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Till Orust kommun
Förvaltningsområde samhällsutveckling

Synpunkter från Naturskyddsföreningen på Orust angående förslaget till
Vindbruksplan – tillägg till Översiktsplan 2009

Naturskyddsföreningen på Orust lämnade in synpunkter på vindbruksplanen redan under
det tidigare samrådet. Som framgår av samrådsredogörelsen är vi kritiska mot fortsatt
utbyggnad med de allra största verken eftersom vi menar att förutsättningarna inte riktigt
finns. Detta yttrande följer i stort sett våra tidigare synpunkter.
Som vi tidigare påtalat, kan Orust betecknas som en tätbebyggd glesbygdskommun. Det är
svårt att hitta platser så avlägsna från bebyggelse att ingen störs av etableringen eller att de
kommer i konflikt med andra intressen. Detta visar ju också det nuvarande planförslaget där
ett av de två ursprungligen tänkta områdena avförts. Våra synpunkter på nuvarande förslag
är följande
-

-

-

-

Begränsa totala höjden i alla lägen, inklusive i område 2, till max 90 m. Vi inser att
detta påverkar förväntad effekt, men tillkomsten av ytterligare 3 verk av samma
storlek som de nuvarande blir enligt vår uppfattning för dominerande på
landskapsbilden och störande för närboende och rörligt friluftsliv i det relativt
fridfulla området mitt på ön.
Prövningsprocessen av varje enskild etablering är mycket viktig och erfarenheterna
av nuvarande lokaliseringar behöver kartläggas och beaktas inför kommande
placeringar.
Väganslutningarna till eventuella kommande verk i område 2 bör, så långt det är
praktiskt möjligt göras som en förlängning av vägen till befintliga verk och på ett
skonsamt sätt så att ingrepp i terrängen minimeras.
Särskilda krav bör ställas på bullerminimering av kommande installationer, t.ex.
rotationshastighet eller vingarnas utformning samt på visuella effekter t.ex. genom
färgsättning.

Orust kommun har en mycket ambitiös plan om klimatneutralitet 2020 vilket
Naturskyddsföreningen sympatiserar starkt med. Inte ens med en full utbyggnad av den
ursprungliga vindbruksplanen kommer detta mål emellertid vara möjligt att nå, utan andra
åtgärder behöver också vidtas för att nå målet. Elproduktion via solenergi har blivit
successivt billigare, med högre verkningsgrad och teknikutvecklingen fortsätter. Vi bedömer

att solenergi har en stor utvecklingspotential, har mindre konflikter med andra intressen och
att det därför skall definieras vilka åtgärder som kan vidtas från Orust kommun för att denna
naturresurs skall få en mer betydande roll i kommunens energibalans.
Beträffande vindkraft så hyser vi förhoppningar om att teknikutvecklingen ska ge oss mindre,
men effektiva anläggningar, som är mindre störande för omgivningen. Sådana torde
välkomnas här och var i kommunen och ge ett hyggligt bidrag till energiförsörjningen. Vi ser
positivt på att Vindbruksplanen nu styr upp eventuell ytterligare etablering av vindkraftverk,
och definierar var byggnation av sådana kan prövas.
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