om områden av riksintresse 
för vindbruk i landet i enlighet med 3 kap 8 § miljöbalken.  

Det finns ett område av riksintresse för vindkraft utpekat i Stenungsunds 
kommun. Området finns i den nordöstra delen av kommunen och går över 
gränsen till Lilla Edets kommun. 

Definitioner av vindkraftverk 
www.vindlov.se 
Miniverk = totalhöjd < 20 m 
(torn och rotorblad) 
Gårdsverk = Ett verk med total-
höjd 20-50 m 
Mellanstora anläggningar = Ett 
verk med totalhöjd >50 m eller 
två eller fler tillsammans totalhöjd 
>20 m 
Stora anläggningar = Gruppsta-
tion med två eller fler verk med 
totalhöjd >150 m eller gruppsta-
tion med sju eller fler totalhöjd 
>120 m 
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Kommunens syn 
I Översiktsplan 2006 Stenungsunds kommun, antagen av Kommunfullmäkti-
ge, KF 2009-11-23, har kommunen gjort följande ställningstagande vad gäll-
er vindkraft:  

”Kommunen är positiv till att vindkraftsutbyggnad sker i kommunen. En 
särskild vindkraftplan ska därför tas fram som ett tematiskt tillägg till över-
siktsplanen. Innan denna plan är antagen, redovisas inga områden för vind-
kraftanläggningar. Ställningstagandet påverkar inte pågående prövningar om 
vindkraftanläggningar”. 

I Stenungsunds kommun har följande vision och huvudmål fastställts i Ener-
giplan och klimatstrategi 2007-2015, antagen av KF 2008-10-15: 

”Vi vill att Stenungsund ska höra till landets ledande kommuner när det gäll-
er att spara energi och vi ska arbeta för omställning till mer miljövänliga 
energislag. Utsläppen från växthusgaser från källor inom kommunen ska år 
2050 reduceras och vara halverade jämfört med utsläppsnivån 1990.” 

För att nå huvudmålet och en långsiktig hållbar utveckling har åtta områden 
identifierats. De områden som omfattar fysiska investeringar med direkta 
miljöeffekter är:  

1. Energieffektivisering och förnybara energikällor 

2. Miljöanpassade transporter 

3. Avfall är en energiresurs 

4. Skydd och skötsel av landskapet 

Under område 1 finns ett delmål ”Andelen förnybar energi ska öka” med en 
åtgärd som lyder ”Vindkraftverk. I kommunen finns 3 vindkraftverk uppför-
da. Förutsättningar för etablering av fler verk är goda. Kommunen ska ge-
nom planering skapa förutsättningar för fortsatt utbyggnad av vindkraft. 
2004 produceras cirka 2 GWh”.  

De allmänna kommunala målen inom energi- och klimatområdet bildar ut-
gångspunkt för arbetet med vindbruksplanen.  

Miljöprogram för Stenungsunds kommun, antaget av KF 2008-09-01 är ett 
policydokument som behandlar hur kommunen lokalt ska arbeta med de 
nationella miljömålen. Ett par lokala inriktningsmål kan påverkas av vind-
bruksplanen. Det är: 

1. Miljövänlig energi.  
Övergripande mål 2009-2014:  

Stenungsunds kommun skall undersöka förutsättningarna för lokal 
produktion av miljövänlig alternativ energi. 

2. Natur med biologisk mångfald 

Övergripande mål 2009-2014: 

Vid planering av nyproduktion inom ett större område skall nog-
granna och dokumenterade förstudier och inventeringar göras över 
de växt och djurarter som finns i området.  
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Vi bör värna om Svartedalens unika naturvärden och förädla dessa 
ifrån ett hållbart miljöperspektiv. Dess vattensystem bör brukas 
med eftertanke då de utgör värdefulla lekplatser för ädelfisk, samt 
att det här finns ett begränsat bestånd av flodpärlmusslan. De 
många vandringslederna skall hållas tillgängliga för ett aktivt fri-
luftsliv. 

År 2008 var elanvändningen totalt i kommunen 1 871 056 MWh med indu-
stri, hushållsel mm inräknat. Industrin i Stenungsund är mycket elintensiv. 
Av den totala energianvändningen står industrin för cirka 93 %.  Elanvänd-
ningen var ca 22,5 % av totala energianvändningen.  

Ett förslag till mål kan vara att 100 % av Stenungsunds elförbrukning exklu-
sive industrin, bör täckas av el från vindkraftverk till år 2025. Det innebär att 
ca 26 moderna vindkraftverk behöver uppföras (2 MW-verk som vardera 
antas producera 5000 MWh) räknat mot 2008 års elanvändning. 

Befintliga och planerade vindkraftverk 
Under senare tid har intresset generellt ökat för att uppföra vindkraftverk, så 
även i Stenungsund.  

Fram till mars 2011 finns fyra vindkraftverk uppförda i kommunen. Det är 
två vindkraftverk på vardera 500 kW på Vetteberget i Stenungsund, ett verk 
på 250 kW vid Järnblästen vid väg E6 samt ett mindre gårdsverk vid Öds-
måls berg.  

Väster om Hällungen har ett vindkraftverk godkänd miljöprövning samt fått 
bygglov.  

Det finns 5 ansökningar om bygglov och/eller miljöprövning för totalt 7 
vindkraftverk. Samtliga dessa har en föreslagen totalhöjd på cirka 150 m. 

Vindbruk i grannkommuner 
Kungälvs kommun har en antagen vindbruksplan. Två av deras vindbruks-
områden gränsar till Stenungsunds kommun. Det är område T. Törresröd 
(reservområde för vindkraft) och område X. Dalen. Utbyggnaden av dessa 
områden kommer att påverka hur anslutning till elnät kan samordnas. 

Lilla Edets kommun har en antagen vindbruksplan. Inget vindbruksområde 
gränsar till Stenungsunds kommun. Område H Hålbotten ligger dock i närhe-
ten och eventuell utbyggnad där kan påverka hur anslutning till elnät kan 
samordnas. 
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Vindbruk 

Förnybar energi 

Vindkraften är en förnybar energikälla. Den är fri från miljöskadliga utsläpp 
och den är effektiv med avseende på materialförbrukning.  

S k livscykelanalyser visar att energiförbrukningen för tillverkning, trans-
port, byggande, drift och rivning är mycket begränsad för vindkraft. Efter 
cirka ett år ger verken ett nettotillskott av energi under den återstående livs-
längden som kan vara ca 20 år.  

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

Vindresurser  

Vindstyrkan är grundförutsättning för möjligheten att etablera vindkraft. 
Energimyndigheten har tillsammans med Meteorologiska institutionen vid 
Uppsala universitet tagit fram beräkningar över hur medelvinden varierar i 
landets olika delar (senaste uppdateringen feb 2010). Beräkningarna visar att 
stora områden i Sverige har goda förutsättningar för vindkraftutbyggnad. 

I områden med årsmedelvind över 6,5 m/s (meter per sekund) på en höjd av 
72 meter över nollplansförskjutningen, dvs med hänsyn tagen till vegetatio-
nens höjd, är vindresurserna så stora att riksintresse kan hävdas (under förut-
sättning att andra kriterier uppfylls). Områden med medelvind över 6,0 m/s 
bedöms vara intressanta för etablering av kommersiell vindkraft.  

I Stenungsunds kommun är medelvinden över 6,0 m/s i större delen av kom-
munen. Det innebär att kommunen ur vindsynpunkt i stora delar kan vara 
intressant för vindkraftutbyggnad. Det är endast ett område väster om Uck-
lum och områden kring Halsefjorden som ligger i lä från bergspartier och 
som har lägre medelvindhastigheter (se karta). I högre terräng finns områden 
med goda vindförhållanden med medelvind över 6,5 m/s. 

Kraftverksteknik 

Vindkraftteknik har successivt utvecklats och är idag väl beprövad. Effekten 
på de kommersiella vindkraftverken har nästan 10-dubblats på 20 år samti-
digt som kostnaden för producerad kWh el halverats.  

Vanliga effektstorlekar på vindkraftverk som byggs idag är mellan 2-3 MW. 
På land kommer sannolikt effekter kring 1-3 MW att utgöra en stor del av 
marknaden även framöver då transport av större verk utgör begränsningar.  

Genom att verken blivit större kommer rotorerna upp på höjder där vindhas-
tigheten är högre och effektuttagen större än tidigare. Verk med en genera-
toreffekt av 2-3 MW har en tornhöjd av ca 100 meter och en rotordiameter 
på ca 90 meter dvs en totalhöjd på ca 150 m.  

Vindkraftverken är normalt i drift i vindstyrkor mellan 3 och 25 m/s och kan 
i bra vindlägen producera el under 6000 av årets 8760 timmar. Ett landbase-
rat vindkraftverk på 2 MW kan årligen producera ca 5 000 MWh el, vilket 
motsvarar årsförbrukningen för 1000 hushåll som i genomsnitt förbrukar 
5000 kWh hushållsel vardera. 

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

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

Den yta som ett vindkraftverk tar i anspråk utgörs av fundamentet och even-
tuell transformatorbyggnad om denna inte kan inrymmas i tornet. Erforderlig 
yta för fundament och kranplats är ca 1500 m2. För uppbyggnad och under-
håll krävs tillfartsvägar med en bredd av 4-6 m.  

Av ekonomiska skäl samt för att utnyttja vindenergin väl och hushålla med 
landskapet är det lämpligt att samlokalisera flera verk. För att undvika nega-
tiv påverkan mellan verken tillämpas ett riktvärde för avståndet mellan ver-
ken om 5 gånger rotordiametern, dvs ett inbördes avstånd om cirka 500 me-
ter. 

Ju mer det blåser desto mer energi kan ett vindkraftverk producera. En tum-
regel är att för varje procentenhet medelvinden ökar så ökar årsproduktionen 
med två procentenheter. Detta förhållande gör att medelvindens styrka är den 
viktigaste lokaliseringsfaktorn vid val av plats för vindkraft. 

Andra lokaliseringsfaktorer av större betydelse är framförallt möjligheter att 
ansluta till elkraftnätet och att ansluta till väg. Generellt gäller att enskilda 
verk oftast kan anslutas till lokalnätet och medelstora anläggningar till regi-
onnätet. Elkraftnätets tekniska och ekonomiska förutsättningar att ta emot ny 
elkraft är dock svåra att klarlägga i förväg, varför varje projekt måste prövas 
för sig av nätägarna. Regionnätet och stamnätet har på flera håll i Sverige 
snart nått sin maximala kapacitetsgräns varför en utbyggnad och förstärkning 
av nätet är att vänta. 

Av ekonomiska skäl bör möjlighet till väganslutning finnas inom rimligt 
avstånd. Varje enhet som transporteras kan väga 70-120 ton varför vägars 
bärighet måste utredas från fall till fall. 

Omgivningspåverkan 

Allmänt 

Den väsentligaste omgivningspåverkan från vindkraftanläggningar är att de 
genom sin storlek kan bli visuellt dominerande inslag i landskapet. Lokalt 
kan därför natur-, kultur- och friluftsvärden därigenom påverkas både posi-
tivt och negativt. Upplevelsen är dock individuell och beror, förutom av 
avståndet, av landskapstyp, skala, topografi, vegetation, anläggningens ut-
formning, rotorhastighet, andel av synfält mm. Acceptansen sammanhänger 
ofta med den enskildes attityd i energi- och miljöfrågor samt vilka möjlighe-
ter till delaktighet i vindkraftprojekten som finns. 

Mer om störningar och annan omgivningspåverkan finns redovisat under 
avsnittet ”Hälsa och säkerhet”. 

Buller och ljuseffekter 

I en nära omgivning kan vindkraftverk ge upphov till störningar i boendemil-
jön i form av buller, ljuseffekter (skuggor, flyghindermarkering med blin-
kande ljus). Bullerstörningar (över 40 dBA) uppkommer sällan på avstånd 
över 400 m från enstaka stora verk. När det gäller grupper kan det behövas 
ett större avstånd för att riktvärdet 40 dBA inte ska överskridas. Störande 
skuggeffekter kan undvikas genom reglering av verkens drift. Förutom att se 
till att bullervärdena uppnås är det viktigt att ett generellt respektavstånd 
mellan bebyggelse och vindkraftverk iakttas så att inte närboende upplever 
onödig störning, eftersom vindkraftverk också kan uppfattas som intrång i 
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den privata sfären. I tysta och opåverkade områden kan också buller och 
ljuseffekter upplevas som störningar.  

Djur- och växtliv 

Vindkraftverk kan ha viss påverkan på djurlivet. Den samlade effekten av 
det intrång som kranplats, fundament, vägar och ledningar åstadkommer kan 
innebära lokala förändringar och fragmentering av biotoper. Fåglar och flad-
dermöss kan även kollidera med rotorblad vid födojakt. Vissa fågelarter 
undviker att sträcka genom eller att rasta i närområdet. Övriga däggdjur på-
verkas marginellt.  

Haveri och andra olyckor 

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

Bebyggelse och infrastruktur 

Bostäder och verksamheter 

Huvuddelen av bostadsbebyggelsen ligger väster om väg E6 i tätorter i kust-
zonen. Huvudort är Stenungsund. Övriga tätorter är Jörlanda, Stora Höga 
och Spekeröd söder om och Ödsmål norr om Stenungsund. I inlandet ligger 
Svenshögen och Ucklum. På landsbygden finns flera mindre byar och en 
omfattande spridd bebyggelse.  

Kommunens målsättning är att framtida bebyggelse främst ska utvecklas i 
och kring tätorterna i goda kommunikationslägen. Huvuddelen av utbyggna-
den kommer att ske i tätorterna väster om väg E6. Utbyggnad kommer också 
att ske i Ucklum och Svenshögen samt i närheten av väg 650. Utanför tätor-
terna får enstaka hus uppföras med acceptabla hänsyn till tekniska förutsätt-
ningar, landskapsbild, natur- och kulturmiljövärden osv. 

Utvecklingen av orten Stenungsund grundas i att tung industri etablerades på 
1960-talet. Ett stort område i samhällets norra del är utpekat som riksintresse 
för industriell produktion. Det innebär att området ska skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 
(MB 3 kap 8 §)  

Verksamheter och småindustri finns i övrigt främst i tätorterna Stenungsund, 
Jörlanda, Spekeröd, Ödsmål och Svenshögen. Översiktsplanen redovisar 
möjliga utbyggnadsområden i dessa orter. I de nordöstra delarna finns flera 
berg- och grustäkter. 

Kommunikationer 

Huvudvägnätet utgörs av europaväg E6 som går igenom kommunen i nord-
sydlig riktning. Väg E6 är av riksintresse, ingår i det nationella stamvägnätet 
och är motorväg. I huvudvägnätet ingår även vägar av regional betydelse. 
Länsväg 160 och 170 leder från motorvägen in till Stenungsunds centralort. 
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Väg 160 går vidare mot Tjörn och Orust. Länsväg 650 (gamla E6) leder 
österut och har förbindelse mot Lilla Edet via väg 642 och väg 2039. Övrigt 
vägnät är relativt småskaligt och lokalt.  

Bohusbanan är en järnväg av riksintresse genom kommunen. Banan är en-
kelspårig. Utbyggnad med fler mötesmöjligheter och pendelstationer pågår. 

Farleden i Hakefjorden och Halsefjorden till Uddevalla hamn är av riksin-
tresse för sjöfart. Hamnområdet i Stenungsunds centralort omfattar flera 
kommersiella hamnar med olika ägare. 

Göteborg-Säves, Göteborg-Landvetters och Trollhättan-Vänersborgs flyg-
platser är de närmaste flygplatserna. Alla är av riksintresse. I anslutning till 
flygplatser gäller höjdrestriktioner för byggnadsverk med högsta byggnads-
höjd över nollplanet angivet. Restriktionernas uppgift är att säkerställa att 
flygplan kan starta och landa enligt internationellt fastlagda procedurer utan 
att riskera att kollidera med naturföremål eller höga byggnadsverk. Utöver 
detta kan det finnas funktionsområden runt den luftfartsradioutrustning mm 
som finns utplacerad för navigering.  

I Stenungsunds kommun finns områden med höjdbegränsningar i form av 
MSA-påverkande ytor som säkerställer den inledande inflygningsprocedu-
ren. MSA betyder Minimum Sector Altitude. MSA-påverkande ytor har en 
radie på 55 km från respektive flygplats. MSA-påverkande ytan för Trollhät-
tan-Vänersborgs flygplats täcker hela kommunen med en höjdbegränsning 
för byggnader upp till 488 meter över havet. Även MSA-påverkande ytorna 
för Göteborg-Säves samt Göteborg-Landvetters flygplatser täcker hela eller 
delar av kommunen. Den lägsta ytan ligger ca 500 meter över havet. De 
påverkar inte möjligheterna till vindbruk då den högsta markhöjden i kom-
munen är cirka 175 meter över havet. Försvarets stoppområde kring Såtenäs 
berör inte Stenungsunds kommun. 

Elnät 

Stenungsunds kommun korsas av flera större kraftledningar bestående av två 
regionnät med 130 kV-ledningar respektive 40 kV-ledningar. Utöver dessa 
finns lokalnät med 10 kV-ledningar.  

Vattenfall är ägare till regionnäten. Lokalnätet ägs i huvudsak av Vattenfall 
förutom i de södra kommundelarna där nätägaren är Kungälv Energi. Vatten-
fall bedömer att det är en begränsad möjlighet i befintligt elnät att ansluta 
mer vindkraft. Det kommer att kräva om/nybyggnation på flera spänningsni-
våer i Stenungsunds kommun. Vid vindkraftsutbyggnad i de södra delarna 
behöver Kungälv Energi bygga ut lokalnätet vilket kan samordnas med ut-
byggnad för vindbruksområden i Kungälvs kommun.  

Var och hur anslutning till elnätet ska ske är mycket svårt att bedöma i en 
översiktsplan. Detta utreds vid varje enskild prövning av vindkraftprojekt. 

Telekommunikation 

Vindkraftverk i olämpliga lägen kan medföra störningar på radio- och teleut-
rustning i radiolänkstationer samt på radiobaserade teleförbindelser till och 
från stationen. Det är därför viktigt att ta hänsyn till befintliga anläggningar. 
Runt radioanläggningar med radiolänkstråk krävs en frizon om ca 100 m på 
var sida om länkstråket samt ca 350 m runt antennbäraren. 
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Intressen och anspråk 

Allmänt 

I kommunen finns områden som har höga natur-, kultur- eller friluftsvärden. 
I sådana områden kan olika konflikter uppkomma vid eventuell vindkrafts-
utbyggnad. En heltäckande redovisning av kommunens prioriteringar av 
olika intressen finns i översiktsplanen ÖP 06. I de följande avsnitten ges en 
sammanfattande redovisning kring intressen av särskild betydelse för plane-
ring av vindbruk.  

Skyddade områden 

En del områden är skyddade genom bestämmelser i miljöbalken eller kul-
turminneslagen mot åtgärder som kan skada de värden som finns. Särskilda 
föreskrifter gäller för varje område och reglerar vad som ska skyddas och på 
vilket sätt. I sådana områden kan utbyggnad av vindkraftverk vara svår att 
genomföra på grund av den omfattande prövning det skulle innebära och de 
skador som ingreppen skulle kunna medföra. 

I kommunen finns åtta naturreservat som är bildade med stöd av miljöbal-
ken och som avser naturområden som behöver skyddas för att säkerställa den 
biologiska mångfalden och för att tillgodose behovet av områden för frilufts-
livet. 

Naturreservaten är Börs Flåg vid Hällungen, Svartedalens vildmarksområde, 
Svartedalens Natur- och Friluftsområde, Rördalen, Ranebo naturskog, Rane-
bolund och i havet finns Ramsön med Keholmen och Stenungsundskusten. 
Svartedalens vildmarksområde och Svartedalens Natur- och Friluftsområde 
sträcker sig över kommungränsen in i Kungälvs och Lilla Edets kommuner. 

Starkt skydd gäller för Natura 2000-områden, som är särskilt värdefulla 
naturområden ur ett europeiskt perspektiv och som avser områden med 
skyddsvärda naturtyper och arter. I kommunen finns fem Natura 2000-
områden. Dessa är Stenungsundskusten, Halsefjorden, Ranebolund, Svarte-
dalen och Svartedalens naturskogar.  

Vattenskyddsområden avser mark eller vattenområde med yt- eller grund-
vattentillgång som nyttjas eller kan komma att nyttjas. Sjön Hällungen är 
huvudvattentäkt. Sjön med omgivningar är ett vattenskyddsområde. 

Vid havet, sjöar och vattendrag råder strandskydd. Skyddet syftar till att 
trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgänglighet till strandzonen och 
att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv. I vattnet 
gäller ett generellt strandskydd på 300 m från strandlinjen. På land är det 
generella strandskyddet i Stenungsunds kommun ersatt av ett gränsbestämt 
strandskydd enligt beslut av länsstyrelsen. Detta varierar mellan 100 m och 
300 m från havsstrandlinjen. Kring större sjöar och vattendrag är strand-
skyddet i regel 50 m på ömse sidor om vattendraget och kring sjöar 100 m. 
För de nedre delarna av Anråse Å och Jörlandaån är strandskyddet utökat till 
ca 100 m från strandkanten. I vattnet täcker strandskyddet hela sjön eller 
vattendraget i det gränsbestämda strandskyddet. Runt mindre sjöar och 
dammar samt utefter diken och mindre bäckar finns inget strandskydd. 
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Landskapsbildsskydd är en form av skydd för landskapsbilden med stöd av 
naturvårdslagens 19 § i dess lydelse före den 1 januari 1975. Landskaps-
bildsskyddet infördes för att på ett enklare sätt än genom reservatsbildning 
kunna skydda stora områden från större påverkan eller förändring. Det var 
framförallt de visuella upplevelsevärdena i landskapet som man önskade 
skydda. Även om begreppet inte finns i den nu gällande miljöbalken gäller 
bestämmelserna fortfarande i de berörda områdena (lag 1998:811 om infö-
rande av miljöbalken). Det är inte möjligt att ändra föreskrifterna i ett beslut 
eller fatta nya beslut om landskapsbildsskydd endast att upphäva gällande 
skydd. Två mindre områden i kommunen, Byn - Jordhammar (bokskog) och 
Huveröd (grusås med gravfält), har detta skydd. 

Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller 
växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda klassificeras som biotop-
skyddsområde eller omfattas av generellt biotopskydd. Där får verksamheter 
eller åtgärder som kan skada naturmiljön inte förekomma.  

Generellt markavvattningsförbud gäller i Västra Götaland (Miljöbalken 11 
kap 13 §). Markavvattning får inte utföras utan tillstånd. Undantaget är nor-
mal täckdikning av åkermark. I skogsmark med våtmarker kan vägbyggen 
behöva bortledning av vatten vilket kräver tillstånd.  

Fornlämningar är skyddade enligt Kulturminneslagen (KML). Till en fast 
fornlämning hör ett så stort område på marken som behövs för att bevara 
fornlämningen med hänsyn till dess art och betydelse. Ett sådant område 
benämns fornlämningsområde. Det är enligt samma lag förbjudet att utan 
tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, planter-
ing eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning inklusive dess 
fornlämningsområde. Kyrkomiljöers utseende och karaktär får inte förvans-
kas. Med kyrkomiljö avses det område kring kyrkobyggnad vilket hör sam-
man med byggnadens funktion och miljö och som inte är begravningsplats. 

 

Hakefjord, riksintresse för naturvård, Natura 2000-område och naturreservat 
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Riksintressen 
Stenungsunds kommun berörs av flera riksintressen som har stor betydelse 
för planering av vindkraft. I områden som är av riksintresse får inte åtgärder 
genomföras som påtagligt skadar områdets värden. Att ett område utlagts 
som riksintresse utesluter inte att vindkraftanläggningar kan komma till 
stånd förutsatt att det kan ske på ett sådant sätt att områdets värden inte ska-
das väsentligt.  

Inom kommunen finns ett flertal områden av riksintresse för naturvård 
(Bratteforsån och Hällungen, Stigfjorden–Halsefjorden, Svartedalen och 
Anråsdalen, Hakefjorden–Marstrandsfjorden–Sälöfjorden) kulturmiljövård 
(Anrås samt Ramsö) eller friluftsliv (Svartedalen samt Södra Bohusläns kust) 
I många delar sammanfaller och överlagras dessa intressen. Berörda områ-
den ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada friluftslivets intressen, 
natur- eller kulturmiljön. 

I kommunen finns också områden av riksintresse för sjöfart, vägar, järnvä-
gar och luftfart (genom höjdbegränsade områden och luftrummet). Se vidare 
under kommunikationer. Det finns även områden av riksintresse för totalför-
svar (se vidare under totalförsvaret) och för anläggningar för industriell 
produktion. Dessa områden ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra tillkomsten eller nyttjandet av anläggningarna. Ett område av riksin-
tresse för vindkraft finns i kommunen. 

 

Nedre Röra ingår i riksintresse för naturvård och friluftsliv, Svartedalen 
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Övriga bevarandeintressen 

ÖP 06 redovisar utöver riksintressen även andra områdestyper av särskild 
betydelse i detta sammanhang. Detta gäller främst områden med stora fri-
luftsvärden, naturvärden eller kulturmiljövärden, stora opåverkade områden 
samt områden av betydelse för närrekreation. 

I Stenungsunds kommun finns stora opåverkade områden, kommunala och 
regionala friluftsområden som beskrivs i Miljöbalken 3 kap 2 §. Det innebär 
att stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är 
påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön så långt möj-
ligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdenas karaktär. 
I kommunens sydöstra del finns ett sådant stort sammanhängande skogs- och 
vildmarksområde, Svartedalsområdet. 

Grönområdenas betydelse betonas i ÖP 06. Viktiga aspekter som närrekrea-
tion, friluftsliv, naturvård, skolans arbete och idrottsaktiviteter var utgångs-
punkter vid val av områden. I ÖP 06 har områdena angetts som närrekrea-
tionsområden. Befintliga närrekreationsområden ska värnas. Intill nya bo-
stadsområden ska närliggande naturområden avsättas för rekreation. 

Ett kulturminnesvårdsprogram antogs av kommunfullmäktige 1987. I den 
redovisas tretton värdefulla kulturmiljöer.  

I rapporten ”Fornlämningsmiljöer i Göteborgs- och Bohuslän” (Länsstyrel-
sen 1984) redovisas områden med riklig förekomst av fornlämningar. 

Bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturvärden togs 
fram av Länsstyrelsen 1991–1993. Enligt Länsstyrelsens beslut ska pro-
grammet utgöra riktlinjer för det fortsatta långsiktiga arbetet med bevarande-
åtgärder. De utpekade områdena är indelade i tre klasser efter avvägning mot 
kultur- och naturvärden. I kommunen finns totalt 10 områden som ingår i 
bevarandeprogrammet. 

I ”Strategi för formellt skydd av skogsmark i Västra Götalands län” (Läns-
styrelsens rapportserie 2006:41) har värdetrakter för skog angivits. Värde-
trakter har en väsentligt högre täthet av värdekärnor för djur- och växtliv 
inklusive biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer än vad som 
finns i vardagslandskapet. I kommunen ingår Svartedalen i värdetrakten 
Södra Götaälvs dalgång med omgivande fjällar. Gränserna bygger på ett 
urval av hela 1 km2-rutor. Polygonerna har därför ett taggigt utseende. 

Fåglar och vindkraft i Stenungsunds kommun (Thomas Liebig december 
2010) är en översiktlig bedömning av möjlig påverkan på fågellivet i före-
slagna vindkraftsområden. Den redovisar även viktiga fågelflyttleder genom 
kommunen. ”Flyttande fåglar utnyttjar ledlinjer i naturen för att förflytta sig 
på sin väg endera mot sommarvisten, endera mot vintervisten. Naturliga 
ledlinjer är till exempel kuster, älvar, floder och dalgångar. Den särklassigt 
viktigaste ledlinjen i Stenungsunds kommun är Hakefjorden – Askeröfjorden 
– Halsefjorden och vidare norrut mot Uddevalla kommun samt Stigfjorden – 
Halsefjorden och vidare norrut mot Uddevalla kommun. Detta gäller både 
under vårflyttning och under höstflyttning. Ett par dalgångar i Stenungsunds 
kommun binder samman kusten med Vänern och Göta älvdalen. Fjordavsnit-
ten och dess kustlinje är under vår och höst en ”motorväg” för dagflyttande 
fåglar. Flyttleden går i en korridor utefter fjorden. Beroende på vindriktning-
en är koncentrationen som störst på västra eller östra sidan av fjorden. Från 
mitten av mars till början av april kan det lämpliga dagar passera upp till 
tusen sångsvanar, flera hundra grågäss, flera hundra ormvråkar, några hund-
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ra storspovar, flera tusen skratt- och fiskmåsar, flera tusen ringduvor samt 
hundratals kråkor och kajor. De uppräknade arterna är de som i numerär och 
storlek utgör det mest påtagliga under goda sträckdagar. Självklart kommer 
en mängd andra arter att flytta under goda sträckdagar. Särskilt bör nämnas 
en mängd dagrovfågelsarter, stor- och smålom samt tranor. Vårflyttningen 
genom Stenungsunds kommun pågår till början av juni och avslutas med 
arter som bivråk och sällsynt vitkindad gås samt prutgås. Redan kring mid-
sommar passerar de första sydsträckande flockarna med storspov. Höstflytt-
ningen avslutas i slutet av november med syd- och västflyttande sångsvans-
flockar.  

Vissa flockar väljer att ta vägen mot Göta älv genom en korridor i östlig – 
västlig riktning, från Stigfjorden och Hakefjorden i väster, via Ödsmålsda-
len, förbi Hällungen, över Huveröd – Backamo och därifrån till Göta älv. 
Några flockar väljer att ta vägen över dalgången som följer Korsgårdsbäcken 
– Hulebäcken söder och öster om Hällsberget vid Kolhättan och vidare mot 
nordost via norra Hällungen – Backamo mot Göta älvdalen.  

Dagrovfåglar som exempelvis ormvråk, bivråk, brun kärrhök och sparvhök 
samt tranor utnyttjar termiska uppvindar under sin flyttning. Flera av dessa 
arter kan under våren utnyttja dalen genom vilken Anråsån och senare Lerån 
rinner för att flytta mot norr och nordost utmed Hällungens östra strand.  

I de ovan beskrivna flyttstråken är det olämpligt att placera vindkraftverk. 
Det vore intressant att under en period kontrollera området under de två be-
fintliga vindkraftverk som står på Vattenfallsberget. Här borde det ligga en 
och annan större fågel som kolliderat med vindkraftverken. Se bilagd karta 
med ledlinjerna inlagda.” 

Fladdermös och vindkraftverk i Stenungsunds kommun (Anna Zeffer och 
Monica Rundin) sammanfattar: Alla fladdermusarter i Sverige är fridlysta 
och lagstiftningen är utformad för att skydda dessa arter från påverkan i de-
ras naturliga miljöer. Studier har visat att fladdermöss drabbas mycket hårda-
re av vindkraftverken än fåglar. Fladdermössen jagar insekter runt rotorbla-
den och förolyckas dels genom att de träffas av rotorbladen, men möjligen 
också genom tryckförändringar intill de snurrande bladen, som orsakar kol-
lapsade lungor. En pilotinventering har visat att fladdermöss förekommer i 
alla delar av kommunen och för att skydda dessa från påverkan av framtida 
vindkraftverk bör man undvika att placera sådana längs linjära element i 
landskapet (såsom i zoner där vegetationen abrupt förändras), i dungar av 
lövskog och vid våtmarker, kärrmarker och vid strandängar. All etablering 
av vindkraftverk bör också föregås av en inventering av fladdermusarter på 
aktuella lokaler.  

Områden som inte är påverkade av buller från bilar, flyg, tåg eller verksam-
heter anges som tysta områden och redovisas på kartan ”Övriga bevarande-
intressen”. Det avser områden hämtade från länsstyrelsens utredning ”Tysta 
områden i Västra Götalands län” (Länsstyrelsen rapport 2001:18). 

Definitionen för ett tyst område är i utredningen ett tyst naturområde där 
ekvivalent ljudtrycksnivå från olika typer av samhällsbuller är lägre än 30 
dBA. Som jämförelse kan nämnas att naturliga bakgrundsljud som fågelkvit-
ter, vindbrus och lövprassel ofta ger upphov till ekvivalenta ljudnivåer upp 
till ca 40 dBA eller högre. 
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Hälsa och säkerhet  

Störningar kring bostäder 

För vindkraftverk tillämpas som regel Naturvårdsverkets utomhusriktvärden 
för industribuller nattetid. Med riktvärden avses värden som normalt inte bör 
överskridas när verket är i drift. Med hänsyn till störningsproblematiken bör 
ett begränsningsvärde för buller motsvarande 40 dB(A) utomhus vid bostä-
der inte överskridas. Ett avstånd på 400 meter mellan enstaka verk och bo-
stad är i de flesta fall tillräckligt för att riktvärdet ska tillgodoses. Vid grup-
per av verk behövs noggranna bullerutredningar utföras. Ljudutbredningen 
är beroende av verkens storlek och höjd men även topografi och vindförhål-
landen varför detaljerade studier behöver genomföras för varje anläggning. 
Om vindkraftverken syns eller inte samt uppfattningen om vindkraftens på-
verkan på landskapet har betydelse för hur mycket enskilda störs av ljud. 
Även delaktighet i verket kan påverka hur störningen uppfattas. 

Vid buffringen kring bostäder har avståndet 500 m använts eftersom ett syfte 
med planen är att avgränsa områden för grupper av verk. Runt tätorter har 
avståndet ökats till 1000 m för att tätorterna ska ha möjlighet att växa. 

Störning i form av vandrande skuggeffekter kan uppkomma nordväst till 
nordost om vindkraftverk. Skuggor är uppfattbara på 1,5 km avstånd men då 
som en diffus ljusförändring. Det finns inga fastlagda riktlinjer för skuggef-
fekter. Den praxis som tillämpas är att den faktiska skuggeffekten på en 
störningskänslig plats inte bör överstiga 8 timmar per kalenderår. Om den 
faktiska skuggtiden blir längre kan problemet lösas genom urkoppling under 
den känsliga perioden. 

Föremål med en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan ska 
markeras enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om marke-
ring av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten (TSFS 2010:155). Det 
innebär att vindkraftverk med totalhöjd 45-150 meter ska markeras med rött 
blinkande ljus på tornet under skymning, gryning och mörker. Vindkraftverk 
som har en totalhöjd av 150 meter eller mer ska markeras med högintensivt 
vitt blinkande ljus. Om det finns bostadsbebyggelse inom en radie av 5 km 
ska högintensivt ljus skärmas så att direkt ljus inte träffar markytan närmare 
än 5 km från vindkraftverket. Blinkande sken kan upplevas mer störande än 
ett fast sken. 

Skyddsavstånd kring vägar, järnvägar och kraftledningar 

Avstånd mellan vindkraftverk och allmän väg eller större kraftledning bör 
vara 1,5 gånger verkets totalhöjd, dock minst 50 meter om verkets totalhöjd 
är mindre. För järnväg ska avståndet mellan vindkraftverk och spårmitt vara 
minst totalhöjden plus 20 meter. I denna studie tillämpas ett schablonmässigt 
framräknat säkerhetsavstånd på 200 m eftersom det motsvarar den högsta 
totalhöjden på moderna stora vindkraftverk. 
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Kalkning av sjöar och vattendrag 

Inom kommunen kalkas flera sjöar, våtmarker och vattendrag med hjälp av 
helikopter. Vindkraftverk i närheten av dessa områden innebär en säkerhets-
risk. Det kan medföra ökade kostnader för flygningarna och därmed för 
kalkningsprogrammet. På kartan ”Hälsa och säkerhet” finns sjöar och våt-
marker som ingår i kalkningsprogrammet redovisade. 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvali-
tet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. 
Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, 
olika parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och mus-
selvatten samt omgivningsbuller. 

En vattenförekomst är ett homogent vattenområde, exempelvis en sjö eller 
en sträcka i en å eller en älv. För sjöar gäller en minsta yta på 1 km2 och för 
vattendrag ska inte uppströms liggande tillrinningsområde understiga 10 
km2.  

Vattenmyndigheten för Väster havet har fastställt kvalitetskrav, miljökvali-
tetsnormer (MKN), för vattenförekomsterna i Västerhavets vattendistrikt 
enligt 4 kap 1 § vattenförvaltningen. Det finns vattenförekomster i delar av 
Stenungsunds kommun. Den nuvarande ekologiska statusen för vattenföre-
komsterna varierar från Måttlig till God ekologisk och kemisk status. Miljö-
kvalitetsnormen är att god ekologisk och kemisk status ska bibehållas senast 
år 2015. Inom dessa vattenförekomsters avrinningsområden finns i dagsläget 
få eller inga källor med sådant utsläpp att de bedöms påverka vattenföre-
komsterna negativt, avseende prioriterade ämnen och andra miljögifter. Eta-
blering av vindkraftanläggningar kan innebära avverkning av skog, ökad 
andel hårda ytor mm, vilket kan medföra risk för läckage till vattenföre-
komsterna. Detta kan motverka att miljökvalitetsnormerna uppfylls.  

På kartan ”Hälsa och säkerhet” är aktuella vattenförekomster redovisade. 

 

Totalförsvaret 
Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9 § andra stycket miljö-
balken) kan i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen (övnings- och skjut-
fält och flygplatser) i andra fall inte. Områden som av sekretesskäl inte kan 
redovisas öppet har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och 
underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfatt-
ning berörda av riksintresset. I Stenungsunds kommun finns inga öppet re-
dovisade riksintresseområden. 

Riksintresset riskerar att påverkas negativt främst av uppförande av höga 
objekt som vindkraftverk. Försvarsmakten ska kontaktas i tidigt skede avse-
ende vindkraftsärenden. Hela landets yta är samrådsområde för objekt högre 
än 20 m utanför tätort och högre än 45 m inom tätort. 
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Landskapsanalys  
Allmänt 

Den europeiska landskapskonventionen definierar landskap som ”Ett område 
sådant det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan 
av och samspelet mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer”. 

Begreppet ”Landskapsbild” beskriver hur landskapet uppfattas visuellt. 
Landskapsanalysen grundar sig på Boverkets förslag (från vindkrafthandbo-
ken 2008) om hur en landskapsanalys för vindkraftsutbyggnad bör göras och 
kan sammanfattas i följande: 

Vindkraftverk avviker i form och överstiger i höjdskala flertalet övriga ob-
jekt i landskapet. Ofta blir de med sin storlek eller antal visuellt dominerande 
inslag i landskapet. Genom att rotorbladen rör sig drar de blickarna till sig. 
Med en utbyggnad av vindkraft kommer landskapet att förändras. Det är 
därför viktigt att förändringen sker med hänsyn till landskapets värden och 
karaktärer.  

I landskapsanalysen redovisas landskapets förutsättningar, karaktärer och 
kvaliteter. Dessa ställs mot eventuella krav och påverkan på landskapet. 
Landskapsanalyser kan göras med olika metoder och utgångspunkter t ex 
utifrån naturgeografiska, kulturhistoriska eller visuella aspekter. 

När landskapets tålighet översiktligt beskrivs i följande analys, ligger tyngd-
punkten på den visuella påverkan. Landskapet beskrivs med begrepp som 
exempelvis skala, komplexitet, rumslighet, riktning. Varje landskap har sina 
egna förutsättningar men allmänt kan följande vara till hjälp vid en analys.   

Skala 

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

Komplexitet 

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

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

Rumslighet 

Topografi, skog och bebyggelse skapar rum i landskapet som är mer eller 
mindre tydligt avgränsade. I en liten rumsbildning kan kraftverken bli domi-
nanta. En vindkraftsanläggning med flera verk bör hållas inom ett och sam-
ma landskapsrum för att få en tydlig lokalisering och inte splittra rumsbild-
ningarna i landskapet. Forskning visar att människor föredrar enhetliga an-
läggningar med en tydlig avgränsning.  

Öppenhet - slutenhet 

Höjder och vegetation kan öka den visuella tåligheten genom att de delvis 
döljer vindkraftsanläggningar från vissa håll. Ju öppnare landskapet är desto 
längre blir vindkraftverk synliga och påverkar därmed större områden. 
Vindkraftverk är väl synliga över vatten och kan påverka kusten över stora 
avsnitt. På grund av skalan dominerar de oftast inte över landskapet men kan 
upplevas som främmande inslag. 

I sluten skogsmark upplevs inte kraftverken på nära håll. Däremot kan de, 
när de syns i en horisontlinje över skogen, upplevas som främmande inslag i 
skogen. Vid ett stort antal verk placerade inom samma område kan upplevel-
sen bli att naturen förvandlats till ett slags industrilandskap.  

Karaktärselement och landmärken 

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

Riktning 

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

Verk med ca 120 m totalhöjd inne i ett halvöppet land-
skap. Verken döljs i många lägen av dungar, kullar osv 

Utformning 

Vindkraftanläggningens utformning har stor betydelse för hur påverkan upp-
fattas. Vindkraftverkens storlek i relation till landskapets skala är viktig. Det 
kan innebära att en landskapstyp kan tåla mindre verk men att större verk 
totalt skulle dominera landskapet. I andra landskapstyper kan ett större en-
skilt verk vara mindre dominerande än flera mindre som är spridda i land-
skapet. Här är landskapets skala och rumslighet avgörande. 

Grupper av vindkraftverk bör om de placeras inom ett slättområde eller i 
havet ställas i lätt uppfattbara geometriska mönster. Det uppfattas mer som 
en helhet än spridda verk. Denna princip kan inte följas vid placering i ett 
bergs- och skogslandskap, där terrängens riktning, höjdlägen etc är avgöran-
de för placering och hur vindkraftverk uppfattas i landskapet.  

Förändringen av landskapsbilden blir ofta mindre då flera verk samlas till en 
grupp än om samma antal verk ligger utspridda i landskapet. Står vindkraft-
verk relativt tätt på en rad kan ögat läsa ihop dem så att de upplevs som en 
vägg som delar landskapsrummet. 

När vindkraftverk placeras på berg kan de skymmas från dalgångens sida 
närmast berget. Däremot syns de från andra höjder eller från dalgångens 
motsatta sida om dalen är tillräckligt bred.  

Landskapets tålighet 

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

Allmänt 

Stenungsunds kommun ligger i Bohuslän i ett västsvenskt sprickdalsland-
skap med större områden med isälvssediment i sin nordöstra del. I väster 
ligger tätorterna utmed kusten på lerområden i dalgångar. Kustzonen har stor 
påverkan av infrastruktur både järnväg och vägar. Dalgångar sträcker sig 
oftast i sydvästlig-nordostlig riktning. I dalgångarna finns vattendrag ställvis 
med för lerområden typiska raviner.  

Mellan kustzon och de högre liggande skogs- och sjöområdet i öster finns en 
zon med stora nivåskillnader med höga, kala berg med branta bergssidor. 
Öppna odlingsmarker finns i mindre sprickdalar.  

De större sprickdalarna har en flack botten av lera eller silt. Ställvis finns 
svämsediment utmed det vattendrag som ofta rinner i dalgångens botten. 
Mot kusten övergår dalarna i öppna breda vikar, kilar, med mjuka sediment-
bottnar.   

Framförallt i den nordöstra och norra delen av kommunen finns ofta grus 
och sand i zonen mellan lera och berg. De påverkar landskapet genom att det 
blir kuperat, varierat och får mjukare övergångar mellan lerområden och 
berg. Isälvssediment med stora sand- och grusfyndigheter finns framförallt i 
den nordöstra delen av kommunen. Flera stora pågående eller avslutade 
grustäkter påverkar landskapet. I övriga skogsområden i kommunen är det 
nära till berget eller finns ett lager morän.  

I öster finns sjörika större skogsområden. Det är skogklädda berg med större 
och mindre sprickdalar som antingen är vattenfyllda eller fyllda med lösa 
jordlager av lera, silt eller organiskt material. Där kan de vara/varit uppodla-
de eller bestå av våtmarker. Det finns gott om mindre områden med 
grus/sand.  

Här följer en mer detaljerad redovisning av olika landskapstyper eller karak-
tärer som kommunen kan indelas i. En generell bedömning av landskapets 
tålighet för vindkraftanläggningar görs för varje typ av landskap. Bedömning 
och grov avgränsning av landskapstyperna redovisas på kartan Landskaps-
analys. 

 

Stenungsön i bakgrunden av småbåtshamn i Stenung-
sund 

Hakefjord söder om Tjörnbron 
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Skärgårdslandskap (1) 

I Stenungsunds kommun ingår delar av Hakefjord och Askeröfjorden. St 
Askerön och Stenungsön är två stora öar med bebyggelse. I övrigt finns det 
flera öar av olika storlek. I söder är fjorden bredare men bildar ändå ett tyd-
ligt landskapsrum.  I norr blir fjorden smalare. Fjorden kantas av bebyggelse 
eller natur. Naturen består till stor del av kala klippor men i sprickdalar och 
sprickor finns skogsdungar där tall eller ek dominerar. Där åar mynnar ut 
finns flacka stränder och mjuka bottnar. Bebyggelsen varierar från småskalig 
äldre fritidsbebyggelse till storskalig modern industri. Den storskaliga indu-
strin har viss påverkan på landskapsbilden i Askeröfjorden. Höga berg 
skymmer dock industrin från flera platser.  

Bedömning av landskapets tålighet: 

Fjorden som helhet har en låg tålighet för vindkraftanläggningar eftersom 
det är tydliga öppna landskapsrum och på många platser en ostörd karaktär. 
Skalan är relativt liten även om bergen är höga.  

Kustzon med tätorter (2) 

Landskapet består av uppstickande berg av olika höjd i flacka lerområden. 
Dessa finns utmed åar som rinner ut i plana strandområden och vikar (sk 
kilar). Åarna rinner från nordost eller ost i tydliga sprickdalar. Dalarna kan 
vara smala med höga bergssidor eller bredare med relativt plana lerslätter. 
Odlingslandskapet är småskaligt med ålderdomliga inslag tex stenmurar. 
Gårdsbebyggelsen ligger intill bergen. De högre bergen i kustzonen är ofta 
kala men kan ha lövskog på läsidans sluttning. Lövskog växer även i zonen 
mellan berg och lerslätt (randskog) och i raviner utmed åarna. Låg tallar 
växer i sprickor och på lägre berg. Landskapet är i huvudsak halvöppet till 
öppet. 

I kustzonen söder om Stenungsund sker en bebyggelseutveckling främst i 
tätorterna men även spridd i landskapet ofta i brynet mellan lerslätt och berg. 
I fritidshusområden med äldre stugor ersätts dessa ofta av villor. Järnväg och 
motorväg med flera övergångar påverkar landskapet kraftigt då de skär tvärs 
dalgångar och bergspartier. Karaktären i landskapet varierar kraftigt mellan 
jordbrukslandskap av lång kontinuitet och tätort med modern exploatering.  

 

Odlingslandskap i Jörlanda mot Hakefjord Industriområdet från småbåtshamn nära Stenungsunds 
centrum 
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Bedömning av landskapets tålighet: 

Området har en måttlig tålighet för enstaka mindre vindkraftverk om de blir 
väl placerade tex i närheten av infrastruktur. Placeras verken på berg nära 
lodräta bergväggar kan dessa förstärka verkens påverkan på landskapet i 
dalgången. Verken kan bli dominerande och även förändra uppfattningen av 
landskapet skala. Större vindkraftanläggningar kan förändra landskapets 
karaktär främst i de mer opåverkade delarna av öppet, småskaligt odlings-
landskap. Som helhet bedöms därför området ha en låg tålighet för vind-
kraftanläggningar. 

Stenungsunds industrilandskap (3) 

I tätorten Stenungsunds norra delar finns ett mycket storskaligt och modernt 
industrilandskap. Berg som delvis är skogklädda finns bevarade i området. 
Det innebär att området delas upp och hela industriområdet kan inte upple-
vas samtidigt från omgivningarna eller inom området. Inom området ligger 
småskaliga jordbruk med äldre bebyggelse. På flera platser ersätts jordbruket 
med industri. Även bergtäkter, avfallsanläggning, kraftverk mm är placerade 
i området. Flera större kraftledningar korsar landskapet vilket sammantaget 
är exploaterat och komplext.  

Bedömning av landskapets tålighet: 

Området har en hög tålighet för vindkraftanläggningar på grund av en stor-
skalig modern industrikaraktär.  

Kustzon med landsbygd (4) 

Norr om Stenungsund finns ett bevarat odlingslandskap med aktiva gårdar. 
Karaktären domineras fortfarande av äldre landsbygdsbebyggelse. Det flacka 
öppna odlingslandskapet ligger mellan uppstickande berg ofta relativt höga 
och kala. Ställvis finns en randskog med lövträd mellan flacka lerområden 
och berg. Skalan i landskapet är liten med tydliga mindre landskapsrum på 
grund av de höga berg som främst finns åt öster. En dalgång kring Ödsmål-
sån är ett tydligt landskapsrum med ställvis kuperad odlingsmark som ofta är 
betad. Utmed ån, som ligger i en ravin, finns lövskog. Tvärs dalgången går 
motorväg E6 på en hög bro som påverkar landskapbilden och skär av rum-
met. 

Bedömning av landskapets tålighet: 

Området har en låg tålighet för vindkraftanläggningar på grund av småska-
lighet och välbevarad landsbygd med ålderdomliga inslag.  

Skogs- och bergsområden väster om Hällungen (5) 

Mellan kusten och Hällungen finns mycket kuperade och höglänta skogs- 
och bergsområden. Det är barrskogslandskap delvis på morän men även med 
grusavlagringar. Det finns ett par mindre sjöar och våtmarker. Hällmarkstall-
skog växer längst upp på bergen medan det i raviner och där det finns större 
jorddjup växer gran- eller blandskog. På olika nivåer i bergsområdena ligger 
sprickdalar med odlingslandskap. Ett par bredare dalgångar delar upp områ-
det. Flera större kraftledningar korsar områdena och påverkar landskapet.  
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Bedömning av landskapets tålighet: 

Området har en måttlig tålighet för vindkraftanläggningar inne i området 
men kan påverka landskapsbilden i omgivningarna t ex från Hällungens 
östra strand på grund av sin höglänthet. Samtidigt kan branta bergsidor 
skymma anläggningar från sprickdalarna i och kring området. Placeringen är 
viktig för hur påverkan blir i omgivande landskap.  

Hällungen med omgivande odlingslandskap (6) 

Hällungen är en större sprickdalssjö med vida utblickar och en rofylld karak-
tär. Stränderna är varierande med på några ställen ett småskaligt, ofta ålder-
domligt odlingslandskap ner mot sjön. På andra platser finns tallskogsklädda 
berg. Där berget är överlagrat med morän eller grus och i bäckraviner växer 
lövskog eller blandskog. Mycket höga och branta bergsstup 90-110 m mot 
vattnet finns på den västra sidan. De ger en storskalig dramatik till landska-
pet och en vildmarkskaraktär på grund av sin otillgänglighet. På andra stäl-
len finns ordnade badplatser med naturliga sandstränder främst på den östra 
stranden.  

Söder och sydost om Hällungen finns ett halvöppet, kulligt odlingslandskap. 
Ställvis finns utsikt över Hällungen och mot bergen väster om sjön. Det är 
ett småskaligt odlingslandskap på isälvssediment. Det är bitvis kuperat och 
har bitvis flacka sluttningar. Odlingsmarkerna delas upp av skogspartier ofta 
med lövskog. Den öppna odlingsmarken har ofta med ålderdomliga inslag. 

 

Odlingslandskap öster om Hällungen med utsikt mot 
bergen väster om sjön. 

Odlingslandskap öster om Hällungen norr om Gorå-
sen. 

Bedömning av landskapets tålighet: 

Området bedöms som känsligt i sin helhet och har en låg tålighet för moder-
na storskaliga verksamheter. Verk som placeras uppe på bergen i angränsan-
de område kommer att synas över sjön och beroende på hur nära stup, av-
stånd mm kan de bli dominerande och förändra skala och karaktär i landska-
pet. De små öppna landskapsrummen har en låg tålighet för moderna inslag. 
För verk noga placerade i skogsområden i grannskapet kan skogen och nivå-
skillnaderna ha en avskärmande effekt i närområdet. Verken blir inte synliga 
från alla platser i detta landskapsavsnitt. 



Landskapet i Stenungsunds kommun 

32 VINDBRUKSPLAN Tillägg till ÖP 06 Översiktsplan för Stenungsunds kommun 

  
P

LA
N

E
R

IN
G

S
F

Ö
R

U
T

S
Ä

T
T

N
IN

G
A

R
 

Skogslandskap öster om Hällungen (7) 

Öster om Hällungen ligger ett stort skogsområde som är kuperat med sprick-
dalar och mindre bäckraviner i bergspartier och isälvsavlagringar. Det finns 
stora grustäkter och ställvis stor påverkan i området. Sprickdalar kan vara 
fyllda med sediment, organiskt material eller vatten. Där kan mindre od-
lingsområden, våtmarker eller sjöar finnas. Skogen består av produktions-
skog med barrskog i olika faser, hyggen, ungskog osv. Isälvsavlagringar ger 
ett större jorddjup som innebär att granskog kan dominera. Området är rela-
tivt homogent med sluten barrskog förutom vid hyggen, mossar, mindre 
sjöar, odlingsmarker och grustäkter. 

Bedömning av landskapets tålighet: 

Området har som helhet en hög tålighet för vindkraftanläggningar. Inne i 
området kan verken dominera lokalt när de ställs intill öppna våtmarker, 
sjöar eller hyggen men döljas av tätare skog i andra delar. Området bedöms 
som visuellt relativt tåligt och tänkbart för etablering av grupper av vind-
kraftverk då skogen och det kuperade landskapet har en avskärmande effekt. 
Verken kan, beroende på placering, bli synliga från delar av odlingslandska-
pet runt Hällungen och från Hällungen. 

Svartedalen, sjörikt kuperat skogslandskap (8) 

I kommunens östra delar ligger ett mycket kuperat, sjörikt, större bergs- och 
skogsområde, Svartedalen. Det sträcker sig över kommungränsen mellan 
Lilla Edet, Stenungsund och Kungälv. Det är mycket rikt på våtmarker och 
sjöar i sprickdalar. Många sjöar är omgivna av branta bergsidor. Andra sjö-
arna kan vara omgivna av låg hällmarkstallskog och kala låga berg. Det göra 
att området ställvis upplevs som relativt öppet runt sjöar och mossar med 
vida utblickar. Hela området är relativt opåverkat av moderna inslag. På en 
del platser bedrivs modernt skogsbruk i olika faser medan det i stora delar är 
naturskog tex i rasbranter vid sprickdalar, sumpskogar eller i hällmarkstall-
skog. Karaktären av orörd naturmark finns i stora delar. Odlingsmark ligger 
där sediment samlats i sprickdalar eller på organiska jordar vid sjöar. Ofta 
brukas de numera som betesmarker för häst eller får. Andra inägor håller på 
att växa igen eller är planterade med gran. Lövskog kantar inägor och öppna 
marker. Området har flera ålderdomliga inslag och äldre bebyggelse i form 
av mindre gårdar. Nyare bebyggelse finns spridd främst i de södra delarna.  

 

Väg vid Lillevatten med brant bergsida med ekskog Bjurhålt mosse, låg gles tallskog  
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Bedömning av landskapets tålighet: 

Skogslandskapet har ställvis en opåverkad karaktär som är känslig för nya 
inslag som vägar och vindkraftverk. Genom sin sjörikedom och orörda ka-
raktär är området känsligt för nya storskaliga inslag som vindkraftverk utgör. 
Området har som helhet låg tålighet för vindkraftanläggningar på grund av 
stort inslag av sjöar, öppna mossar och vildmarkskaraktär. 

Odlingslandskap i Leråns dalgång (9) 

Leråns dalgång är ett tydligt landskapsrum i en större sprickdal. Området 
består av ett varierat odlingslandskap mellan berg- och skogspartier. Karak-
tären är en relativt välbevarad landsbygd med äldre bebyggelse. Odlings-
landskapet är småskaligt, bitvis kuperat med raviner eller trädridåer kring 
vattendrag. Ställvis är det ålderdomligt med stenmurar och rösen medan det 
på andra platser finns större öppna och relativt flacka åkrar med ett produk-
tivt jordbruk. Det finns många större och mindre rumsbildningar mellan 
bergväggar eller skogspartier. Skogen består av blandskog med mycket löv-
inslag. På höjderna växer oftast talldominerad bland-/barrskog.  

Bedömning av landskapets tålighet: 

Dalgången har öppna och tydliga rum. Området är känsligt för större vind-
kraftverk eftersom de skulle dominera landskapsbilden i de enskilda rummen 
och förändra skalan och karaktären. Eventuella vindkraftverk i omgivande 
skogsområden skulle vara synliga i delar av dalgången. Avstånd, placering 
och antal avgör hur stor påverkan blir på dalgångens karaktär. Området har 
som helhet låg tålighet för vindkraftanläggningar på grund av småskalighet, 
ålderdomlighet och öppna tydliga rum. 

 

Leråns dalgång vid Hålkekärr österut Leråns dalgång vid Hålkekärr norrut 

Berg- och skogslandskap med sprickdalar (10) 

Bergsområdet reser sig från lerslätten i väster ofta med branta kala bergssi-
dor. Även inom området är det mycket kuperat. Detta är den västra delen av 
ett större sammanhängande skogsområde. Bergen är ofta kala utan högre 
vegetation längst i väster för att successivt österut bli beväxta med häll-
markstallskog. I raviner och där det finns större jorddjup växer gran- eller 
blandskog. I öster består skogen av ofta av grandominerad produktionsskog i 
olika faser, hyggen, ungskog osv. Området är relativt sjöfattig förutom nå-
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gon tjärn och våtmarker i sprickdalar. I några sprickdalar finns ett småskaligt 
kuperat odlingslandskap, ofta med ålderdomliga inslag som stenmurar och 
öppna diken. Hävden är på många ställen dålig och igenväxning pågår. Mel-
lan öppen mark och berg finns ofta en zon med lövträd liksom utmed vatten-
drag, på kullar osv. Bebyggelsen består av mindre gårdar, numera ofta häst- 
eller fårgårdar, men även ett stort inslag av ny bebyggelse. Dalgångarna är 
ofta relativt smala med höga bergsidor men det finns även flacka, öppna 
områden med aktivt jordbruk med större åkrar. På mindre höjdpartier, i 
sluttningar och branter växer ofta ekskogar eller blandad ädellövskog. 

 

Dalgång vid Ramnekärr. Randskog av lövträd mot 
bergen. 

Dalgång vid Ramnekärr. 

Bedömning av landskapets tålighet: 

För verk noga placerade kan skogen och nivåskillnaderna ha en avskärman-
de effekt i närområdet. Ett relativt homogent, slutet kuperat skogslandskap 
medför att området som helhet bedöms ha en måttlig tålighet för vindkraft-
verk.  

 

 

Ett typiskt landskapselement är bergbranter med lövskog vid 
basen. I sprickor på berget växer talldominerad gles skog. 

Fårbete håller landskapet öppet i ett småska-
ligt odlingslandskap.  
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Syftet med analysen  
Analysens syfte är att närmare studera förutsättningarna för att etablera vind-
kraftanläggningar i olika delar av kommunen. 

Analysen har genomförts i olika steg:  
• Områden där vindkraftanläggningar är olämpliga (hälsa och säkerhet, 

skyddade områden) 
• Områden där förutsättningar för vindkraftverk studeras 
• Områden där förutsättningar för enstaka vindkraftverk kan prövas från 

fall till fall. 

För att sammanställa det som beskrivs på enskilda kartor i planeringsförut-
sättningarna har kartan ”Översiktlig analys” tagits fram. Den redovisar vind-
förhållanden i gult/orange/vitt. De täcks av gråa områden utifrån nedan-
stående punkter. Därefter ligger områden med motstående intressen t ex na-
turvård, kulturmiljövård, friluftsliv osv på med ett blått lodrätt linjerat raster. 

Numrerade studerade områden är slutligen pålagda. Se vidare i texten under 
respektive område.  

Olämpliga områden 

Metod för urval 

I olämpliga områden är andra intressen etablerade och så starka att det i 
praktiken inte kan etableras vindkraftanläggningar. En del områden har ta-
gits bort för vidare studier på grund av hälsa- och säkerhetsaspekter. Det rör 
sig om störnings- och respektavstånd kring bostäder och bebyggelse, säker-
hetsavstånd kring infrastrukturanläggningar samt respektavstånd kring kyr-
kor. Områden som på grund av att de är skyddade för exploatering genom 
miljöbalken har också tagits bort. 

De kan summeras enligt följande: 

• Områden runt bostäder, radie 500 meter 
• Områden runt kyrkor, radie 500 meter  
• Tätortsbebyggelse 1000 meters omgivning 
• Allmänna vägar, befintliga och planerade, 200 meter säkerhetsavstånd 
• Järnvägar, befintliga och planerade, 200 meter säkerhetsavstånd 
• Kraftledningar, regionnät, 200 meter säkerhetsavstånd 
• Naturreservat 
• Natura 2000-områden 
• Strandskyddsområden 
• Områden med värdefulla kulturmiljöer i Kulturminnesvårdsprogrammet.  
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Områden med stora bevarandevärden 

I nästa steg i analysen har flera områden, som i den inledande inventeringen 
visat sig ha flera dokumenterade bevarandevärden, tagits bort från fortsatt 
analys. Dessa är: 

6 Goråsen Söder och öster om området finns Anråse ås och Leråns dalgång-
ar som ingår i bevarandeplan för odlingslandskap. Dalgången har mycket 
höga natur- och kulturvärden. Den ingår i riksintresse för naturvård. Det 
finns höga ornitologiska värden i området. Området rymmer endast två verk. 
Utbyggnadsområden för bostäder finns söderut i dalgången.   

7 Säckemossen. Olämpligt pga att området ligger helt inom riksintresse för 
friluftsliv, Svartedalen. Det gränsar till riksintresse för naturvård, Svarteda-
len. Det är ett tyst område. Flera sjöars strandskyddsområden berörs. Säcke-
mossen, som utgör en stor del, är en skyddsvärd myr. I öster finns sjöar som 
ingår i Anråsåns fiskevårdsområde. Sex sjöar intill området helikopterkalkas. 

8 Hällesdalen. Området är en del av ett kuperat berg- och skogsparti stor 
andel våtmarker och sjöar. Våtmarkerna har ofta sumpskog med naturvärden 
eller är öppna mossar. Örevattensmossen, som är skyddsvärd, utgör en stor 
del av området i norr. Inom området är höjdskillnaderna ca 40 m. Vägar 
saknas i området. Delar av området ingår i riksintresse för naturvård som till 
stor del även omger området. Hela området ingår i riksintresse för friluftsliv. 
Det är ett tyst område. Flera sjöar i och i omgivningen kalkas med helikop-
ter. Eventuella tillfartsvägar kan ge en stor påverkan i ett starkt kuperat om-
råde.  

9 Svedjan. Olämpligt pga att området ligger helt inom riksintresse för fri-
luftsliv, Svartedalen och riksintresse för naturvård, Svartedalen. I öster grän-
sar naturreservat, Natura 2000-områden och ”stora opåverkade områden”. 
Det är ett tyst område. I söder finns sjöar som ingår i Anråsåns fiskevårds-
område. Tio sjöar intill området helikopterkalkas. Flera skogsavsnitt ingår i 
skogsstyrelsens inventeringar som värdefulla för naturvård och sumpskog. 
Östra delen ligger inom ”värdetrakt för skog”. 

10 Råhagen. Olämpligt pga att delar av området ligger inom riksintresse för 
friluftsliv, Svartedalen. Det är ett tyst område. I öster finns sjöar som ingår i 
Anråsåns fiskevårdsområde. En sjö intill området helikopterkalkas. Ett om-
råde med sumpskog finns. Området skulle endast kunna rymma två verk pga 
närhet till kraftledning. 

11 Källdalen. Olämpligt pga att området ligger helt inom riksintresse för 
friluftsliv, Svartedalen. Det är ett tyst område. En del av området ingår i ett 
värdefull myrkomplex, St Bjurvattnet. Två sjöar intill området helikopter-
kalkas. Ett par områden med sumpskog finns. Konflikt med kraftledning. 

12 Toröd. Olämpligt pga att området ligger helt inom riksintresse för fri-
luftsliv, Svartedalen. Ett par skogsområden i sluttningar har ädellövskog av 
högt naturvärde. En nyckelbiotop finns. Konflikt med kraftledning. 

13 Hjärtemossen. Olämpligt pga att området ligger helt inom riksintresse 
för friluftsliv, Svartedalen. Det är ett tyst område. Hastebergs mosse är en 
värdefull våtmark. Ett område med sumpskog finns. Sydsluttning av Hjärte-
berg direkt sydväst om området har värdefull ädellövskog. Norr om området 
finns odlingslandskap, Anvik, med höga natur- och kulturvärden. Det ingår i 
bevarandeplan för odlingslandskap. Endast två verk skulle kunna rymmas. 
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14 Holmevatten. Olämpligt pga att området ligger helt inom riksintresse för 
friluftsliv, Svartedalen och riksintresse för naturvård, Svartedalen och Anrå-
seån. I öster gränsar naturreservat och Natura 2000-områden. Det är ett tyst 
område. Området gränsar till ”stora opåverkade områden” i öster. Flera sjö-
ars strandskyddsområden berörs. Sjöar i och utanför området ingår i Anrå-
såns fiskevårdsområde. Nio sjöar intill området helikopterkalkas. En syd-
sluttning direkt väst om området har värdefull ädellövskog. Flera skogsav-
snitt ingår i skogsstyrelsens inventeringar som värdefulla för naturvård och 
sumpskog. Ett område har naturvårdsavtal. Stor del av området ligger inom 
”värdetrakt för skog”. Ett område i Kulturminnesvårdsprogrammet ligger 
norr om sjön Ålevatten direkt norr om området. 

15 Munkevatten. Olämpligt pga att området ligger helt inom riksintresse för 
friluftsliv och riksintresse för naturvård, Svartedalen. I sydost gränsar natur-
reservat. Det är ett tyst område. Flera sjöars strandskyddsområden berörs. 
Fyra sjöar intill området helikopterkalkas. En ravin med sumpskog vid Lille-
vatten är värdefull våtmark. Ett par skogsavsnitt är sumpskog. Stor del av 
området ligger inom ”värdetrakt för skog”.  

16 Hållsdammen. Olämpligt pga att området ligger helt inom riksintresse 
för friluftsliv, Svartedalen. Delar av området ingår i riksintresse för natur-
vård, Svartedalen och Anråseån. En del i öster ingår i tyst område. Flera 
sjöars strandskyddsområden berörs. En sydsluttning direkt sydväst om om-
rådet har ädellövskog med högt naturvärde. Söderut finns Jörlanda åns dal-
gång som ingår i bevarandeplan för odlingslandskap med höga natur- och 
kulturvärden. Konflikt med kraftledning. 

17 Dyfjäll. Olämpligt pga att området ligger helt inom riksintresse för fri-
luftsliv, Svartedalen och riksintresse för naturvård, Svartedalen och Anråse-
ån. I norr och öster gränsar naturreservat och Natura 2000-område. Ett mind-
re område i väster ingår i tyst område. Stora opåverkade områden gränsar i 
norr. Vattendrags strandskyddsområden berörs. Östra delen av området lig-
ger inom ”värdetrakt för skog”.  

24 Hinnekullen. Olämpligt pga att området ligger helt inom riksintresse för 
naturvård, Svartedalen och Anråseån. Det är ett tyst område. Kraftiga väst- 
och sydsluttningar direkt sydväst om området har ädellövskog med naturvär-
de. Ett värdefullt område, enligt Kulturminnesvårdsprogrammet, ligger norr 
om området. Området skulle endast kunna rymma två verk som skulle få stor 
påverkan på landskapet i Leråns dalgång.  

Enstaka vindkraftverk 

I de delar av kommunen som inte lämpar sig för större anläggningar, som 
inte berörs av skydd enligt miljöbalken eller som inte omfattas av säkerhets-
zoner kan möjligheten att uppföra enstaka verk, ex gårdsverk, inte uteslutas 
generellt. Det är inte praktiskt möjligt eller lämpligt att i denna plan ange var 
sådana etableringar skulle kunna ske. Planen kommer istället att inriktas på 
att ange rekommendationer för prövningen av enskilda vindkraftverk enligt 
Plan- och bygglagen och/eller Miljöbalken. Se vidare under avsnittet Plan-
förslag , Regler och Generella rekommendationer. 

Några områden som studerats rymmer endast ett eller två verk. Dessa be-
handlas inte som områden i vindbruksplanen som inriktar sig på att redovisa 
möjliga områden för tre eller fler stora verk. De områden som tagits bort från 
vidare analys på grund av storlek är: 
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4 Lysterfjäll. Det är ett tyst område. En sumpskog finns. Området rymmer 
endast två verk. 

19 Trålleröd. Delar av området har ädellövskog med högt naturvärde. Om-
rådet korsas av kraftledning. 

23 Askeröfjorden. Området ligger inom riksintresse för industriell produk-
tion. Där det är möjligt utifrån industrins krav kan det vara lämpligt med 
vindkraftverk i ett mycket storskaligt industrilandskap. Vid Kläpp finns två 
mindre vindkraftverk som eventuellt kan ersättas med större verk. Området 
är dock inte lämpligt att ha med i vindbruksplanen eftersom markanvänd-
ningen primärt är ”Huvudsakligen petrokemisk industri” och ”Industri-
hamn”. 

Förändringar efter samrådet 

Efter synpunkter under samrådet minskas område 3 Sköllunga med 500 m 
från kommungränsen i öster. Den nya områdesgränsen anpassas till gränsen 
för strandskydd.  

Möjliga utbyggnadsområden för vindkraft redovisas i plankapitlet med kar-
tor, beskrivning, analys, samband med Översiktsplan 2006 och rekommen-
dationer. 
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Tematiskt tillägg och ÖP 06 
Denna vindbruksplan utgör ett tematiskt tillägg till den kommuntäckande 
översiktsplanen Översiktsplan för Stenungsunds kommun ÖP 06, för att till-
godose det särskilda intresset vindkraft. När kommunen reviderar eller änd-
rar den kommuntäckande översiktsplanen, kommer vindbruksplanens förslag 
och slutsatser att arbetas in i den kommuntäckande planen i de avseenden 
vindbruksplanen fortfarande är aktuell. 

När det tematiska tillägget, dvs denna vindbruksplan, är antagen av kom-
munfullmäktige gäller den som kommunens ställningstagande i frågor och 
beslut som rör markanvändningen för vindkraftändamål. Planen utgör då 
tillsammans med Översiktsplan för Stenungsunds kommun ÖP 06 vägledan-
de underlag vid olika myndigheters prövningsbeslut av vindkraftanläggning-
ar enligt miljöbalken och plan- och bygglagen.  

Sammanfattningsvis innebär tillägget att:  

Inom och närmast runt de områden som föreslås för utbyggnad av grupper 
av vindkraftverk tar rekommendationerna i tillägget över rekommendatio-
nerna i Översiktsplan för Stenungsunds kommun ÖP 06. 

För områden där vindkraftverk inte ska tillkomma görs tillägg till rekom-
mendationerna i Översiktsplan för Stenungsunds kommun ÖP 06. 

Planens redovisning 
Planförslaget redovisas på plankartan som åskådliggör planens huvuddrag 
med föreslagna utbyggnadsområden och område där vindkraftverk inte ska 
byggas. Dessutom redovisas i text och på kartor rekommendationer för varje 
område som föreslagits för utbyggnad av vindkraft. Motiv och rekommenda-
tioner anges också för området där vindkraftverk ska undvikas.  

På plankartan redovisas åtta föreslagna möjliga utbyggnadsområden för 
grupper av vindkraftanläggningar. Varje område är numrerat. Totalförsvaret 
har intressen i område 18 som markeras som reservområde för framtida 
markanvändning som vindbruksområde. 

Runt de utlagda områdena markeras en zon på 500 m där ingen ny bostads-
bebyggelse (helårshus eller fritidshus) får tillkomma.  

På kartan redovisas också ett större område som på grund av höga natur- 
kultur- och rekreationsvärden valts bort som olämpligt för vindkraftverk och 
där sådana därför inte ska tillkomma. Området markeras med bokstaven A. 

Vindbruksplanen ska läsas tillsammans med den kommuntäckande över-
siktsplanen, ÖP 06. För de områden som föreslagits lämpliga för vindkraft-
utbyggnad kommer annan markanvändning och ändrade rekommendationer 
att gälla i förhållande till Översiktsplan för Stenungsunds kommun ÖP 06. 
För de områden där vindkraftutbyggnad inte bör tillkomma förtydligas rele-
vanta rekommendationer till ÖP 06. 

Generella rekommendationer gäller i tillämpliga delar vid prövning av alla 
vindkraftsärenden.  

Områdesvisa rekommendationer gäller endast i de avgränsade områdena 
där vindkraftanläggningar är möjliga eller där vindkraftanläggningar inte bör 
tillkomma. 
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Beskrivning av planförslaget 

Planförslagets huvuddrag 

Planens inriktning är att vindkraftanläggningar i första hand ska lokaliseras 
till de i planen redovisade åtta områden där det finns förutsättningar att eta-
blera grupper av större vindkraftverk. Med grupper menas i denna utredning 
tre eller fler verk. I samtliga föreslagna områden är vindförhållandena till-
räckligt goda för att vindbruk ska vara ekonomiskt intressant. Vad gäller 
kraftnät och vägar varierar avstånd och tillänglighet. Det kan utgöra en eko-
nomisk begränsning. Samtliga åtta områden utgörs av skogsområden med 
aktivt skogsbruk. Områdena har delvis värden för friluftsliv och rekreation. 
Områdenas avgränsning ska tolkas som ungefärlig och preliminär. Inför 
projektering av områdena och i tillståndsansökan studeras avgränsningen 
närmare. Etablering av nya bostäder bör undvikas inom 500 m från vind-
bruksområden eller befintliga vindkraftverk. 

De redovisade områdena kan översiktligt räknat inrymma ca 37 stora vind-
kraftverk. Med en genomsnittlig effekt per verk av 2 MW skulle kunna pro-
duceras ca 185 GWh per år, vilket utgör knappt 10 % av den totala elan-
vändningen i kommunen år 2008. Som jämförelse kan 185 GWh räcka till 
hushållselen för 37 000 hushåll med en genomsnittlig förbrukning av 5 000 
kWh per år. Stenungsunds kommun har cirka 11 000 hushåll. Elproduktio-
nen från föreslagna områden täcker väl hushållens samt övriga verksamhe-
ters förutom industrins behov. Industrin i Stenungsund är mycket energikrä-
vande och står för cirka 93 % av totala energianvändningen i kommunen. 

Planen ger anvisningar om var vindkraftanläggningar är möjliga och lämp-
liga att pröva. Om någon utbyggnad kommer till stånd beror dock helt på 
berörda markägares och vindkraftbolagens intresse av etablering. 

I planförslaget förutsätts att det är vindkraftverk av dagens konventionella 
typ med horisontell turbin/propelleraxel monterad i toppen på ett omkring 
100-150 meter högt torn som kommer att användas. Totalhöjden blir då ca 
150-200 m. Om andra typer av verk eller betydligt större verk blir aktuella 
bör förnyade utredningar föregå prövningen.  

Ett större sammanhängande natur- och friluftsområde, där Svartedalen ingår, 
ska bevaras för naturvården och för det regionala friluftslivets behov. Områ-
den som kommunen pekat ut i kulturminnesvårdsprogrammet som värdefulla 
byggnader eller kulturmiljöer ska undantas från vindkraftsutbyggnad. Områ-
den med skydd enligt miljöbalken dvs naturreservat, Natura 2000-områden 
och strandskyddsområden ska undantas från vindkraftsutbyggnad. I övriga 
delar av markområden i kommunen ska grupper av stora vindkraftverk inte 
tillkomma men enstaka verk kan prövas.  
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Regler 
Prövning av tillstånd för vindkraftverk och vindkraftanläggningar regleras 
genom miljöbalken (MB) och plan- och bygglagen (PBL).  

Senast gällande lagstiftning för prövning av vindkraftanläggningar trädde i 
kraft 1 aug 2009. Sammanfattningsvis gäller: 

 
• Kraven på detaljplan och bygglov tas i huvudsak bort för anläggningar 

som ska prövas enligt Miljöbalken. Där det är stor efterfrågan på mark för 
bebyggelse eller anläggningar ska det även fortsättningsvis krävas detalj-
plan. Det gäller även för anläggningar som inte är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktiga. 

• Prövningsmyndigheten får endast ge tillstånd enligt Miljöbalken för upp-
förande av en vindkraftsanläggning om kommunen tillstyrkt det. Reger-
ingen kan tillåta etablering som kommunen sagt nej till om det är av na-
tionellt intresse. 

• Om det finns tillstånd enligt Miljöbalken behövs inget bygglov.  
• Bygglovplikt gäller för verk högre än 20 m över markytan eller om vind-

turbinens/rotorns diameter är större än 3 m. 
• Vilka vindkraftsanläggningar som är tillståndpliktiga anges i föreskrifter 

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

• Anmälningsplikt och bygglovplikt gäller för ett vindkraftverk med total-
höjd över 50 m och för gruppstation med två till sex vindkraftverk som är 
upp till 150 m höga. 

• Nya vindkraftverk intill befintliga verk (inom avståndet 2 km) kan med-
föra att de tillsammans når gränserna för tillstånd eller anmälan. De eller 
det nya verket blir därmed tillstånds- respektive anmälningspliktigt. 

• Kommunen ska i lämplig omfattning samordna handläggningen av an-
mälningsärenden med bygglovsärenden.  

 

Vindkraftverk, 
antal i gruppen 

Storlek,  

totalhöjd 

Bygglov 
enl PBL 

Anmälan 
enl MB 

Tillstånd enl 
MB (lst) 

1 verk 20-50 m x   

1 verk 50-120 m x x  

2 eller fler 20-120 m x x  

1 – 6 verk 120-150 m x x  

1 verk >150 m x x  

7 eller fler 120-150 m     x 

2 eller fler >150 m   x 

Illustration av gränser för olika prövningar 

Andra tillståndsprövningar och dispenser enligt olika lagar blir ofta nödvän-
diga. För aktuell information se Energimyndighetens och de statliga verkens 
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hemsida www.vindlov.se. För Västra Götalands län gäller förbud mot mark-
avvattning enligt förordningen om vattenverksamhet mm. Ingrepp i våtmar-
ker eller avvattning av våtmarker och vattendrag kräver tillstånd av länssty-
relsen enligt miljöbalkens 11 kapitel.  

Generella rekommendationer 
För Stenungsunds kommun gäller följande generella rekommendationer. De 
bör följas i tillämpliga delar vid prövning av alla typer vindkraftverk. 

Lokalisering, placering 

• Gruppstationer av vindkraftverk (tre verk eller fler) ska i första hand lo-
kaliseras till de åtta avgränsade områden som redovisas i planförslaget. 

• Vid en etablering inom de avgränsade områdena ska ett effektivt utnytt-
jande av områdena eftersträvas. Lokaliseringar av mindre anläggningar 
eller enstaka verk får inte förhindra att områdena kan utnyttjas till sin ful-
la potential.  

• Det inbördes avståndet mellan olika vindkraftanläggningar bör vara så 
stort att grupperna var för sig kan uppfattas sammanhållna. Avståndet 
mellan grupperna bör inte understiga tre km. Vid mindre avstånd än tre 
km ska studier av påverkan och utformning utföras. 

• Riktvärde för minimiavstånd mellan enstaka bostad och vindkraftverk är 
500 m och mellan sammanhållen bebyggelse och verk 1000 m. Det exak-
ta avståndet avgörs i prövningen av anläggningen. 

• Nya enstaka bostäder ska undvikas i en zon om 500 m från redovisade 
utbyggnadsområden eller befintliga verk. (Se plankarta). För planlagd 
och sammanhållen bebyggelse ska avståndet vara minst 1000 m. 

• Landskapets helhet ska ägnas särskild uppmärksamhet. Placering av 
vindkraftverk på kanten ovanför en bergvägg som avslutar ett öppet land-
skap bör undvikas då det kan dominera landskapsbilden. 

• Mindre verk med totalhöjd < 50 meter bör ta visuellt stöd i och uppföras i 
närheten av anläggningar eller bebyggelse, t ex i anslutning till ekonomi-
byggnader. 

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

• Vindkraftverk får ej placeras i områden med värdefulla byggnader 
och/eller kulturmiljöer som finns med i Kulturminnesvårdsprogrammet. 

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

• Markavvattning ska undvikas. För dispens från förbud om markavvatt-
ning krävs särskilda skäl. Länsstyrelsen är prövningsmyndighet. 

• Om kommande vindkraftsexploateringar berör vattenförekomster med 
miljökvalitetsnormer för vatten så behöver påverkan på vattenförekoms-
tens status beskrivas. 
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• Arkeologisk utredning av fornlämningar och andra kulturlämningar bör 
ske i de flesta fall för både anläggningsplatsen och tillfartsvägar. 

• Flygets krav och behov ska tidigt uppmärksammas. 
• En fladdermusinventering ska föregå ansökan om etablering av vind-

kraftverk. Möjliga åtgärder för att minska risken för skador på fladder-
muspopulationen ska redovisas. 

Utformning 

• Vindkraftanläggningar med fler än två verk ska utformas som väl sam-
manhållna grupper. Harmoni ska eftersträvas i den inbördes placeringen 
av verken i en grupp, exempelvis i form av mönster som en linje eller 
båge som i möjligaste mån följer befintliga strukturer i landskapet, exem-
pelvis topografi eller gränser i landskapet.  

• Enhetlig utformning av anläggningar med fler än ett verk ska eftersträvas 
så att utseende, navhöjder (storlek), färgsättning, fabrikat, utförande och 
hastighet blir samma inom anläggningen.  

• Vindkraftverk bör färgsättas i ljusgrå kulörer.  
• Fackverkskonstruktioner bör undvikas av naturvårdsskäl och för upp-

komsten av oönskade ljud. 
• Reklam eller annan text bör inte tillåtas på torn. Mindre logotyp eller 

tillverkarens namn kan godtas på maskinhuset. 
• Befintliga vägar ska utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt. Ny väg-

dragning ska ske med största varsamhet och i möjligaste mån anpassas till 
det omgivande landskapet. 

• Markkablar placeras om möjligt i eller vid vägen. Luftledningar bör und-
vikas. 

Hälsa och säkerhet 

• På bostadstomt i närheten av vindkraftverk får den ekvivalenta buller-
nivån alstrad av vindkraftverk inte överstiga 40 dB(A).  

• Hänsyn bör tas till ljud med varierande ljudnivå (sk pulserande ljud), 
även om dessa variationer ligger på en lägre nivå än högsta ljudnivån.  

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

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

• Vattenfall flygbesiktigar alla luftledningar med en spänning från 10kV. 
För att minimera olycksrisken vid flygning bör avståndet från hinder till 
kraftledning uppgå till minst 100 m för vindkraftverk med högsta höjd 50 
m samt master över 50 m höjd utan stag. Avståndet ökas till 200 m för 
vindkraftverk högre än 50 m samt master över 50 m och alla master med 
stag. 

• Säkerhetsavstånd till järnväg ska lämnas minst totalhöjden plus 20 meter 
mellan vindkraftverk och spårmitt. 

• Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) blir relevant vid etablering och 
drift av vindkraftverk. En fullständig bedömning av riskerna och av vilka 
olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder som behöver vidtas 
bör göras. Samråd bör ske med den kommunala räddningstjänsten, Ar-
betsmiljöverket, sjukvårdshuvudmannen och länsstyrelsen. 
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• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för ra-
diokommunikationssystemet Rakel för skydd och säkerhet. Vid plane-
ringen av vindkraftverkens placering bör samråd ske med MSB:s enhet 
för infrastruktur Rakel. 

Genomförande 

• Exploatören ska tidigt i tillståndsprocessen samråda med totalförsvaret, 
luftfarten (flygplatserna Göteborg-City Airport, Göteborg-Landvetter och 
Trollhättan-Vänersborg samt försvaret), trafik- och transportmyndigheter 
(järnväg, väg, sjöfart), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB), post- och telestyrelsen samt berörda lednings- och nätägare om 
projektets genomförbarhet. 

• För anläggningar närmare kusten än fem km ska samråd sökas med Sjö-
fartsverket då dessa anläggningar kan påverka bl.a. sjöfartens utmärk-
ning. 

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

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

• Exploatören ska ha ett tidigt samråd med länsstyrelsen om utformning 
och lokalisering för att inte påverka kalkningsprogrammet. 

• Behovet av arkeologisk utredning ska stämmas av med länsstyrelsens 
kulturmiljöenhet i ett tidigt skede då grupper eller enstaka vindkraftverk 
planeras.  

• Etableringar inom tre km från kommungräns ska föregås av samråd mel-
lan exploatören och berörda kommuner. 

• Alla verk som kräver utbyggnad av vägar eller kraftledningar som berör 
angränsande kommuner ska bli föremål för samråd. 

• Samråd med de boende inom 1 km ska ske i tillståndsprövning enligt MB 
och vid bygglovsprövning enligt PBL. 

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

Avveckling 

• Verksamhetsutövaren/ägaren till verken ska ansvara för att avveckling av 
verken sker och att marken återställs.  
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Rekommendationer för möjliga utbyggnadsom-
råden för vindkraft  

Metod 

I det följande redovisas områden dels med en allmän beskrivning, dels med 
en analys av områdets förutsättningar för utbyggnad av vindkraftanlägg-
ningar. I analysen görs en sammanfattande värdering av tekniskt/ ekonomis-
ka och landskaps-/ miljömässiga förutsättningar.  

I analysen redovisas också en grov bedömning av storleksordningen på antal 
moderna vindkraftverk som skulle kunna inrymmas i varje område. En fylli-
gare beskrivning av förutsättningarna redovisas i bilaga.  

Under rubriken Samband med Översiktsplan 2006 beskrivs de nuvarande 
rekommendationerna som kompletteras med nya rekommendationer för 
vindbruksområdet. 

Områdesgränserna får preciseras i fortsatt projektering för vindkraftverk i de 
enskilda områdena. 

Större kraftledningar (regionnät), bevarandeintressen och olika skydd, till 
exempel strandskydd, som berör områdena är redovisade på detaljkartor 
enligt följande. Bevarandeintressen är inte värderade utan signalerar endast 
att intressen finns i området och bör utredas vidare inför en exploatering.  

Område 1. Brända berg 

Beskrivning:  

Området är en del av ett kuperat skogs- och bergsområde i kommunens norra 
del. Skogen består av blandskog där tall dominerar särskilt där det är nära 
berget eller ringa jorddjup. Området ligger på en höjdrygg ca 130 meter över 
havet (möh) och är kuperat med höjdskillnader på ca 30 m. Det ligger nära 
motorväg E6 och ca 45 m högre än vägen. Det finns få våtmarker. Vägar 
saknas i området. Norr om och sydost om området finns öppna odlingsmar-
ker.  

I ”Fåglar och vindkraft i Stenungsunds kommun” bedöms området som 
olämpligt för vindkraftutbyggnad vad gäller störning av fågellivet både pga 
flyttfågelstråk och värdefulla arter. 

 

Tekniska förutsättningar
Medelvind 72 m över noll-
plansförskjutningen 

6,5 m/s 

Geologi och mark: Berg. Skogsmark.  
Markhöjd: 120-140 meter över havet 
Vägnät: Ca 800 m till väg 658, klass 1 Bk1. Mindre 

vägar till området som är väglöst 
Elnät: Ca 1 km till regionnät 40 kV. 500 m till 

lokalnät. 
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Analys:  

Verken skulle vara synliga på avstånd tex från Askeröfjorden. De skulle 
också kunna ses från delar av odlingslandskap och vägar i omgivningarna. 
Branta bergsidor kan skymma verken från dalsidan närmast området tex från 
E6. Hur dominerande och påverkande de blir i landskapet beror på avstånd 
och antal. Tillfartsvägar, som behöver byggas, kommer att påverka landska-
pet pga topografin. Området ligger i en landskapstyp som översiktligt be-
döms ha en måttlig tålighet för vindkraftanläggningar. 

Tekniskt mycket goda förhållanden vad gäller vind och infrastruktur. Plats 
finns för fyra verk. 

Samband med Översiktsplan 2006 

Bestående skogsbruk. I ÖP06 ingår det i ”18. Käderöd - Panneröd” I regler 
och rekommendationer för 18 nämns att området mot kommungränsen kan 
beröras av en framtida vägsträckning mellan Orust och Lilla Edet. I övrigt 
kan nya enstaka eller mindre grupper av bostadshus tillkomma efter lokalise-
ringsprövning. 

Rekommendationer 

Område där grupper av vindkraftverk kan prövas. Vid prövning enligt miljö-
balken och/eller plan- och bygglagen gäller förutom generella rekommenda-
tioner följande: 

• Fågelinventering ska utföras vad gäller häckande och sträckande arter. 
Påverkan av ornitologiska värden ska utredas. Flyttfågelstråk ska invente-
ras och redovisas i en MKB. Fågelinventering bör pågå under ett år. För-
slag på försiktighetsåtgärder vid eventuella negativa konsekvenser ska 
redovisas. 

• Området ligger inom 3 km från gränsen till Uddevalla kommun. Tidigt 
samråd ska ske med grannkommunen. 
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Område 2. Hasselbacken 

Beskrivning:  

Området är en del av ett kuperat större skogsområde. Stor del av området 
utgörs av våtmarker, sumpskog och öppen mosse (Tranemossen som har 
klass 4 i våtmarksinventeringen). I övrigt är det svagt kuperat med höjdskill-
nad på ca 20 m. Det är ett relativt homogent barrskogsområde med produk-
tionsskog. Det finns stora hyggen. Det finns en traktorväg/stig genom områ-
det. I övrigt saknas vägar. Omgivningarna består av produktionsskog i kupe-
rad terräng. Huvuddelen ingår i ”tyst område”. Markhöjden är ca 150 möh. 

I ”Fåglar och vindkraft i Stenungsunds kommun” anges att tjäder och orre 
bör inventeras i mars-april. 

Området ligger inom 500 m från gränsen och gränsar i norr till Uddevalla 
kommun.  

 

Tekniska förutsättningar 
Medelvind 72 m över noll-
plansförskjutningen 

6,7 m/s 

Geologi och mark: Berg, morän. Skogsmark, våtmarker.  
Markhöjd: ca 150 meter över havet 
Vägnät: Ca 350 m till väg 650 (gamla E6) klass 1 Bk1. 

Inga vägar i området. 
Elnät: Ca 500 m till regionnät 130 kV. 500 m till 

lokalnät. 

Analys:  

Relativt tåligt område men är känsligt runt och i våtmarker där påverkan kan 
bli stor. Område som helhet kan tåla en mindre vindkraftspark. Tillfartsvägar 
kan påverka landskapet och våtmarkerna. I grannskapet kommer verken inte 
dominera på grund av att skog och terräng kan dölja dem. Från andra sidan 
Hällungen kan de möjligen synas över horisonten. Området ligger i en land-
skapstyp som översiktligt bedöms ha en hög tålighet för vindkraftanlägg-
ningar. 

Tekniskt mycket goda förhållanden vad gäller vind och infrastruktur. Det 
finns plats för tre verk. 

Samband med Översiktsplan 2006 

Bestående skogsbruk. I ÖP06 ingår det i ”20. Stora Hällungens närområde” 
som i huvudsak utgörs av Hällungens tillrinningsområde. Ingen ytterligare 
bebyggelse utanför detaljplan bör tillkomma. Risken för skadliga utsläpp ska 
uppmärksammas. Ett utökat skyddsområde som omfattar hela tillrinnings-
området med nya skyddsföreskrifter för vattentäkten ska tas fram. 
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Rekommendationer 

Område där grupper av vindkraftverk kan prövas. Vid prövning enligt miljö-
balken och/eller plan- och bygglagen gäller förutom generella rekommenda-
tioner följande: 

• En del av området har dokumenterade naturvärden i form av en större 
mosse och sumpskog. Särskild inventering av naturvärden bör utföras och 
dokumenteras i en MKB. Vid placering av verk och infrastruktur ska 
skador på naturvärden så långt möjligt undvikas. 

• Förekomsten av tjäder och orre ska inventeras. Påverkan av övriga ornito-
logiska värden ska utredas (flyttfågelsträck) och redovisas i en MKB. Få-
gelinventering bör pågå under ett år. Förslag på försiktighetsåtgärder vid 
eventuella negativa konsekvenser ska redovisas.  

• Området ligger närmare utpekat vindbruksområde i Lilla Edets kommun 
än 3 km. Studier av påverkan av landskapsbild mm samt utformning i re-
lation till detta område ska utföras. 

• Området ligger inom 3 km från gränsen till Uddevalla respektive Lilla 
Edets kommun. Tidigt samråd ska ske med grannkommunerna. 

Område 3. Sköllunga 

Beskrivning:  

Området är ett högt beläget storskaligt kuperat skogsområde med sjöar och 
stora våtmarker med sumpskog. Landskapet är rikt på grus och isälvsavlag-
ringar väster om området. I huvudsak ligger området på berg som går i da-
gen eller har ett tunt jordtäcke. Barrskogen på fastmark är relativt sluten och 
homogen, i huvudsak produktionsskog i olika faser tex stora hyggen. Det 
finns även flera skogspartier som har naturvärden främst sumpskogar. 
Sumpskogen är glesare och det finns även öppna mossar. Det är visuellt 
tåligt inne i området förutom runt sjöar, våtmarker och hyggen där synfältet 
vidgas. Flera sjöar inom och utom området kalkas med hjälp av helikopter. 
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomst finns inom området. Sjösystemet 
avvattnas via Grössbyån till Stora Hällungen. Grössbyån klassas som vatten-
förekomst med en måttlig ekologisk status med en risk att god ekologisk 
status inte uppnås 2015. Den kemiska statusen är god. 

Höjdskillnader inne i området är ca 40 m i storskalig kullig terräng. Några 
fornlämningar ligger i området. Flera skogsbilvägar går igenom området. 
Huvuddelen ingår i ”tyst område”. Området ingår i riksintresse för vindbruk.  

Omgivningarna består av kuperade skogsområden. I väster finns ett halvöp-
pet småskaligt odlingslandskap. Området ligger ca 80 över det öppna land-
skapet i väster. Grustäkter finns nordväst och väster om området och innebär 
en stor påverkan på landskapet. Vandringsleden Bohusleden går öster om 
området. Avståndet från områdets gräns till Lilla Edets kommun är mellan 
500 m och 1 km. 

I ”Fåglar och vindkraft i Stenungsunds kommun” bedöms området som 
olämpligt för vindkraftutbyggnad pga störning av fågellivet (skyddade arter). 
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Tekniska förutsättningar 
Medelvind 72 m över noll-
plansförskjutningen 

6,7 - 6,8 m/s 

Geologi och mark: Berg, organisk jordart, morän. Skogsmark, 
våtmarker.  

Markhöjd: 120-155 meter över havet 
Vägnät: 1-1,5 km till väg 650 (gamla E6) klass 1 Bk1. 

Skogsbilvägar i området. 
Elnät: Ca 900 m till regionnät 40 kV. Ca 900 m till 

lokalnät. 

Analys:  

Inne i området kommer verken att synas och påverka landskapsbilden där 
synfältet öppnar sig kring sjöar och våtmarker. I övrigt innebär skog och 
kuperade terräng att det blir svårt att se hela gruppen samtidigt. Området är 
mer tåligt i sina västra delar som är mer slutna. Landskapstypen i västra de-
len bedöms översiktligt ha en hög tålighet medan den östra delen av området 
bedöms ha en låg tålighet för vindkraftanläggningar. 

Tekniskt mycket goda förhållanden vad gäller vind och infrastruktur. Det 
finns plats för max 15 verk. Med hänsyn till våtmarker mm är det lämpligt 
med cirka 13 verk. 

Samband med Översiktsplan 2006 

Bestående skogsbruk. Riksintresse för vindbruk. I ÖP06 ingår det i ”21. 
Stubberöd - Tosteröd”. Kommunen anser att inga nya tillstånd för grustäkt 
bör medges inom Hällungens tillrinningsområde. Inom riksintresseområdet 
för vindkraft bör ingen ny bebyggelse tillkomma innan underlag i vind-
bruksplanen föreligger. 

Rekommendationer 

Område där grupper av vindkraftverk kan prövas. Vid prövning enligt miljö-
balken och/eller plan- och bygglagen gäller förutom generella rekommenda-
tioner följande: 

• Delar av området har dokumenterade naturvärden i våtmarker, nyckelbio-
toper, naturskogar, fågelarter mm. Särskild inventering av naturvärden 
ska utföras och dokumenteras i en MKB (miljökonsekvensbeskrivning). 
Fågelinventering och utredning av påverkan av ornitologiska värden ska 
utföras. Vid placering av verk och infrastruktur ska skador på naturvärden 
så långt möjligt undvikas. Förslag på försiktighetsåtgärder vid eventuella 
negativa konsekvenser ska redovisas. 

• Särskilt skyddsvärda arter kan förekomma i omgivningarna eller i områ-
det. En avstämning med Länsstyrelsens naturvårdsenhet ska göras i ett ti-
digt skede för att utreda artskyddets betydelse för projektet. 

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

• Området har fornlämningar, en arkeologisk utredning ska utföras och 
dokumenteras i en MKB. 
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• Området ingår i länsstyrelsens rapport om tysta områden. Bohusleden går 
öster om området. Utredning om friluftslivets rörelse och användning av 
området i övrigt bör göras. Vindkraftanläggningars omfattning och på-
verkan på friluftslivet bör klarläggas i en MKB.  

• Påverkan på landskapsbilden vid placering av vindkraftverk i närheten av 
sjöar bör redovisas. 

• Påverkan av möjligheten att kalka sjöar med helikopter ska utredas. 

• Eventuell vindkraftsexploatering kan beröra vattenförekomst med miljö-
kvalitetsnormer för vatten. Påverkan på vattenförekomstens status behö-
ver beskrivas. 

• Området ligger inom 3 km från gränsen till Lilla Edets kommun. Tidigt 
samråd ska ske med grannkommunen. 

Område 5. Smedseröds mosse 

Beskrivning: 

Området är ett mycket högt beläget storskaligt kuperat skogsområde med 
våtmarker och några sjöar i sprickdalar. Områden med berg i dagen eller tunt 
jordtäcke dominerar. Skogen är i huvudsak relativt gles blandskog. Det är en 
produktionsskog i olika åldrar, även stora hyggen. Vägar saknas i området. 
Någon sjö intill området kalkas med hjälp av helikopter. 

Omgivningarna består av kuperade skogs- och bergsområden. Nordost om 
området ligger sjön Hällungen med vidsträckt utsikt över området. I sydost 
finns större öppna odlingslandskap som delvis ingår i bevarandevärt odlings-
landskap. I söder finns Smedseröds mosse som är en stor öppen mosse med 
höga naturvärden.  

Området ligger ca 110 m över Hällungen och ca 90 m över det öppna od-
lingslandskapet i sydost, som ingår i bevarandeplan för odlingslandskapet.  

I omgivningarna finns skyddsvärda och fridlysta arter. I ”Fåglar och vind-
kraft i Stenungsunds kommun” anges dock att i dagsläget finns inget som 
talar emot en vindkraftsetablering i området. 

 

Tekniska förutsättningar 
Medelvind 72 m över noll-
plansförskjutningen 

6,4 - 6,7 m/s 

Geologi och mark: Berg, morän, organisk jordart, grus. Skogsmark, 
våtmarker.  

Markhöjd: 100-150 meter över havet 
Vägnät: 1,3 km till väg 650 (gamla E6) klass 1 Bk1. 0-

300 m till mindre vägar. Inga vägar i området. 
Elnät: Ca 800 m till regionnät 40 kV. 700 m till 

lokalnät. 

Analys:  

Öppet odlingslandskap och det höglänta läget på området innebär att verken 
blir synliga i en stor omgivning vid och från Hällungen och i odlingsland-
skapet söder till öster om området. Det innebär en påverkan på landskapsbil-
den. Hur stor påverkan blir, beror främst på antalet verk, dess placering samt 



Rekommendationer för möjliga utbyggnadsområden för vindkraft 

56 VINDBRUKSPLAN Tillägg till ÖP 06 Översiktsplan för Stenungsunds kommun 

  
  

  
  

  
P

LA
N

F
Ö

R
S

LA
G

 

avståndet. Inne i området kommer verken att synas och påverka landskaps-
bilden där synfältet öppnar sig kring sjö, mosse och i glesare skog. Området 
ligger i en landskapstyp som översiktligt bedöms ha en måttlig tålighet för 
vindkraftanläggningar. 

Tekniskt mycket goda förhållanden vad gäller vind och infrastruktur. Det 
finns plats för fem-sex verk. 

Samband med Översiktsplan 2006 

Bestående skogsbruk. I ÖP06 ingår det till största delen i ”20. Stora Häll-
ungens närområde” som i huvudsak utgörs av Hällungens tillrinningsområ-
de. Ingen ytterligare bebyggelse utanför detaljplan bör tillkomma. Risken för 
skadliga utsläpp ska uppmärksammas. Ett utökat skyddsområde som omfat-
tar hela tillrinningsområdet med nya skyddsföreskrifter för vattentäkten ska 
tas fram. 

Rekommendationer 

Område där grupper av vindkraftverk kan prövas. Vid prövning enligt miljö-
balken och/eller plan- och bygglagen gäller förutom generella rekommenda-
tioner följande: 

• Mossen söder om området har dokumenterade naturvärden. Särskild in-
ventering av naturvärden inom området bör utföras och dokumenteras i 
en MKB. Vid placering av verk och infrastruktur ska skador på naturvär-
den så långt möjligt undvikas. Förslag på försiktighetsåtgärder vid even-
tuella negativa konsekvenser ska redovisas. 

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

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

• Sydost om området finns bevarandevärt odlingslandskap med kulturhisto-
riska värden. Studier av påverkan på landskapsbilden och kulturmiljöer 
ska utredas och redovisas.  

• Sjön Hällungen är av riksintresse för naturvård, viktig för friluftsliv osv. 
Påverkan avseende buller och landskapsbild ska utredas och redovisas i 
en MKB. 

• Föreskrifter i skyddszon för vattentäkt ska beaktas. 
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Område 18. Rämma rös  

Beskrivning: 

Området ligger i ett kuperat skogsområde med en bäckravin ca 35 m djup 
som delar området. Området har en stor del med hyggen och ungskog. Det 
finns mindre områden med sluten barrskog. Det är nära berget. I omgivning-
arna i väster finns stora glest bevuxna våtmarker och österut en mindre sjö. 
Området ligger ca 25 - 50 m över öppet odlingslandskap vid Rämma i norr 
som har ett bevarandevärt odlingslandskap med kulturvärden. I övrigt är det 
kuperade skogsområden i omgivningarna. En fast fornlämning finns direkt 
söder om området. Vägar saknas i området. 

Området gränsar i söder till Kungälvs kommun som har ett föreslaget områ-
de för vindkraft på sin sida av gränsen. 

Det finns konflikter med totalförsvarets intressen inom hela området. 

 

Tekniska förutsättningar 
Medelvind 72 m över noll-
plansförskjutningen 

6,7 m/s 

Geologi och mark: Berg. Skogsmark, våtmarker.  
Markhöjd: 75-105 meter över havet 
Vägnät: 1,5 km till väg 634 klass 2. Bk1. 500 m till 

mindre väg. Inga vägar i området. 
Elnät: Ca 1 km till regionnät 130 kV. 700 m till 

lokalnät. 

Analys: 

Påverkan på landskapbilden blir begränsad på grund av terräng och vegeta-
tion. Däremot finns risk för påverkan på naturvärden och våtmarker vid 
byggnation av anslutningsvägar. Området ligger i en landskapstyp som över-
siktligt bedöms ha en måttlig tålighet för vindkraftanläggningar. 

Tekniskt goda förhållanden vad gäller vind och infrastruktur. Det finns plats 
för tre verk. 

Samband med Översiktsplan 2006 

Bestående skogsbruk. I ÖP06 ingår det i ”20. Saxeröd – Rämma”. Pågående 
markanvändning ska bibehållas. Nya enstaka bostadshus kan tillkomma efter 
lokaliseringsprövning. 

Rekommendationer 

Reservområde för vindkraft. Försvarsmakten har intressen i hela området. 
Område 18 läggs som reservområde för eventuell framtida markanvändning 
som område där grupper av vindkraftverk kan prövas. Vid prövning enligt 
miljöbalken och/eller plan- och bygglagen gäller förutom generella rekom-
mendationer följande: 

• En del av området har dokumenterade naturvärden i våtmarker, lövskog 
och raviner. Särskild inventering av naturvärdena bör utföras och doku-
menteras i en MKB. Vid placering av verk och infrastruktur ska skador 
på naturvärdena så långt möjligt undvikas. 
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• Området har fornlämningar, en arkeologisk utredning bör utföras och 
dokumenteras i en MKB. 

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

• Området ligger närmare område 20 och område T i Kungälvs kommun än 
3 km. Studier av påverkan av landskapsbild mm samt utformning i rela-
tion till område 20 och område T ska utföras. 

• Området ligger inom 3 km från gränsen till Kungälvs kommun. Kungälv 
har ett område för vindbruk på sin sida gränsen. Tidigt samråd ska ske 
med grannkommunen. 

Område 20. Svaleberg 

Beskrivning: 

Området ligger på ett par bergstoppar i ett mycket kuperat barrskogsområde. 
Det gränsar i söder till en öppen större mosse, Gillermossen. Gran dominerar 
i produktionsskog med hyggen, planteringar osv. Det finns även partier med 
blandskog eller tallskog. Några granplanterade fd inägor finns. Området 
ligger högt och är kuperat inne i området med höjdskillnader på ca 40 m. 
Området ligger ca 80 m högre än dalgången norr om som har ett bevarande-
värt odlingslandskap. Det är visuellt relativt tåligt i området på grund stor 
andel produktionsskog och nivåskillnader. Vägar saknas i området. Det är ett 
tyst område. 

Direkt norr om området ligger riksintresse för naturvård. Söder om området 
finns ett större myrkomplex med naturvärden. 

I ”Fåglar och vindkraft i Stenungsunds kommun” anges att tjäder och orre 
bör inventeras i mars-april. 

 

Tekniska förutsättningar 
Medelvind 72 m över noll-
plansförskjutningen 

6,5 m/s 

Geologi och mark: Berg, lera-silt. Skogsmark.  
Markhöjd: 70-110 meter över havet 
Vägnät: ca 600 m till väg 634 klass 2. Bk1. Inga vägar i 

området. 
Elnät: Ca 1,5 km till regionnät 130 kV. 400 m till 

lokalnät 

Analys:  

Inne i området kommer verken inte att påverka landskapsbilden mer än un-
der hygges- och ungskogsfasen. Däremot kan upplevelsen och landskapsbil-
den från den öppna mossen i söder påverkas. Från den trånga dalgången i 
nordväst kommer verken troligen kunna ses från några platser dock utan att 
dominera på grund av avstånd och att brant dalsida skymmer. Området lig-
ger i en landskapstyp som översiktligt bedöms ha en måttlig tålighet för 
vindkraftanläggningar. 

Tekniskt goda förhållanden vad gäller vind och infrastruktur. Det finns plats 
för tre verk. 
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Samband med Översiktsplan 2006 

Bestående skogsbruk. I ÖP06 ingår det i ”26. Toröd – Mellby – Lunden”. 
Pågående markanvändning ska bibehållas. Nya enstaka eller mindre grupper 
av bostadshus kan tillkomma efter lokaliseringsprövning. Stor hänsyn ska tas 
till landskapets karaktär och särdrag vid val av tomtplats. 

Rekommendationer 

Område där grupper av vindkraftverk kan prövas. Vid prövning enligt miljö-
balken och/eller plan- och bygglagen gäller förutom generella rekommenda-
tioner följande: 

• I omgivningarna finns flera områden med dokumenterade naturvärden i 
våtmarker, lövskog, rasbranter och raviner. Särskild inventering av natur-
värdena bör utföras och dokumenteras i en MKB. Vid placering av verk 
och infrastruktur ska skador på naturvärdena så långt möjligt undvikas. 

• Förekomsten av tjäder och orre ska inventeras. Förslag på försiktighetsåt-
gärder vid eventuella negativa konsekvenser ska redovisas. 

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

• Placering ska ske med särskild hänsyn till landskapsbilden i omgivning-
arna. Påverkan på landskapsbilden ska utredas och redovisas från Gill-
lersmossen samt från dalgången med bevarandevärt odlingslandskap vid 
Jordal. 

• Området ingår i länsstyrelsens rapport om tysta områden. Utredning om 
friluftslivets rörelse och användning av området bör göras. 

• Området ligger närmare område 18, 21, 22 och område X i Kungälvs 
kommun än 3 km. Studier av påverkan av landskapsbild mm samt ut-
formning i relation till område 18, 21, 22 och område X ska utföras. 

• Området ligger cirka inom 3 km från gränsen till Kungälvs kommun. 
Tidigt samråd ska ske med grannkommunen. 
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Område 21. Hästefjäll 

Beskrivning: 

Området ligger på ett par höjder i ett mycket kuperat barrskogsområde. Det 
gränsar i norr och söder till öppna mossar, Gillermossen och Bredmossen. 
Våtmarkerna, som har naturvärden, går även in i området. Några öppna in-
ägor är fortfarande i bruk. Gran dominerar i produktionsskog med hyggen, 
planteringar osv. Ett par sydsluttningar har lövskog med naturvärden. Områ-
det ligger högt och är kuperat inne i området med höjdskillnader på ca 45 m. 
Området är generellt relativt öppet på grund av mossar, inägor, hyggen osv. 
Det innebär att det är visuellt måttligt tåligt i området. En känd fornlämning 
finns i området. Vägar saknas i området. Det är ett tyst område. 

I ”Fåglar och vindkraft i Stenungsunds kommun” anges att tjäder och orre 
bör inventeras i mars-april. 

Området ligger inom 500 m och gränsar i söder till Kungälvs kommun.  

Det finns konflikter med totalförsvarets intressen inom område 21 i den söd-
ra halvan. 

 

Tekniska förutsättningar 
Medelvind 72 m över noll-
plansförskjutningen 

6,4 – 6,5  m/s 

Geologi och mark: Berg, sand, lera-silt. Skogsmark, våtmarker. 
Markhöjd: 70-115 meter över havet 
Vägnät: ca 500 m till väg 632 klass 3. Bk2. Inga vägar i 

området. 
Elnät: Ca 500 m till lokalnät. 

Analys: 

Området har begränsade förutsättningar för vindkraftverk på grund av risk 
för påverkan på landskapsbilden, naturvärden och våtmarker. På grund av 
den starkt kuperade terrängen kan ingreppen bli stora vid anläggning av vä-
gar mm. Området ligger i en landskapstyp som översiktligt bedöms ha en 
måttlig tålighet för vindkraftanläggningar. 

Tekniskt begränsade förhållanden vad gäller vind och infrastruktur. Det 
finns plats för tre verk. 

Samband med Översiktsplan 2006 

Bestående skogsbruk. I ÖP06 ingår det i ”26. Toröd – Mellby – Lunden”. 
Pågående markanvändning ska bibehållas. Nya enstaka eller mindre grupper 
av bostadshus kan tillkomma efter lokaliseringsprövning. Stor hänsyn ska tas 
till landskapets karaktär och särdrag vid val av tomtplats. 

Rekommendationer 

Område där grupper av vindkraftverk kan prövas. Vid prövning enligt miljö-
balken och/eller plan- och bygglagen gäller förutom generella rekommenda-
tioner följande: 

• Stor del av området har dokumenterade naturvärden i form av våtmarker, 
lövskog, raviner mm. Särskild inventering av naturvärdena bör utföras 
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och dokumenteras i en MKB. Vid placering av verk och infrastruktur ska 
skador på naturvärdena så långt möjligt undvikas. 

• Förekomsten av tjäder och orre ska inventeras. Förslag på försiktighetsåt-
gärder vid eventuella negativa konsekvenser ska redovisas. 

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

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

• Området har fornlämningar, en arkeologisk utredning bör utföras och 
dokumenteras i en MKB. 

• Området ingår i länsstyrelsens rapport om tysta områden. Utredning om 
friluftslivets rörelse och användning av området bör göras. 

• Området ligger närmare område 20, 22 och område X i Kungälvs kom-
mun än 3 km. Studier av påverkan av landskapsbild mm samt utformning 
i relation till område 20, 22 och område X ska utföras. 

• Området ligger inom 3 km från gränsen till Kungälvs kommun. Tidigt 
samråd ska ske med grannkommunen. 

• Försvarsmakten kan komma att ha synpunkter på vissa positioner inom 
område 21 varför tidigt samråd ska ske. 
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Område 22. Brehålt 

Beskrivning: 

Området ligger i ett kuperat skogsområde med ett par glest bevuxna våtmar-
ker. I söder gränsar området till en sjö. Höjdskillnaderna är ca 35 m inne i 
området. Vegetationen består av sluten barrskog i olika faser även hyggen 
och ungskog. Det är en produktionsskog. Det finns delar med mer lövträd 
tex runt våtmarker. I omgivningarna finns stora skogsområden. I väster finns 
öppna småskaliga odlingslandskap. Söder om området ligger sjön Skrovvatt-
net. Ett par fornlämningar finns i området. Vägar saknas i området.  

Norr om området finns områden av riksintresse för naturvård. Sjöar i och 
intill område kalkas med helikopter. 

Området gränsar i söder till Kungälvs kommun som har ett föreslaget områ-
de för vindbruk på sin sida av gränsen. 

Det finns konflikter med totalförsvarets intressen inom område 22 i den cen-
trala delen. 

 

Tekniska förutsättningar 

Medelvind 72 m över noll-
plansförskjutningen 

6,7 – 6,8 m/s 

Geologi och mark: Berg, organisk jordart, morän. Skogsmark, 
våtmarker. 

Markhöjd: 90-125 meter över havet 

Vägnät: Ca 200 m till väg 634 klass. Bk1. Inga vägar i 
området. 

Elnät: Ca 200 m till lokalnät. 

Analys:  

Området har goda förutsättningar för vindkraftverk med liten risk för påver-
kan på landskapsbild inne i området eller i omgivningarna. Landskapsbilden 
vid Skrovvattnet kan påverkas. Det öppna landskapet väster om området 
ligger i trånga dalar där det är svårt att få utblickar över området. Området 
ligger i en landskapstyp som översiktligt bedöms ha en måttlig tålighet för 
vindkraftanläggningar. 

Tekniskt goda förhållanden vad gäller vind och infrastruktur. Det finns plats 
för tre verk. 

Samband med Översiktsplan 2006 

Ett väglöst skogs- och bergsområde med våtmarker. Bestående skogsbruk. I 
ÖP06 ingår det i ”26. Toröd – Mellby – Lunden”. Pågående markanvändning 
ska bibehållas. Nya enstaka eller mindre grupper av bostadshus kan till-
komma efter lokaliseringsprövning. Stor hänsyn ska tas till landskapets ka-
raktär och särdrag vid val av tomtplats. 
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Rekommendationer 

Område där grupper av vindkraftverk kan prövas. Vid prövning enligt miljö-
balken och/eller plan- och bygglagen gäller förutom generella rekommenda-
tioner följande: 

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

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

• Området har fornlämningar, en arkeologisk utredning bör utföras och 
dokumenteras i en MKB. 

• Området ingår i länsstyrelsens rapport om tysta områden. Utredning om 
friluftslivets rörelse och användning av området bör göras.  

• Området ligger närmare område 20, 21 och område X i Kungälvs kom-
mun än 3 km. Studier av påverkan av landskapsbild mm samt utformning 
i relation till område 20, 21 och område X ska utföras. 

• Området ligger inom 3 km från gränsen till Kungälvs kommun. Kungälv 
har ett område för vindbruk på sin sida gränsen. Tidigt samråd ska ske 
med grannkommunen. 

• Försvarsmakten kan komma att ha synpunkter på vissa positioner inom 
område 22 varför tidigt samråd ska ske. 

500 m skyddszon, ingen ny bostadsbebyggelse 
bör tillkomma  
Runt de möjliga utbyggnadsområdena för vindbruk redovisas en skyddszon 
där ingen ny bostadsbebyggelse bör tillkomma. Avsikten är att inte försvåra 
möjligheten att använda hela utbyggnadsområdet för vindbruk. 
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Rekommendationer för områden där vindkraft-
verk inte ska tillkomma  

Område A. Dalgången runt Anråse å och Svartedalen  

Området sträcker sig mellan väg 650, väg 642, väg 634 och kommungränsen 
mot Lilla Edet och Kungälv. Det ingår i ett större sammanhängande område 
- Svartedalen. Enligt Stenungsunds ÖP 06 har området särskilt stora värden 
för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. Ett par delar ingår i kommu-
nens Kulturminnesvårdsprogram. Nästan hela området ingår i av länsstyrel-
sen utpekat ”tyst område”. Stora delar ingår i riksintresse för naturvård 
och/eller friluftsliv. 

Flera delområden i ÖP 06 ingår i detta område med rekommendationer i ÖP 
06. Nedan återges dessa. Förutom dessa gäller ett tillägg: 

 
22. Järnklätt – Daffinseröd. Endast mindre del av området öster om väg 650 
berörs. Där gäller nedanstående rekommendation. 

I övriga delar av området planeras inga förändringar. Pågående markan-
vändning ska bibehållas. Nya enstaka bostadshus kan tillkomma efter lokali-
seringsprövning. 

25. Dalgången runt Anråse å. Området utgörs av Anråse ås dalgång och 
vattensystem.  

Området är av riksintresse för naturvård. Den öppna dalgången är ett värde-
fullt odlingslandskap. Strandskydd gäller för vattendraget och strandområ-
dena runt detta. 

Ingen förändrad markanvändning planeras. Uppförande av enstaka bostads-
hus kan ske efter lämplighetsprövning. Stor hänsyn ska tas till landskapets 
karaktär och särdrag vid val av tomtplats. Särskilt stor restriktivitet ska iakt-
tas mot ny bebyggelse i åns närområde. Inga nya avloppsutsläpp får till-
komma som innebär att åns vattenkvalitet och övriga värden skadas. 
(Nollutsläpp till vattensystemet). 

26. Toröd – Mellby – Lunden. Området omfattas av kommunens inre relativt 
glest bebyggda delar med skogs- och jordbruk. Ingen förändrad mark- och 
vattenanvändning planeras. 

Delar av området är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Anråse å 
samt andra ekologiskt känsliga vattendrag rinner genom området.  

Området ingår i ett större sammanhängande relativt opåverkat område. 

Nya enstaka och mindre grupper av bostadshus kan tillkomma efter lokalise-
ringsprövning inom delar av området. Stor hänsyn skall tas till landskapets 
karaktär och särdrag vid val av tomtplats. Särskild restriktivitet ska iakttas 
mot ny bebyggelse i de ekologiskt känsliga vattendragens närområden. Inga 
nya avloppsutsläpp får tillkomma som innebär att åarnas vattenkvalitet och 
övriga värden skadas. (Nollutsläpp till vattensystemen). 

Tillägg till rekommendationerna: Vindkraftanläggningar eller enstaka bygg-
lov- eller tillståndspliktiga vindkraftverk medges inte i område A enligt 
detta tillägg till ÖP 06.  
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27. Svartedalen. Området ska bevaras som ett friluftsområde med pågående 
jord- och skogsbruk.  

Hela området är av riksintresse för friluftslivet och delar av området är av 
riksintresse för naturvården. Området ingår i ett större sammanhängande 
relativt opåverkat område. Den östra delen mot Kungälv är Natura 2000-
område. Naturreservat gäller för den östra delen samt för Stora Holmevatt-
net. Strandskydd gäller runt sjöar och vattendrag 

Ingen ny bebyggelse bör tillkomma annat än sådan som kan erfordras för 
friluftslivets samt för jord- och skogsbrukets behov. 

Övriga områden 
I övriga områden gäller att enstaka verk, till exempel gårdsverk (20-50 m 
totalhöjd) eller mellanstora anläggningar, kan tillåtas med bygglov enligt 
PBL och eventuell anmälan enligt MB eller efter prövning enligt miljöbal-
ken. Generella rekommendationer enligt tidigare ska följas och lämpligheten 
ska prövas om det berör områden med särskilda restriktioner enligt följande:  

• Områden runt bostäder, radie ca 500 meter utifrån begränsningsvärde för 
buller. 

• Områden runt kyrkor, radie 500 meter utifrån påverkan på kulturmiljön. 
• Tätortsbebyggelse 1000 meters omgivning utifrån tätortens utbyggnadsbe-

hov samt område för närrekreation.  
• Allmänna vägar, befintliga och planerade, 200 meter säkerhetsavstånd. 
• Järnvägar, befintliga och planerade, 200 meter säkerhetsavstånd. 
• Kraftledningar, stam- och regionnät, 200 meter säkerhetsavstånd. 

Avstånden kan minskas eller ökas beroende på verkens höjd och placering. 

 

I följande områden får inga vindkraftanläggningar uppföras. 

• Naturreservat 
• Natura 2000-områden 
• Strandskyddsområden 
• Områden med värdefulla byggnader och/eller kulturmiljöer i kulturmin-

nesvårdsprogrammet. 
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Konsekvenser - inledning 
Enligt gällande bestämmelser ska konsekvenserna av en översiktsplan, eller 
av ett tillägg till översiktsplan som denna vindbruksplan är exempel på, tyd-
ligt kunna utläsas i planen. Med detta menas att de samlade konsekvenserna 
av planens förslag, dvs inte bara de miljömässiga utan också de sociala och 
de ekonomiska konsekvenserna, ska beskrivas i planen.  

Krav finns också på att en miljöbedömningsprocess med tillhörande miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) ska följa denna typ av planeringsarbete om 
det finns risk för att genomförandet kan innebära det som kallas ”betydande 
miljöpåverkan”. Tanken med miljöbedömningen är att miljöaspekterna blir 
integrerade i hela planprocessen. Ett samråd med länsstyrelsen ska genomfö-
ras tidigt under processen och inför att arbetet med miljökonsekvensbeskriv-
ningen (MKB) inleds. Samrådet syftar till att avgränsa innehållet och nivån 
på miljökonsekvensbeskrivningen. Resultatet av samrådet ska beaktas i det 
fortsatta arbetet. Samråd med Länsstyrelsen om miljöbedömningen och av-
gränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen har genomförts den 15 febru-
ari 2011.  

I miljökonsekvensbeskrivningen ska planförslaget bedömas jämfört med 
minst ett alternativ. Andra rimliga alternativ för att uppnå målen med vind-
bruksplanen ska om möjligt också redovisas. 

Tidigare under arbetet med denna vindbruksplan har områden som bedömts 
olämpliga för etablering valts bort. Motiven och metoden för denna tidiga 
utvärdering har redovisats i analysavsnittet. Två typer av områden har utgått 
från vidare studier. Det är dels sådana där utbyggnad av vindkraft skulle 
medföra hälso- och säkerhetsrisker, dels sådana där utbyggnad på ett oaccep-
tabelt sätt skulle förändra områdenas natur- frilufts- eller kulturvärden. I 
detta har även områden som bör bevaras som sk tysta/stora opåverkade om-
råden ingått. Därigenom har risken för betydande miljöpåverkan från de 
förslag som ställs i planen minskats i flera avseenden.  

Om endast planens föreslagna områden tas i anspråk har risken för betydan-
de miljöpåverkan sammantaget minskat.   

I senare skeden, i samband med tillståndsansökan för enskilda grupper av 
vindkraftverk, behövs ytterligare miljökonsekvensbeskrivningar genomföras 
där miljöpåverkan i olika avseende tas upp på en mer detaljerad nivå. 

Miljökonsekvensbeskrivning  

Avgränsning av MKB 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska särskilt behandla sådana miljöaspekter 
som kan leda till betydande miljöpåverkan om planen genomförs. Avgräns-
ningen av miljökonsekvensbeskrivningens innehåll ska dock göras efter 
aktuell plannivå, vilket för en översiktsplan som denna innebär att det främst 
är miljöpåverkan och konsekvenserna på strukturell och översiktlig nivå som 
ska uppmärksammas. En samlad bedömning ska också göras av konsekven-
serna om flera eller samtliga av de i planen föreslagna områdena blir be-
byggda med vindkraftverk.  
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Länsstyrelsen och kommunen är efter samrådet överens om att utifrån rele-
vanta miljömål belysa övergripande frågor i konsekvensbeskrivningen. 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska behandla situationen att alla områden 
som föreslagits lämpliga bebyggs med vindkraftverk och vad detta för med 
sig i form av påverkan, effekter och konsekvenser, dels utbyggnad av varje 
område och vad det får för konsekvenser för helheten. 

Vidare enades man om att ett alternativ, ett nollalternativ ska beskrivas och 
jämföras med planförslaget. Ytterligare alternativ ansågs inte meningsfulla 
att beskriva i konsekvensbeskrivningen. 

Vindkraftens positiva effekter på miljön 

Vindkraften är en förnybar energikälla som omvandlar vindens rörelseenergi 
till elkraft utan några utsläpp av miljöfarliga ämnen. Den sammantagna 
energi som krävs för att tillverka och uppföra ett vindkraftverk motsvarar 
den energi som verket levererar under mindre än ett år.  

De nordiska ländernas elsystem är sammankopplade och har direkta förbin-
delser till kontinenten. Inkoppling av nyproducerad vindkraft kan därför i 
stor omfattning antas ersätta importerad kolkraft eller el från oljeeldade 
kraftverk. Utbyggnad av vindkraft innebär minskad användning av fossila 
bränslen och därmed minskade utsläpp av svavel-, kol- och kväveoxider inte 
bara i ett nationellt utan också i ett nordeuropeiskt perspektiv. 

Beskrivning av alternativen  

Planförslaget  

Efter utvärdering av olika prövade områden för utbyggnad finns ett förslag 
med åtta områden som översiktligt bedömts som möjliga för större vind-
kraftanläggningar. Detta benämns planförslaget. Förutom de åtta föreslagna 
områdena kommer också att på några platser finnas möjligheter till prövning 
av enstaka vindkraftverk där det med hänsyn till närhet till bostäder eller 
andra restriktioner finns förutsättningar för utbyggnad. I delar av kommunen 
tillåts inga anläggningar alls, inte ens enstaka gårdsverk. Det beror på riksin-
tresse, regionala eller lokala värden för friluftsliv, kultur eller natur, tysta 
områden, stora opåverkade områden, känslig landskapsbild, skyddade områ-
den eller arter osv. Detta gäller framförallt områden i Svartedalen med om-
givningar. 

Nollalternativet 

Planförslaget ska även bedömas i förhållande till minst ett nollalternativ som 
speglar en trolig utveckling om planförslaget inte antas eller genomförs. 
Nollalternativets innebörd är inte entydig. Om inte vindbruksplanen antas 
kommer rekommendationerna i Översiktsplan 2006 Stenungsunds kommun 
att gälla som översiktligt beslutsunderlag för vindkraftsärenden för flera år 
framöver. Planen redovisar inga områden för vindkraftanläggningar. Re-
kommendationen lyder ”Kommunen är positiv till att vindkraftsutbyggnad 
sker i kommunen. En särskild vindkraftplan ska därför tas fram som ett te-
matiskt tillägg till översiktsplanen. Innan denna plan är antagen, redovisas 
inga områden för vindkraftanläggningar. Ställningstagandet påverkar inte 
pågående prövningar om vindkraftanläggningar”.  
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Om kommunen intar en restriktiv hållning kan resultatet bli att få vindkraft-
verk kommer att få uppföras i kommunen. En annan tillämpning med friare 
tolkning av översiktsplanen kan dock ge motsatt resultat med en ostrukture-
rad utbyggnad, eftersom det i Stenungsunds ÖP 06 inte finns några övergri-
pande riktlinjer att utgå ifrån, varken för kommunen eller för andra prövande 
myndigheter, vid förfrågningar och beslut om vindkraftanläggningar. 

Påverkan och konsekvenser  

Påverkan och konsekvenser för landskapsbilden 

Planförslaget 

Etableringarna kommer att förändra landskapet på så sätt att från en del plat-
ser där vindkraftverken blir synliga, kan de utgöra dominerande inslag i 
landskapsbilden. Detta gäller särskilt inom närområden i öppna landskap 
eller vid sjöar dvs inom ca 3 km avstånd från verken. En objektiv värdering 
av hur den förändrade landskapsbilden påverkar olika betraktare är dock svår 
att göra, eftersom påverkan upplevs olika från person till person. Några be-
traktare ser en positiv förnybar och ren energikälla där andra ser fula intrång 
i landskapet.  

Påverkan på landskapet och eventuell upplevelse av negativt intrång i detta 
är också beroende av hur många av de föreslagna områdena som till sist 
kommer att byggas ut och om det finns delar av kommunen, t ex boendemil-
jöer där en full utbyggnad skulle bli så påtaglig att vindkraftparkerna upplevs 
som direkta intrång i den privata sfären.  

Område 2 Hasselbacken ligger i landskapsavsnitt som i landskapsanalysen 
klassificerats som område med relativt hög tålighet för vindkraftanläggning-
ar. Området är litet och ligger i ett stort homogent skogsområde. Det finns få 
platser i närområdet där verken blir synliga. 

Område 1 Brända berg, 5 Smedseröds mosse, 18 Rämma rös, 20 Svaleberg, 
21 Hästefjäll och 22 Brehålt ligger i landskapsavsnitt som i landskapsanaly-
sen klassificerats som område med måttlig tålighet för vindkraftanläggning-
ar. Landskapet är kuperat med skogklädda berg, som delvis kommer att 
skymma kommande anläggningar. Det innebär att vindkraftverk i dessa om-
råden inte kommer att synas eller dominera i landskapet från alla platser 
utanför områdena eller inom närzonen 3 km från anläggningarna. I de fall 
verken placeras vid sjöar eller öppna myrmarker kan de dock enskilda eller 
grupper av verk dominera och upplevas störande för dem som vistas inom de 
aktuella områdena. Från halvöppna och öppna landskapsrum, till exempel 
havet men även flera platser med spridd bebyggelse, kommer vindkraftver-
ken att bli synliga på längre avstånd och därmed bli mindre dominanta. De 
öppna dalgångarna är dock ofta smala och kantade av höga bergssidor som 
kan skymma verken på omgivande höjder. Om vindkraftverk placeras på 
berg i dalgångens förlängning kan däremot verkets dominans förstärkas. 

Område 3 Sköllunga ligger delvis i ett landskapsavsnitt som i landskapsana-
lysen klassificerats som område med relativt hög tålighet för vindkraftan-
läggningar. Den östra delen ligger däremot i landskapsavsnitt som i land-
skapsanalysen klassificerats som område med relativt låg tålighet för vind-
kraftanläggningar. Det beror på att området är rikt på sjöar och öppna mos-
sar. Om verken placeras vid sjöar eller öppna myrmarker kan enskilda eller 
grupper av verk dominera och upplevas störande för dem som vistas i eller i 
närheten av området. 
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Område 5 Smedseröds mosse ligger intill ett landskapsavsnitt som i land-
skapsanalysen klassificerats som landskap som har en relativt låg tålighet för 
vindkraftanläggningar. Det innebär att eventuella verk skulle kunna påverka 
karaktären runt sjön Hällungen och främst utsikten från den östra sidan av 
sjön. Även landskapsbilden runt Ucklum och Smedseröd kan påverkas. Det 
är i dag ett småskaligt jordbrukslandskap som kan vara känsligt för nya stor-
skaliga inslag i dess närhet. Kommande vindkraftverk kan även påverka 
landskapsbilden vid Smedseröds mosse.  

Studier av landskapsanpassning med detaljerade landskapsanalyser och fo-
tomontage bör genomföras vid en prövning. Detta för att klarlägga vilken 
påverkan på landskapsbilden som anläggningarna får och för att åtgärda 
eventuella negativa konsekvenser.  

Nollalternativet  

Alternativet innebär antingen risk för en ostrukturerad utbyggnad av vind-
kraftverk där spontant tillkomna enstaka verk motverkar effektivt nyttjande 
av tillgängliga vindresurser, eller att någon vindkraftutbyggnad inte sker. I 
fallet med ostrukturerad utbyggnad riskeras en större påverkan på land-
skapsbilden än i planförslaget eftersom enstaka verk kan komma att spridas 
geografiskt istället för att vindkraftanläggningar koncentreras till vissa om-
råden. Om däremot ingen vindkraftutbyggnad sker påverkas naturligtvis 
heller inte landskapsbilden av sådana anläggningar. 

 

Basen av ett verk med ca 100 m tornhöjd  

Påverkan och konsekvenser för värdefulla områden för friluftslivet 

Planförslaget   

De föreslagna områdena för utbyggnad 1 Brända berg som ligger nära mo-
torvägen, 2 Hasselbacken, 5 Smedseröds mosse, 18 Rämma rös, 20 Svale-
berg, 21 Hästefjäll och 22 Brehålt berör inte områden som är kända som 
betydelsefulla för friluftsliv. 

Västra delen av område 3 Sköllunga ligger i närheten av täktområden och är 
bullerstört. Området har minskats efter plansamrådet och påverkar nu främst 
landskapsbilden vid sjöar öster om området, där till exempel Bohusleden 
passerar. För skogsområdet som återstår gäller att möjligheterna att utnyttja 
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området för rekreation och friluftsliv i viss mån försämras. Det kan vara 
genom de ljud som vindkraftverk åstadkommer och det intrång som en vind-
kraftanläggning gör i naturen.  

Ett större sammanhängande område med Svartedalen och Anråse ås dalgång 
föreslås som ett område där vindkraftverk inte ska tillkomma. För rekreation 
och friluftsliv är det ett särskilt viktigt och sammanhängande område som 
bevaras som ett tyst och ostört natur- och friluftsområde. Tillgången till opå-
verkade regionala och lokala rekreationsområden kommer därmed att kunna 
tillgodoses.  

För att motverka en fragmentisering av övriga värdefulla rekreationsområ-
den föreslås i planen att byggnation av större anläggningar endast ska ske i 
de föreslagna väl avgränsade utbyggnadsområdena.  

Sammantaget blir bedömningen att planförslaget tillgodoser behovet av opå-
verkade regionala och lokala rekreationsområden genom att stora områden 
undantas från utbyggnad av vindkraft. 

Nollalternativet  

Alternativet medför risk för att vindkraftverk kan etableras även i de områ-
den som bör bevaras som tysta och orörda. Det innebär en större risk för att 
dessa områden splittras och att värdena för friluftsliv påverkas negativt än i 
planförslaget. Om däremot ingen vindkraftutbyggnad sker påverkas natur-
ligtvis heller inte friluftslivet av sådana anläggningar. 

Påverkan på och konsekvenser för värdefulla naturmiljöer 

Planförslaget   

Av de områden som beskrivits i planförslaget berör område 3 Sköllunga, 5 
Smedseröds mosse, 18 Rämma rös, 20 Svaleberg, och 21 Hästefjäll värdeful-
la naturmiljöer. Inventeringar och miljökonsekvensbeskrivning ska genom-
föras då området blir aktuellt för utbyggnad. Detta för att klarlägga vilken 
påverkan på naturmiljön som anläggningarna inklusive vägar mm eventuellt 
får och för att åtgärda eventuella negativa konsekvenser.  

Inom de föreslagna områdena 1 Brända berg, 2 Hasselbacken och 3 Sköl-
lunga kan fågellivet påverkas. Det gäller påverkan på fågelflyttleder 
och/eller värdefulla, skyddade arter. Genom inventeringar och miljökonse-
kvensbeskrivning för respektive området inför utbyggnad ska eventuell på-
verkan på fågellivet redovisas. Det gäller för anläggningarna inklusive vägar 
mm. Förslag på kompensation och åtgärder vid eventuella negativa konse-
kvenser ska redovisas. 

I varje vindkraftsansökan, både i föreslagna områden och för enstaka verk, 
ska eventuell förekomst av fladdermöss redovisas. Möjliga åtgärder för att 
minska risken för skador på fladdermuspopulationen ska redovisas. 

Inom de föreslagna områdena 2 Hasselbacken, 3 Sköllunga, 5 Smedseröds 
mosse, 20 Svaleberg, 21 Hästefjäll, kan värdefulla våtmarker komma att 
beröras av vindkraftutbyggnad. De i planen föreslagna rekommendationerna 
innebär att etableringarna ska anpassas till våtmarkernas värden på ett sådant 
sätt att påverkan blir så liten som möjligt.  

I planen föreslås vidare att ett större område med flera särskilt värdefulla 
naturmiljöer samt alla skyddade områden undantas från all vindkraftsut-
byggnad. Det är positivt för naturvärdena i dessa områden.  
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Nollalternativet  

En utbyggnad som innebär en ostrukturerad utbyggnad av enstaka eller 
grupper av vindkraftverk kan medföra skada på naturvärden genom att inga 
särskilda områden där utbyggnad är olämpligt utpekas och att uttalade motiv 
och ställningstaganden saknas. Konsekvenserna kan bli att värdena ”naggas i 
kanten” allt eftersom enstaka objekt blir aktuella för utbyggnad. Den sam-
manlagda effekten av små enstaka ingrepp kan bli att viktiga naturmiljöer till 
slut påverkas och skadas i sin helhet. Om däremot ingen vindkraftutbyggnad 
sker påverkas naturligtvis heller inte naturmiljöerna av sådana anläggningar. 

Påverkan på och konsekvenser för värdefulla kulturmiljöer 

Planförslaget  

Av de områden som beskrivits i planförslaget ligger område 5 Smedseröds 
mosse i närheten av en värdefull kulturmiljö öster om området. Öster om 
område 5 Smedseröds mosse och norr om 20 Svaleberg finns ett område 
med bevarandeplan för odlingslandskapets natur- och kulturvärden. Studier 
av landskapsanpassning med detaljerade landskapsanalyser och fotomontage 
bör genomföras då områdena blir aktuella för utbyggnad. Detta för att klar-
lägga vilken påverkan på kulturmiljöerna som anläggningarna får och för att 
åtgärda eventuella negativa konsekvenser. 

I planen föreslås vidare att särskilt värdefulla kulturmiljöer undantas från all 
vindkraftsutbyggnad vilket i sig är positivt för kulturvärdena i dessa om-
råden. 

I generella rekommendationer anges att arkeologiska utredningar bör föregå 
projekteringen av anläggningar. Det bör medföra möjlighet till att hänsyn till 
kulturhistoriska lämningar kan tas. 

Nollalternativet  

En utbyggnad som innebär en ostrukturerad utbyggnad av enstaka eller 
grupper av vindkraftverk kan medföra skada på kulturvärden genom att inga 
särskilda områden där utbyggnad är olämpligt utpekas och att uttalade motiv 
och ställningstaganden saknas. Konsekvenserna kan bli att viktiga kulturmil-
jöer påverkas eller skadas. Om däremot ingen vindkraftutbyggnad sker på-
verkas naturligtvis heller inte kulturmiljöerna av sådana anläggningar. 

Övrig påverkan 

Ljus och buller 

Bostäder som ligger nära föreslagna områden för vindbruk riskerar att utsät-
tas för störande ljud- och ljuseffekter. I områden med varierad topografi och 
växtlighet är det svårt att generellt bedöma var bostäder påverkas. Genom att 
det i planen undantagits områden i närheten av bostäder och att gällande 
gränsvärden, regler och här angivna rekommendationer ska följas, bör det 
dock inte finnas risk för att någon ska utsättas för oacceptabel påverkan i 
dessa avseenden.  

Vindkraftverk med totalhöjd 45-150 m ska enligt luftfartens regler ha rött 
blinkande sken under skymning, gryning och mörker, placerat på tornet. Vid 
totalhöjder över 150 m ska skenet vara vitt och blinkande. Blinkande sken 
kan upplevas mer störande än ett fast sken. Det finns även regler för skärm-
ning av skenet mot bostäder i närheten. 
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Påverkan runt tillfartsvägar 

 

Kranplatser och vägar  

Samtliga föreslagna områden ligger i skogs- och bergsterräng. Kranplatser 
och vägbyggen medför ingrepp i naturen i första hand under byggskedet, 
men ingreppen kan också medföra bestående förändringar. I flera fall kan 
även våtmarker beröras. På särskilt känsliga platser kan utbyggnad medföra 
att biotoper splittras och artförekomster påverkas. Stora öppna områden för 
kranplatser kan också medföra risk för stormfällning av skog i områden mel-
lan de enskilda platserna för verken. Även kulturmiljöer och fornlämningar 
kan komma att påverkas vid etablering av kranplatser och utbyggnad av 
vägar. 

Kraftledningar 

Stenungsunds kommun korsas av några större kraftledningar som påverkar 
landskapsbilden. Om vindkraftutbyggnaden kräver ytterligare utbyggnad av 
kraftledningsnätet blir påverkan på landskapsbilden större. Om det är möjligt 
bör nya kraftledningar i första hand placeras i befintliga stråk och lednings-
gator eller markförläggas i kabel.  

Påverkan på och konsekvenser för riksintresset vindkraft 

I den nordöstra delen av Stenungsunds kommun finns ett område av riksin-
tresse för vindkraft. Området är ungefär detsamma som det som i denna 
vindbruksplan kallas område 3 Sköllunga men som är något mindre av två 
skäl. Buffringen runt bostadshus är 500 meter i vindbruksplanen medan det 
var 400 meter när riksintresseområdet utvaldes. I vindbruksplanen har områ-
den med strandskydd tagits bort när de ligger i utkanten av möjliga utbygg-
nadsområden. Hänsyn till strandskyddsområden har inte tagits i riksintresse-
området. Tillsammans innebär det en minskning av vindbruksområdet i syd-
väst. Efter plansamrådet har området minskats med cirka 500 m mot kom-
mungränsen och anpassats till strandskyddsområden.  

Inom och i omgivningarna till område 3 Sköllunga finns skyddade arter. En 
avvägning mellan artbevarande och riksintresset för vindkraft kan bli aktuell 
när området projekteras. Vilken konsekvensen blir av den avvägningen är 
omöjligt att bedöma i dagsläget. 
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Var finns risk för betydande miljöpåverkan? 

I avsnitten ovan har beskrivits påverkan och konsekvenser av utbyggnad av 
vindkraftanläggningar i planförslagets åtta utpekade skogsområden. Risken 
för störst påverkan konstaterades vara på landskapsbilden vid något områ-
den, för friluftslivet i något område och för några områden på fågelliv och 
andra naturvärden. 

Genom att undanta ett större område från utbyggnad av vindkraftverk bör 
friluftsvärdena och befolkningens möjligheter att ha tillgång till opåverkade 
och tysta rekreationsområden tillgodoses.  

Utifrån tillgänglig kunskap är bedömningen att risken är liten för att utbygg-
nad i de föreslagna områdena ska medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Miljömål  

I miljökonsekvensbeskrivningen ingår också en avstämning av de förslag 
som ställs, mot de av riksdagen antagna miljömålen samt mot gällande mil-
jökvalitetsnormer. Flera nationella miljömål berörs. I det följande beskrivs 
kortfattat hur berörda miljömål påverkas.  

Planförslaget  

 

Miljömål Påver-
ver-
kan 

Kommentar 

1 Begränsad 
klimatpåverkan  Sammanhänger alla med luftutsläpp i sam-

band med omvandling av energi med fossilt 
ursprung. Nyproducerad vindkraft kommer i 
stor utsträckning att ersätta elenergi från kol- 
eller oljeeldade kraftverk och kommer där-
med att bidra till att minska växthuseffekten 
och till att försurande och övergödande ned-
fall sprids. Utbyggnad av vindkraften i kom-
munen bidrar därmed till uppfyllelse av samt-
liga fyra miljömål som är relaterade till luft-
utsläpp. 

2 Frisk luft 
3 Bara naturlig 
försurning  
7 Ingen över-
gödning  

10 Hav i balans 
samt levande 
kust och skär-
gård 

_ Vindbruksplanen föreslår ingen förändring i 
kustområdet. 

11 Myllrande 
våtmarker ? Målen kan i viss mån påverkas negativt av 

anläggningarnas fysiska intrång med effekter 
på den biologiska mångfalden, på våtmarker 
och på kulturlandskapet. Föreslagna utbygg-
nadsområden och planens rekommendationer 
bedöms dock medföra att denna påverkan 
endast blir av begränsad omfattning. En för-
utsättning är att hänsyn tas till skyddsvärda 
arter samt fladdermöss och fåglars rörelser i 
landskapet. 

 

12 Levande 
skogar ?
13 Ett rikt od-
lingslandskap ?
16 Ett rikt växt- 
och djurliv ?
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15 God bebyggd 
miljö  Målet innebär bl a att program och strategier 

ska tas fram för hur förnybara resurser ska tas 
tillvara och för utbyggnad av produktionsan-
läggningar för vindkraft mm. Vindbrukspla-
nen medverkar i dessa avseenden till att mil-
jömålet uppfylls. Bebyggelsemiljön kan 
emellertid också påverkas av skuggbildning, 
buller och av en förändrad landskapsbild. 
Planens utformning innebär att dessa aspek-
ter vägs in i utformningen av vindkraftan-
läggningar på ett sådant sätt att miljömålet 
inte motverkas.  

Genom att föreslå områden där vindkraftan-
läggningar inte ska tillkomma säkras dock de 
mest värdefulla områdena mot utbyggnad. 
Särskilt viktigt är bevarandet av ett stort 
sammanhängande, tyst och opåverkat fri-
luftsområde som Svartedalen i en storstads-
region. Planen kan därmed bidra till att mil-
jömålet God bebyggd miljö uppfylls. 

 

Nollalternativet 

Oavsett hur det tolkas bedöms nollalternativet innebära sämre förutsättningar 
för kommunen att uppfylla miljömålen än planförslaget gör liksom också för 
att utveckla energisystemet i den riktning som krävs för hållbar utveckling. 

Sammanfattande bedömning av miljökonsekvenserna om 
en utbyggnad i samtliga områden genomförs 

Allmänt 

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

Konsekvenser för landskapsbilden 

I detta planförslag redovisas åtta utbyggnadsområden. Bedömningen är att 
från det varierande, öppna och halvöppna odlingslandskapet i ofta trånga 
dalgångar blir det generellt svårt att se vindkraftverk i flera områden samti-
digt. En betraktare skulle från enskilda platser samtidigt kunna se vindkraft-
verk på avstånd i områdena 3 och 5, under förutsättning att utbyggnad skulle 
ske i båda dessa områden. Vindkraftverk i områdena 1, 2 och 5 kan möjligen 
bli synliga samtidigt från Halsefjorden. Påverkan på landskapet i grann-
kommunerna har inte närmare studerats. Bedömningen är att landskapet som 
helhet tål en utbyggnad enligt förslaget. 
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Konsekvenser för friluftslivet 

Genom att undanta ett större sammanhängande område, Svartedalen, bevaras 
ett tyst och opåverkat område i storstadens närhet. Som helhet bedöms därför 
värdena för friluftsliv inte påverkas annat än i mindre omfattning genom 
planens förslag.  

Konsekvenser för värdefulla naturmiljöer 

En utbyggnad i samtliga föreslagna skogsområden kommer för naturmiljön 
att innebära att det finns risk för att våtmarker och strandområden vid mindre 
vattendrag och sjöar påverkas. I rekommendationerna till denna plan fastslås 
dock att ingrepp i våtmarker och vattenområden ska undvikas för att mini-
mera skador i områdena. Hur detta ska ske ska lösas i samband med detalj-
projektering av anläggningar i respektive område.  

I rekommendationerna fastslås även att inventeringar och studier av påver-
kan på fågelliv och fladdermöss ska utföras i samband med detaljprojekte-
ring av anläggningar. Åtgärdsförslag för att minimera skadorna ska lämnas.  

Konsekvenser för värdefulla kulturmiljöer 

Vid en utbyggnad i samtliga föreslagna skogsområden bedöms kulturvärde-
na utifrån idag tillgänglig kunskap totalt sett endast påverkas marginellt. För 
områdena 5 och 20 bör noggrannare studier göras. I skogsområden kan forn-
lämningar påträffas, vilket innebär att antikvariska utredningar måste ingå i 
ansökan om utbyggnad. Konsekvenserna av eventuell fornlämningsföre-
komst inom områdena kan inte bedömas i denna översiktliga MKB.  

Sociala och ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser av en vindkraftsutbyggnad sammanhänger främst 
med de arbetstillfällen som skapas, dels tillfälligt för lokala anläggningsent-
reprenörer, dels under driftskedet för underhåll, service och tillsyn. Mark-
ägare inom de områden som utpekas lämpliga för vindkraftutbyggnad kan 
upplåta sin mark mot ersättning för vindkraftanläggningar samtidigt som 
skogsbruket kan pågå inom områdena. Förutsättningarna för rationellt 
skogsbruk kan påverkas något i anslutning till vindkraftverken som kräver 
vegetationsfria ytor för underhåll mm. Å andra sidan kan nya och bättre vä-
gar till vindkraftanläggningarna underlätta transporterna inom skogsområde-
na och därmed bidra till bättre villkor för skogsbruksnäringen. 

Ibland erbjuds lokalbefolkningen möjlighet att delta ekonomiskt i vindkraft-
projekt. Detta kan ofta vara goda investeringar samtidigt som effekten blir 
att större grupper av människor känner sig delaktiga i projekten. Det blir 
lättare att få acceptans för eventuella störningar och olägenheter. Om den 
ekonomiska avkastningen endast kommer de markägare till godo som upplå-
ter sin mark medan störningarna från anläggningarna drabbar grannar och 
annan lokalbefolkning i närområdet kan oönskade spänningar uppstå mellan 
exploatörer och närboende. På sikt kan det försvåra en utbyggnad av vind-
kraften och motverka uppfyllelsen av målen.  

En omfattande nationell och regional utbyggnad av vindkraften medför att 
stora investeringar måste göras i utbyggnad av kraftnätet på nationell, regio-
nal och lokal nivå.  
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Allmänna intressen Landskapsbild 

Område 1. 
Brända berg  

Fåglar och vindkraft i Stenungsunds 
kommun: Olämpligt både pga fågelflyttleder 
och värdefulla arter. 

Kuperat bergs- och skogsområde med fåtal våtmarker.
Gles tallskog till mer sluten blandskog.  
Barrskogen är relativt homogen, i olika åldrar.  
Visuellt tåligt. 
 
Omgivningar 
Kuperade skogsområden närmast. 
I väster ligger motorväg E6 i smal dalgång. Sydost om området 
finns öppen odlingsmark 
Visuellt tåligt pga kuperad terräng och skog. 

Område 2. 
Hasselbacken 

Våtmarksinventering: Tranemossen, 
sluttande mosse, klass 4. Delar av området.  
Sumpskog: Två områden 
Tyst område. Utom liten del i väster 
Fåglar och vindkraft i Stenungsunds 
kommun: Tjäder och orre bör inventeras. 
 
 
 

Svagt kuperat skogsområde på höjdparti.  
Sluten till halvöppen skog pga våtmarker, sumpskog, öppen 
mosse 
I huvudsak talldominerad barrskog. Stor andel våtmarker. 
Visuellt relativt känsligt pga stor andel öppen mosse. 
 
Omgivningar 
Kuperat skogsområde. 
Sluten homogen skog. Några hyggen. 
Barrskog i olika åldrar, inslag av blandskog. 
Visuellt tåligt. 

Område 3. 
Sköllunga 

Riksintresse vindbruk: Hela området.
Strandskydd: Flera sjöars strandskydd 
berörs. 
Våtmarksinventering: Kvarndammen, 
sumpskog, klass 3. Delar av området.  
Skogsstyrelsen, naturvård: Tre områden. 
Sumpskog: ca 15 områden 
Kalkningsprogram. Två sjöar inom och 11 
strax utanför området helikopterkalkas. 
Miljökvalitetsnorm, vattenförekomst: 
Sjösystemet och Grössbyån. 
Tyst område. Utom liten del i väster 
Vandringsled: Bohusleden går öster om 
området. 
Fornlämningar: 5 kända finns inom 
området. 
Fåglar och vindkraft i Stenungsunds 
kommun: Olämpligt pga värdefulla arter. 

Mycket kuperat skogsområde med flera sprickdalar med sjöar 
och våtmarker främst i öster och öster om området. 
Sluten – halvöppen produktionsskog. Öppna hyggen 
Barrskog i olika åldrar.  
Visuellt tåligt inne i området.  
 
Omgivningar 
Grus- och bergtäkter finns väster om området 
Kuperade skogsområden 
Halvöppna kuperade småskaliga odlingslandskap väster om 
området. 
Visuellt tåligt utom i det sjörikare området österut. 

Område 5. 
Smedseröds 
mosse 

Strandskydd: Flera sjöars strandskydd 
berörs vid gränsen i norr. 
Lövskogsinventering: Sydostsluttning 
naturvärdesklass 2. Öster om den södra 
delen. 
Våtmarksinventering: Smedserödsmossen, 
svagt välvd mosse, klass 3. Den södra delen 
av området.  
Bevarandeplan för odlingslandskap natur 
och kultur: Smedseröd. Klass N3K1. Sydost 
om området. 
Fiskevårdsområde: Stora Hällungens 
fiskevårdsområde. Nordost om området. 
Skogsstyrelsen, naturvård: Två områden. 
Sumpskog: Ett område 
Kalkningsprogram. En sjö intill området 
helikopterkalkas. 
Kulturminnesvårdsprogram: Ett värdefullt 
område finns öster om området. 
Artskyddsförordningen: Skyddsvärda arter i 
grannskapet. Föreslagen buffertzon 2 km. 

Kraftigt kuperat berg- och skogsområde med våtmarker i 
sänkor och sprickdalar. 
Gles tallskog till mer sluten blandskog. Öppna hyggen och 
mossar. 
Barrskogen är produktionsskog i olika åldrar. Hyggen. Ställvis 
tunt jordtäcke eller berg idagen. 
Visuellt relativt känsligt pga andelen sjö och öppen våtmark. 
 
Omgivningar 
Kuperade skogsområden med sjöar och mossar närmast. 
Öster om området ligger sjön Hällungen. 
Öppet - halvöppet odlingslandskap, varierande skala. 
Bevarandevärt odlingslandskap sydost om området 
Visuella tåligheten varierar beroende på skalan på 
odlingslandskapet, ålderdomliga inslag osv. Pga att området 
ligger mycket högt kommer det att kunna ses vida omkring. 
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Vind- 
förhållanden  Tekniska förutsättningar Markanvändning enl 

ÖP 06 Stenungsund 
Utbyggnads-

kapacitet* 
Sammanfattande 

omdöme 
6,5 m/s 
72 m över 
nollplansför- 
skjutningen 

Mark: Berg, skogsmark.  
Markhöjd : 120-140 möh 
 
Vägnät: Ca 800 m till väg 658, klass 1 
Bk1. Mindre vägar till området som är 
väglöst. 
 
Elnät: Ca 1 km till regionnät 40 kV.  
500 m till lokalnät. 

Område med oförändrad 
mark- och 
vattenanvändning.  
Skogsmark. 

Max: 4 
Lämpligt: 4 
Uppskattad 
årsproduktion: 
20 000 MWh  
 
 

Teknik: Mycket goda
Miljö/landskap: 
Goda 
 

6,7 m/s Mark: Berg, morän, skogsmark, 
våtmarker.  
Markhöjd : ca 150 möh 
 
Vägnät: Ca 350 m till väg 650 (gamla E6) 
klass 1 Bk1. Inga vägar i området. 
   
Elnät: Ca 500 m till regionnät 130 kV. 
500 m till lokalnät. 

Område med oförändrad 
mark- och 
vattenanvändning.  
Skogsmark. 

Max: 3 
Lämpligt: 3 
Uppskattad 
årsproduktion: 
15 000 MWh 
 
 

Teknik: Mycket goda
Miljö/landskap: 
Mycket goda 
 

6,7 - 6,8 m/s Mark: Berg, organisk jordart, morän, 
skogsmark, våtmarker 
Markhöjd : 120-155 möh 
 
Vägnät: 1-1,5 km till väg 650 (gamla E6) 
klass 1 Bk1. Skogsbilvägar i området. 
 
Elnät: Ca 900 m till regionnät 40 kV. Ca 
900 m till lokalnät. 

Område med oförändrad 
mark- och 
vattenanvändning.  
Skogsmark. 

Max: 15 
Lämpligt: 13 
Uppskattad 
årsproduktion: 
65 000MWh 
 
 

Teknik: Mycket goda
Miljö/landskap:  
Goda 

6,4 - 6,7 m/s Mark: Berg, morän, organisk jordart, 
grus, skogsmark, våtmarker. 
Markhöjd : 100-150 möh 
 
Vägnät: 1,3 km till väg 650 (gamla E6) 
klass 1 Bk1. 0-300 m till mindre vägar. 
Inga vägar i området. 
   
Elnät: Ca 800 m till regionnät 40 kV. 
700 m till lokalnät. 

Område med oförändrad 
mark- och 
vattenanvändning.  
Skogsmark. 

Max: 6 
Lämpligt: 5 
Uppskattad 
årsproduktion: 
25 000 MWh 
 
 

Teknik: Mycket goda
Miljö/landskap:  
Goda 

 

* Utbyggnadskapacitet för området beräknat utifrån utrymmesbehov för verk med en tornhöjd på ca 100 m och en effekt på ca 2 
MW.
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Allmänna intressen Landskapsbild 

Område 18 
Rämma rös 

Sumpskog: Ett område 
Strandskydd: Ett vattendrag med 
strandskydd. 
Fornlämningar: Ett röse finns strax söder 
om området. 
Totalförsvaret: Har intressen i hela området. 
Anm. Gränsar till föreslaget vindbruks-
område i Kungälv. 
 

Kuperat bergs- och skogsområde delad av en dal med bäck och 
sumpskog. 
Halvöppen till gles till skog. Mycket berg i dagen. 
I huvudsak tallskog med stor andel löv.  
Visuellt relativt tåligt. 
 
Omgivningar 
Kuperade berg- och skogsområden. 
Längre ifrån finns relativt trånga dalgångar. Dalgången i norr 
ingår i bevarandeplan för odlingslandskapet. Bergsbranter 
skymmer dock. 

Område 20 
Svaleberg 

Riksintresse naturvård: Svartedalen med 
Anråseån. Skogslandskap, barrskog, 
ädellövskog flora, våtmarkskomplex, 
sjölandskap, vattendrag, fauna. Direkt norr 
om området. 
Våtmarksinventering: Gillermossen-
Bredmossen, myrkomplex, klass 3. Gränsar 
till området söderut. 
Bevarandeplan för odlingslandskap natur 
och kultur: Jörlandaåns dalgång. Klass 
N3K2. Norr om området. 
Tyst område.  
Fåglar och vindkraft i Stenungsunds 
kommun: Tjäder och orre bör inventeras. 

Mycket kuperat berg- och skogsområde. 
Sluten – halvöppen skog. Öppna hyggen 
Barrskog i olika åldrar. Gran dominerar men inslag av tall och 
lövskog finns. 
Visuellt tåligt inne i området 
 
Omgivningar 
Trång dalgång med bevarandevärt odlingslanskap norr om 
området.  
Söder om ligger en stor öppen mosse. 
I övrigt kuperade skogsområden. 
Visuellt känsligt från mossen och möjligen från delar av 
dalgången. Topografin kommer dock att skymma. 

Område 21 
Hästefjäll 

Lövskogsinventering: Sydsluttning av 
Hästefjäll samt en syd- och östsluttning 
naturvärdesklass 3. Delar av området. 
Kuperad terräng vid Mossen naturvärdesklass 
2. Direkt väster om området. 
Våtmarksinventering: Gillermossen-
Bredmossen, myrkomplex, klass 3. Stor del 
av området. 
Sumpskog: Ett område 
Nyckelbiotop: Ett område 
Tyst område.  
Fornlämningar: 1 känd finns inom området  
Fåglar och vindkraft i Stenungsunds 
kommun: Tjäder och orre bör inventeras. 
Totalförsvaret: Har intressen i södra den av 
området. 
Anm. Gränsar till Kungälvs kommun. Ej 
vindbruksområde. 

Mycket kuperat skogsområde på ett par höjdryggar. Våtmarker 
och brukad inäga. 
Grandominerad produktionsskog med hyggen, planteringar. 
Ädellövskog främst i branta sluttningar. 
Som helhet relativt öppet pga stora mossar och inägor. 
Visuellt måttligt tåligt. 
 
Omgivningar 
Kuperade skogsområden men med stora våtmarker. 
Söder och norr om ligger stora öppna mossar. Även inägor. 
Visuellt känsligt. 
 
 
 

Område 22 
Brehålt 

Riksintresse naturvård: Svartedalen med 
Anråseån. Skogslandskap, barrskog, 
ädellövskog flora, våtmarkskomplex, 
sjölandskap, vattendrag, fauna. Norr om 
området. 
Fiskevårdsområde: Jörlandaåns 
fiskevårdsområde. Direkt intill området. 
Kalkningsprogram. En sjö i och en intill 
området helikopterkalkas.  
Fornlämningar: Två kvarnar 
Totalförsvaret: Har intressen i den centrala 
delen av området.   
Anm. Gränsar till föreslaget 
vindbruksområde i Kungälvs kommun 

Kuperat skogsområde med ett par glest bevuxna våtmarker.
Sluten – halvöppen skog. Öppna hyggen 
Barrskogen är relativt homogen, i olika åldrar. Produktionsskog. 
Visuellt tåligt. 
 
Omgivningar 
Kuperade skogsområden 
Öppet odlingslandskap i trång dalgång i väster  
Visuellt tåligt. 
Sjö direkt söder om. Kan vara visuellt känsligt beroende på 
placering och terräng. 
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Vind- 
förhållanden  Tekniska förutsättningar Markanvändning enl 

ÖP 06 Stenungsund 
Utbyggnads-

kapacitet* 
Sammanfattande 

omdöme 
6,7 m/s Mark: Berg, skogsmark, våtmarker

Markhöjd : 75-105 möh 
 
Vägnät: 1,5 km till väg 634 klass 2. Bk1. 
500 m till mindre väg. Inga vägar i 
området. 
   
Elnät: Ca 1 km till regionnät 130 kV. 
700 m till lokalnät. 

Område med oförändrad 
mark- och 
vattenanvändning.  
Skogsmark. 

Max: 3 
Lämpligt: 3 
Uppskattad 
årsproduktion: 
15 000 MWh 
 
 
 

Teknik: Mycket goda
Miljö/landskap: 
Mycket goda 
 

6,5 m/s Mark: Berg, lera-silt, skogsmark.
Markhöjd : 70-110 möh 
 
Vägnät: ca 600 m till väg 634 klass 2. 
Bk1. Inga vägar i området. 
   
Elnät: Ca 1,5 km till regionnät 130 kV. 
400 m till lokalnät. 

Område med oförändrad 
mark- och 
vattenanvändning.  
Skogsmark. 

Max: 3 
Lämpligt: 3 
Uppskattad 
årsproduktion: 
15 000 MWh 
 
 
 

Teknik: Goda
Miljö/landskap: 
Begränsade 
 

6,4 – 6,5  m/s Mark: Berg, sand, lera-silt, skogsmark, 
våtmarker. 
Markhöjd : 70-115 möh 
 
Vägnät: ca 500 m till väg 632 klass 3. 
Bk2. Inga vägar i området. 
   
Elnät: Ca 500 m till lokalnät. 

Område med oförändrad 
mark- och 
vattenanvändning.  
Skogsmark. 

Max: 3 
Lämpligt: 3 
Uppskattad 
årsproduktion: 
15 000 MWh 
 
 
 

Teknik: Begränsade
Miljö/landskap:  
Begränsade 

6,7 – 6,8 m/s Mark: Berg, organisk jordart, morän, 
skogsmark, våtmarker. 
Markhöjd : 90-125 möh 
 
Vägnät: Ca 200 m till väg 634 klass. Bk1. 
Inga vägar i området. 
   
Elnät: Ca 200 m till lokalnät. 

Område med oförändrad 
mark- och 
vattenanvändning.  
Skogsmark. 

Max: 4 
Lämpligt: 3 
Uppskattad 
årsproduktion: 
15 000 MWh 
 
 
 

Teknik: Mycket goda
Miljö/landskap: 
Mycket goda 
 

 

* Utbyggnadskapacitet för området beräknat utifrån utrymmesbehov för verk med en tornhöjd på ca 100 m och en effekt på ca 2 
MW.
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OMRÅDEN SOM UTGÅTT 

 
Allmänna intressen Vind- 

förhållanden
Markanvändning enl  
ÖP 06 Stenungsund 

Område 4 
Lysterfjäll  

Sumpskog: Ett område 
Tyst område.  
Fåglar och vindkraft i Stenungsunds kommun: 
Olämpligt pga värdefulla arter. 
 

6,8 m/s
 

Område med oförändrad mark-
och vattenanvändning.  
Skogsmark. 

Område 6 
Goråsen 

Bevarandeplan för odlingslandskap natur och kultur: 
Anråseåns-, Leråns dalgångar. Klass N2K1. Söder och 
öster om området. 
Utbyggnadsområde i närheten. 
Fåglar och vindkraft i Stenungsunds kommun: 
Olämpligt pga värdefulla arter. 
 

6,3 – 6,4 m/s Område med oförändrad mark-
och vattenanvändning.  
Skogsmark.  

Område 7 
Säckemossen 
 

Riksintresse naturvård: Svartedalen med Anråseån.
Skogslandskap, barrskog, ädellövskog flora, 
våtmarkskomplex, sjölandskap, vattendrag, fauna. 
Gränsar i öster. 
Riksintresse friluftsliv: Svartedalen. Strövande, 
skogsvandring, turskidåkning, skridskofärder, naturstudier 
(botanik, ornitologi), bär- o svampplockning, fritidsfiske. 
Hela området ingår. 
Strandskydd: Flera sjöars strandskydd berörs i gränsen. 
Våtmarksinventering: Säckemossen, myrkomplex, klass 
3. Stor del av området. 
Fiskevårdsområde: Anråsåns fiskevårdsområde. Öster 
om området. 
Kalkningsprogram. Sex sjöar strax utanför området 
helikopterkalkas. 
Tyst område.  
Skyddsvärd myr 
Tjäderspel? 
 

6,4 – 6,8 m/s Område med oförändrad mark-
och vattenanvändning.  
Områden med särskilt stora 
värden för naturvård, 
kulturmiljövård och friluftsliv. 
Skogsmark. 

Område 8 
Hällesdalen 

Riksintresse naturvård: Svartedalen med Anråseån.
Skogslandskap, barrskog, ädellövskog flora, 
våtmarkskomplex, sjölandskap, vattendrag, fauna. Ingår 
delvis och omger området. 
Riksintresse friluftsliv: Svartedalen. Strövande, 
skogsvandring, turskidåkning, skridskofärder, naturstudier 
(botanik, ornitologi), bär- o svampplockning, fritidsfiske. 
Hela området ingår. 
Strandskydd: Flera sjöars strandskydd berörs utanför 
området. 
Våtmarksinventering: Dals mosse - Örevattensmossen, 
koncentrisk mosse, klass 2. Stor del av området i norr. 
Fiskevårdsområde: Anråsåns fiskevårdsområde. Väster 
om området. 
Skogsstyrelsen, naturvård: Ett område 
Sumpskog: Åtta områden 
Nyckelbiotop: Ett område 
Kalkningsprogram. Två sjöar inom och fem strax 
utanför området helikopterkalkas. 
Tyst område.  
Skyddsvärd myr Norra delen. 
Tjäderspel? 
 

6,7 – 6,8 m/s Område med oförändrad mark-
och vattenanvändning.  
Områden med särskilt stora 
värden för naturvård, 
kulturmiljövård och friluftsliv 
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Allmänna intressen Vind- 

förhållanden
Markanvändning enl  
ÖP 06 Stenungsund 

Område 9 
Svedjan 
 

Riksintresse naturvård: Svartedalen med Anråseån.
Skogslandskap, barrskog, ädellövskog flora, 
våtmarkskomplex, sjölandskap, vattendrag, fauna. Hela 
området ingår. 
Riksintresse friluftsliv: Svartedalen. Strövande, 
skogsvandring, turskidåkning, skridskofärder, naturstudier 
(botanik, ornitologi), bär- o svampplockning, fritidsfiske. 
Hela området ingår. 
Naturreservat: Svartedalens Natur- och Friluftsområde, 
gränsar i öster. 
Natura 2000-område. Svartedalen och Svartedalens 
naturskogar. Gränsar i öster. 
Fiskevårdsområde: Anråsåns fiskevårdsområde. Söder 
om området. 
Värdetrakt för skog. Södra Götaälvs dalgång med 
omgivande fjällar. I östra kanten. 
Skogsstyrelsen, naturvård: Tre områden. 
Sumpskog: Tre områden 
Kalkningsprogram. 10 sjöar intill området 
helikopterkalkas. 
Tyst område.  
Stora opåverkade områden: Gränsar i öster. 
Tjäderspel? 
 

6,7 m/s Område med oförändrad mark-
och vattenanvändning.  
Områden med särskilt stora 
värden för naturvård, 
kulturmiljövård och friluftsliv 

Område 10 
Råhagen 

Riksintresse friluftsliv: Svartedalen. Strövande, 
skogsvandring, turskidåkning, skridskofärder, naturstudier 
(botanik, ornitologi), bär- o svampplockning, fritidsfiske. 
Delar av området ingår. 
Fiskevårdsområde: Anråsåns fiskevårdsområde. Öster 
om området. 
Sumpskog: Ett område 
Kalkningsprogram. En sjö intill området 
helikopterkalkas. 
Tyst område.  
Konflikt med kraftledning 
Artskyddsförordningen Skyddade arter  
 

6,7  m/s Område med oförändrad mark-
och vattenanvändning.  
Områden med särskilt stora 
värden för naturvård, 
kulturmiljövård och friluftsliv. 
Skogsmark.  

Område 11 
Källdalen 
 

Riksintresse friluftsliv: Svartedalen. Strövande, 
skogsvandring, turskidåkning, skridskofärder, naturstudier 
(botanik, ornitologi), bär- o svampplockning, fritidsfiske. 
Hela området ingår. 
Våtmarksinventering: St Bjurvattnet, myrkomplex, klass 
3. Del av området i norr. 
Sumpskog: Två områden 
Kalkningsprogram. 2 sjöar intill området 
helikopterkalkas. 
Tyst område. 
Konflikt med kraftledning 
Artskyddsförordningen Skyddade arter 
 

6,7 m/s Område med oförändrad mark-
och vattenanvändning.  
Områden med särskilt stora 
värden för naturvård, 
kulturmiljövård och friluftsliv. 

Område 12 
Toröd 
 

Riksintresse friluftsliv: Svartedalen. Strövande, 
skogsvandring, turskidåkning, skridskofärder, naturstudier 
(botanik, ornitologi), bär- o svampplockning, fritidsfiske. 
Hela området ingår. 
Lövskogsinventering: Skogsområden i sydsluttning 
naturvärdesklass 3. Skogsområden i norrsluttning 
naturvärdesklass 2. Delar av området. 
Nyckelbiotop: Ett område 
Konflikt med kraftledning 
 

6,8 m/s Område med oförändrad mark-
och vattenanvändning.  
Områden med särskilt stora 
värden för naturvård, 
kulturmiljövård och friluftsliv. 
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Allmänna intressen Vind- 

förhållanden
Markanvändning enl  
ÖP 06 Stenungsund 

Område 13 
Hjärte-
mossen 

Riksintresse friluftsliv: Svartedalen. Strövande, 
skogsvandring, turskidåkning, skridskofärder, naturstudier 
(botanik, ornitologi), bär- o svampplockning, fritidsfiske. 
Hela området ingår. 
Lövskogsinventering: Sydsluttning av Hjärteberg 
naturvärdesklass 3. Sydväst om området. 
Våtmarksinventering: Hastebergs mosse, svagt välvd 
mosse, klass 4. Del av området. 
Bevarandeplan för odlingslandskap natur och kultur: 
Anvik, Röra. Klass N3K2. Norr om området. 
Sumpskog: Ett område 
Tyst område.  
 

6,6 m/s Område med oförändrad mark-
och vattenanvändning.  
Områden med särskilt stora 
värden för naturvård, 
kulturmiljövård och friluftsliv.  

Område 14 
Holmevatten 
 

Riksintresse naturvård: Svartedalen med Anråseån.
Skogslandskap, barrskog, ädellövskog flora, 
våtmarkskomplex, sjölandskap, vattendrag, fauna. Hel 
området ingår. 
Riksintresse friluftsliv: Svartedalen. Strövande, 
skogsvandring, turskidåkning, skridskofärder, naturstudier 
(botanik, ornitologi), bär- o svampplockning, fritidsfiske. 
Hela området ingår. 
Naturreservat: Svartedalens Natur- och Friluftsområde, 
gränsar i öster. 
Natura 2000-område. Svartedalen och Svartedalens 
naturskogar. Gränsar i öster. 
Lövskogsinventering: Sydsluttning samt hage 
naturvärdesklass 3. Väster om området 
Strandskydd: Flera sjöars strandskydd berörs i gränsen. 
Fiskevårdsområde: Anråsåns fiskevårdsområde. I och 
omkring området. 
Värdetrakt för skog. Södra Götaälvs dalgång med 
omgivande fjällar. Stor del av området ingår. 
Skogsstyrelsen, naturvård: Ett område 
Naturvårdsavtal: Ett område 
Sumpskog: Ett område 
Kalkningsprogram. 9 sjöar intill området 
helikopterkalkas. 
Tyst område.  
Stora opåverkade områden: Gränsar i öster. 
Kulturminnesvårdsprogram: Ett värdefullt område 
finns norr om sjön Ålevatten norr om området.  
Vandringsled: Bohusleden går förbi området i öster. 
 

6,6 m/s Område med oförändrad mark-
och vattenanvändning.  
Områden med särskilt stora 
värden för naturvård, 
kulturmiljövård och friluftsliv. 

Område 15 
Munkevatten 
 

Riksintresse naturvård: Svartedalen med Anråseån.
Skogslandskap, barrskog, ädellövskog flora, 
våtmarkskomplex, sjölandskap, vattendrag, fauna. Hel 
området ingår.  
Riksintresse friluftsliv: Svartedalen. Strövande, 
skogsvandring, turskidåkning, skridskofärder, naturstudier 
(botanik, ornitologi), bär- o svampplockning, fritidsfiske. 
Hela området ingår. 
Naturreservat: Ranebo naturskog, gränsar i sydost. 
Strandskydd: Flera sjöars strandskydd berörs i gränsen. 
Våtmarksinventering: Ravin vid Lillevatten, sumpskog, 
klass 3. Del av området. 
Värdetrakt för skog. Södra Götaälvs dalgång med 
omgivande fjällar. Stor del av området ingår. 
Sumpskog: Två områden 
Kalkningsprogram. 4 sjöar intill området 
helikopterkalkas. 
Tyst område.  
 

6,8 – 6,9 m/s Område med oförändrad mark-
och vattenanvändning.  
Områden med särskilt stora 
värden för naturvård, 
kulturmiljövård och friluftsliv. 
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Allmänna intressen Vind- 

förhållanden
Markanvändning enl  
ÖP 06 Stenungsund 

Område 16 
Hålls-
dammen 
 

Riksintresse naturvård: Svartedalen med Anråseån. 
Skogslandskap, barrskog, ädellövskog flora, 
våtmarkskomplex, sjölandskap, vattendrag, fauna. Del av  
 området ingår. 
Riksintresse friluftsliv: Svartedalen. Strövande, 
skogsvandring, turskidåkning, skridskofärder, naturstudier 
(botanik, ornitologi), bär- o svampplockning, fritidsfiske. 
Hela området ingår. 
Strandskydd: Flera sjöars strandskydd berörs i gränsen. 
Lövskogsinventering: Sydsluttning naturvärdesklass 2. 
Sydväst om området. 
Bevarandeplan för odlingslandskap natur och kultur: 
Jörlandaåns dalgång. Klass N3K2. Söder om området. 
Tyst område. Liten del i öster ingår 
Konflikt med kraftledning 
 

6,8 m/s Område med oförändrad mark-
och vattenanvändning.  
Områden med särskilt stora 
värden för naturvård, 
kulturmiljövård och friluftsliv. 

Område 17 
Dyfjäll 
 

Riksintresse naturvård: Svartedalen med Anråseån.
Skogslandskap, barrskog, ädellövskog flora, 
våtmarkskomplex, sjölandskap, vattendrag, fauna. Hel 
området ingår. 
Riksintresse friluftsliv: Svartedalen. Strövande, 
skogsvandring, turskidåkning, skridskofärder, naturstudier 
(botanik, ornitologi), bär- o svampplockning, fritidsfiske. 
Hela området ingår. 
Naturreservat: Svartedalens Natur- och Friluftsområde, 
gränsar i norr och öster. 
Natura 2000-område. Svartedalen och Svartedalens 
naturskogar. Gränsar i norr och öster. 
Strandskydd: Vattendrags strandskydd berörs. 
Värdetrakt för skog. Södra Götaälvs dalgång med 
omgivande fjällar. Östra delen av området ingår. 
Tyst område. Endast liten del i väster ingår. 
Stora opåverkade områden: Gränsar i norr. 
 

6,7 – 6,8 m/s Område med oförändrad mark-
och vattenanvändning.  
Områden med särskilt stora 
värden för naturvård, 
kulturmiljövård och friluftsliv. 

Område 19 
Trålleröd 
 

Lövskogsinventering: Västra Trålleröd naturvärdesklass 
2. Del av området. 
Konflikt med kraftledning 
 

6,6 m/s Område med oförändrad mark-
och vattenanvändning.  
Skogsmark. 

Område 23 
Askerö-
fjorden 
 

Riksintresse för industriell produktion: Hela området.
Konflikt med industriområde 
Fåglar och vindkraft i Stenungsunds kommun: 
Fågelflyttleder, inventering av värdefulla arter, kontroll 
bör ske runt befintliga vindkraftverk. 
 

6,0 – 6,1 m/s Nuvarande mark- och 
vattenanvändning.  
Huvudsakligen petrokemisk 
industri. 
Industrihamn. 

Kläpp Riksintresse för industriell produktion: Hela området.
Två befintliga vindkraftverk finns. 

6,3 – 6,4 m/s Nuvarande mark- och 
vattenanvändning.  
Huvudsakligen petrokemisk 
industri. 
Förändrad mark- och 
vattenanvändning.  
Petrokemisk industri planlagt, 
ej utbyggt. 

Område 24 
Hinnekullen 

Riksintresse naturvård: Svartedalen med Anråseån.
Skogslandskap, barrskog, ädellövskog flora, 
våtmarkskomplex, sjölandskap, vattendrag, fauna. Hel 
området ingår. 
Lövskogsinventering: Kraftiga väst- och sydsluttning 
naturvärdesklass 3. Direkt söder och väster om området 
Tyst område.  
Kulturminnesvårdsprogram: Ett värdefullt område 
finns norr om området. 
 

6,4 – 6,6 m/s Område med oförändrad mark-
och vattenanvändning.  
Områden med särskilt stora 
värden för naturvård, 
kulturmiljövård och friluftsliv.  
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