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Till ORUST KOMMUN 

Förvaltningsområde samhällsutveckling   

     

Samråd Vindbruksplan – tillägg till Översiktsplan 2009                                                                                                  

Naturskyddsföreningen på Orust har tagit del av rubricerad samrådshandling och vill lämna följande 

synpunkter vad gäller ytterligare etablering av vindkraft på Orust: 

 Vi konstaterar att planförslaget är genomarbetat och välgjort. 

 För att nå klimatmålen är det enligt vår uppfattning nödvändigt att satsa på 

energieffektiviseringar och förnybara energikällor. Målet att kommunen ska vara 

klimatneutral 2020 är lovvärd och stöds av oss. 

 Vindkraften är på många sätt en miljövänlig energikälla och vi har tidigare ställt oss positiva 

till en etablering av vindkraft i kommunen. Detta var ”på Molly´s tid”, innan effektivitets- och 

lönsamhetsskäl fick vindkraftverken att anta dagens enorma proportioner. De vindkraftverk 

som tidigare byggdes i öppna områden och med en tornhöjd på ca 40 m var knappast 

störande. Idag är tornen i regel 100-150 m, vilket innebär att man kan bygga i skogsterräng 

och hamna över de turbulenta luftströmmarna. Detta är en helt ny situation och ställer den 

landbaserade vindkraften i en helt ny dager. 

 Orust är möjligen landets mest tätbefolkade glesbygdskommun. Bebyggelsen är mycket 
utspridd och fördelad över hela kommunens yta, varför det är svårt att leta upp platser där 
vindkraftverk kan placeras utan olägenheter för närboende. 

 

 De nyare vindkraftverk som uppförts i kommunen har orsakat missnöje hos många 
närboende, som upplevt betydande ljud- och skuggstörningar från verken. 

 

 De moderna vindkraftverkens storlek och placering gör att de blir totalt dominerande i 
landskapsbilden. För att kunna uppföra verken krävs dessutom anläggande av breda och raka 
tillfartsvägar, vilket medför stora och irreversibla ingrepp och trasar sönder tidigare orörd 
och obanad terräng. 

 

 Människor har för sitt välbefinnande behov av tillgång till vild och tyst natur inom rimligt 
avstånd från bostaden. I kommunen finns på grund av den utspridda bebyggelsen mycket få 
sådana områden att tillgå. Tyvärr är dessa områden de samma som är tänkbara för etablering 
av vindkraftverk. 

 

 Det finns problem med vindkraftverken när det gäller sträckande och födosökande fåglar och 
fladdermöss. Möjligen kan också en del av den marklevande faunan bli störd och 
undanträngd av verken. 

 



 På senare tid har andra förnybara energikällor som sol- och vågkraft börjat etableras och 
utvecklingspotentialen för dessa är mycket stor på några års sikt. 

 

 Vindkraften domineras idag av ett fåtal stora aktörer som etablerar och driver 

vindkraftsparker. För intrånget får markägarna en väl tilltagen men förmodligen rimlig 

ersättning, medan kringboende enbart får del av de redovisade problemen i sin boende- och 

närrekreationsmiljö. Det är givet att en sådan ordning föder split ute i bygderna mellan 

markägare, som är positiva, och kringboende, som är negativa till dessa etableringar. Om det 

ska etableras fler vindkraftverk i kommunen, bör man ta lärdom av erfarenheterna från 

Samsö i Danmark, där vindkraftparkerna drivs kooperativt av människor i bygden och som 

därmed får del av vinsten. Märkligt nog tycks detta medföra att de närboende upplever att 

de lättare kan fördra störningarna!  

 

Frågorna vi ställer oss, och som vi också tycker att de beslutande i kommunen bör ställa sig innan 

förslaget till vindbruksplan antas, är:  

Ska vindkraftsexploatörers och markägares vinstintressen få styra att vi offrar de sista orörda och 

tysta områdena i kommunen för att där uppföra kolossala vindsnurror, som totalt dominerar 

landskapsbilden, skapar problem för kringboende och riskerar att decimera bestånd av flygande 

djur, varav en del finns upptagna i EU:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv?  

Kan målet att bli en klimatneutral kommun 2020 uppnås genom att kommunen istället 

uppmuntrar till och planlägger för etablering av solenergianläggningar, vågkraftsparker och 

havsbaserade vindkraftsparker? 

 

Med hänvisning till ovanstående resonemang anser vi: 

1. Förslaget till vindbruksplan ska inte antas för närvarande 

2. Ett tillfälligt stopp införs i kommunen för vindkraftsetableringar på land 

3. Det nu föreliggande förslaget till vindbruksplan inarbetas i en ny plan som innefattar 

etableringar av även andra förnybara energikällor i Orust kommun.  

4. Målet ska vara att kommunen genom de i planen föreslagna åtgärderna blir klimatneutral 

år 20XX. 

 

 

För Naturskyddsföreningen på Orust 

Ulla Buhr 

 



 

 

 

 


