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Abstract

The current debate about environment and climate change has contributed to more and 

more investment in alternative energy sources such as wind, solar and biogas. The 

Swedish Parliament has set the target that wind power should supply 10 TWh in 2015. 

In Sweden, wind power establishment began in the early 1980s. Since then the 

development has gained a tremendous momentum. The purpose of this study was to 

find out what problems wind power brings and what power relations that exists in 

connection with wind power establishment and how the landscape is affected by wind 

power construction, focusing on some cases in Falkenberg and Varberg. This study 

shows that wind power establishmentis a very complicated process. The wind power's 

impact on the landscape is evident in both municipalities and can be viewed in terms of 

physical and visual impact, such as shadows and noise. Wind power projects can also 

affect wildlife, particularly birds, in an area. Most wind farms are located along the 

coast, but lately establishments have begun inland and offshore. In both municipalities, 

there are many people who see wind power as disturbing as it has resulted in changed 

views, noise, shadows or that the economic value of their property falls. Although wind 

power generates clean, green, low-emissions energy with little impact on natural 

resources, there are many people who oppose wind power development. A major reason 

for this is the location of wind power installations and an inadequate communication 

between government agencies, politicians, businesses, local residents and all others 

involved in setting up wind power mills in a municipality. This can be linked to 

government power and its exercise which can create the basis for various power 

groupings and conflicts between stakeholders. Group authority and instrumental power 

are the two authority categories most often associated with wind power establishment. 

This study also shows that despite public protests responsible authorities grants 

expansion of wind turbine developments in some enviromentally sensitive areas in both 

Falkenberg and Varbergs municipalities. Another result this study shows is that wind 

power astabilishment in Falkenberg municiplity has developed furher than in Varbergs 

municipality. The reason for this coluld be seen as that Falkenbrg’s municipality has a 

longer tradition of wind power sources than Varberg’s municipality has.
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Sammanfattning

Dagens miljödebatt kring klimatförändringar har bidragit till att man satsar mer och mer på 

nya förnyelsebara energikällor som vindkraft, sol och biogas. Riksdagen har satt upp målet 

att vindkraft ska producera 10 TWh år 2015.  I Sverige började man med 

vindkraftsetableringen i början av 1980 –talet. Sedan dess har utvecklingen fått en enorm 

fart. Syftet med denna uppsats var att ta reda på vilka problem och vilka maktrelationer som 

förekommer i samband med vindkraftsetableringen och hur landskapet påverkas av 

vindkraftsetableringen med fokus på vissa fall i Falkenbergs och Varbergs kommuner. Denna 

studie visar att vindkraftsetableringen är en mycket komplicerad process. Vindkraftens 

påverkan på landskapet är påtaglig i båda kommunerna och kan ses i form av fysisk och 

visuell påverkan. Dit räknas också skuggor och buller. Vindkraftsetableringen kan också 

påverka djurlivet, särskilt fåglar, i ett område. De flesta vindkraftsparker är placerade utmed 

kusten men på sistone har man också börjat med vindkraftsetableringen i inlandet och till 

havs. I båda kommunerna finns det många människor som upplever vindkraft som störande 

på grund av ändrad utsikt, buller, skuggor eller att deras egendom tappar i ekonomiskt värde. 

Trots att vindkraft genererar ren och miljövänlig energi, med litet utsläpp och påverkan på 

naturresurser, är det många människor som motsätter sig vindkraftsutbyggnad. En viktig 

anledning till detta är placering av vindkraft och otillräcklig kommunikation mellan 

myndigheter, politiker, företag, närboende och alla andra inblandade i vindkraftsetableringen 

i en kommun. Detta kan kopplas ihop med myndigheternas makt och dess bruk som kan 

skapa grund till olika maktgrupperingar och konflikter mellan berörda intressenter. 

Gruppmakt och instrumental makt är de två maktkategorier som oftast förekommer i 

samband med vindkraftsetableringen.  Denna studie visar också att, trots allmänna protester 

beviljar ansvariga myndigheter både i Falkenbergs och Varbergs kommuner utbyggnad av 

vindsnurror i en del miljökänsliga områden. Ett annat resultat som denna studie visar är att 

vindkraftsetableringen i Falkenbergs kommun har kommit längre än i Varbergs kommun. 

Orsaken till detta kan ses i att Falkenbergs kommun har en längre tradition än Varbergs 

kommun. 

. 
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1. Inledning

Konsten att utnyttja vinden har människan behärskat sedan en lång tid tillbaka. Någon 

gång på 1300-talet kom väderkvarnarna till Sverige. Innan ångmaskinen utvecklades 

stod vindkraften för hälften av energiproduktion i Europa med en sammanlagd effekt på 

1500 MW. De första vindkraftsverken i modern tid uppfördes i Sverige på 1980 talet. I 

början var de inte högre än 15m med en ganska blygsam effekt på 0, 5MW. Sedan 

började utvecklingen ta fart och fler och fler började visa intresse för vindkraften 

(Wizelius 2008). Elproduktionen utan påverkan på miljön är en av de största 

utmaningarna för det moderna samhället.  Vindkraften bidrar till en minskad 

miljöförstöring eftersom den inte ger något utsläpp och har dessutom låg kostnad för 

nybyggda energiverk. För att vindkraften ska uppnå 10 % av elproduktionen dvs. 14 

TWh av landets elförbrukning bör man bygga ytterligare 7000-120 00 vindkraftverk i 

storlek 600 kw (Energimyndigheten 2008).

 I Regeringsförklaringen från 2003 står det att modern teknik ska driva fram en 

miljömässig hållbar utveckling, att Sverige kommer aktivt att driva klimatpolitiken 

framåt och att vindkraft ska byggas ut (Välkommen till Favonius och Skottarevsprojekt 

2008). Utvecklingen av vindkraft i Sverige hade inte haft samma takt jämfört med andra 

länder som Tyskland eller Danmark. Det finns en hel del anledningar till detta, där 

bland annat vatten och kärnkraft fick betydligt större betydelse för landets 

energiförsörjning. Annat problem var också att själva utvinningen av vindkraft var 

betydligt dyrare tidigare än idag. På senare år har man börjat satsa mer och mer på 

vindkraftstekniken, vilket ledde till att det har blivit betydligt gynnsammare att utvinna 

energin från vindkraften. 

Dagens miljödebatt har också drivit på utvecklingen av vindkraft och genom 

regeringens prioritering av energi från förnyelsebara energikällor har processen 

förenklats. Inte minst är viktigt att nämna att Sverige har skrivit på Kyotoprotokollet 

vilket har också bidragit till ökat intresse för förnyelsebara energikällor. Därför satte 

Riksdagen upp målet 2002 att vindkraft i Sverige ska producera 10 TWh år 2015 

(Boverket 2009). 
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2. Bakgrund, syfte och frågeställning 

2.1 Bakgrund 

Energi är livsviktig för oss människor. Det är nästan omöjligt att föreställa sig ett liv 

utan den. Sverige tillhör de länder som har relativt god tillgång till energi. En del energi 

som vi dagligen förbrukar kommer från så kallade icke förnyelsebara energikällor som 

till ex. kolkraft. Detta skadar naturligtvist vår miljö eftersom mängder av miljöskadliga 

gaser frigörs vid omvandlingen. Av de gaser som släpps i atmosfären gör koldioxid 

största skadan eftersom den bidrar mest till s.k. global uppvärmning. Följden är redan 

kännbara klimatförändringar som förstör odlingar, orsakar översvämningar och i många 

fall bidrar till torka på många platser i världen (Bowedn 2005).  Därför är det viktigt, 

om inte nödvändigt, att vi människor börjar använda oss av en annan typ av energikällor 

som brukar kallas för förnyelsebara energikällor som sol, vind och vatten. 

2.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur vindkraftsetableringen påverkar 

landskapet och omgivningen med fokus på Falkenbergs och Varbergs kommuner samt 

vilka problem och vilka maktrelationer uppstår i samband med etableringsprocessen. Vi 

lever i ett samhälle som strävar mot en hållbar utveckling. Därför är etablering av 

vindkraft en viktig fråga men inte bara i de två kommunerna, utan i hela landet. Det kan 

sägas att vindarna är en obegränsad energikälla. I många länder är vindkraftsindustri en 

viktig näringslivsgren som skapar många nya jobb. I Sverige svarar vindkraften för 0,3 

% av all elproduktion men nu för tiden bygger man många vindkraftsparker runt om i 

Sverige. De flesta vindkraftverken finner man på Öland, Gotland och Västkusten. 

Merparten av vindparkerna är byggda på fastlandet men på senare tid har man börjat 

visa mer och mer intresse för havsbaserad vindkraft. Enligt Energimyndigheten kan 

vindkraftverk producera el under mer än 98 % av årets timmar (Energimyndighet 2008). 

Trots att vindkraft genererar en ren och miljövänlig energi, utan något större utsläpp, är 

det många människor som motsätter sig vindkraftsutbyggnad. Det mesta handlar om var 

man tänker placera vindkraftsparken. Inte så sällan väljer man sådana platser som på ett 
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eller annat sätt (utsikten, fiskebeståndet, fågellivet osv.) kan störa en del människor, den 

naturliga omgivningen i form av utsiktsförändringar, ljudstörningar, skuggor.  

Därför kommer jag att undersöka följande frågor i denna studie: 

• Vilka problem och vilka maktrelationer förekommer i samband med 

vindkraftsetableringen?

• Hur påverkas landskapet av vindkraftsetableringen?

För att begränsa mig har jag valt att studera vindkraftsetableringen i Falkenbergs och 

Varbergs kommuner. Jag har valt att fokusera mig på ett antal fallstudier dvs. redan 

etablerade vindkraftsparker utmed kusten och processen kring deras etablering. 

Dessutom har jag också undersökt hur det går till när det gäller kommunernas planering 

av nya vindkraftsparker till havs och i inlandet samt hur har denna process skötts över 

tid. 
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3. Metod, litteratur och problemformulering 

3.1 Litteratur 

Det mesta av kunskaper i detta ämne har jag fått ut genom en kvalitativ analys av 

litteratur, olika rapporter, tidningsartiklar, hemsidor och kommunal dokumentation. Jag 

har också gjort ett antal besök på platser där det finns redan vindkraftsverk eller där man 

planerar bygga nya vindkraftsparker. När det gäller litteratur om vindkraftsetableringen 

begränsade jag mig till de böcker som används i samband med undervisningen på 

högskolor och universitet i Sverige. 

Utöver böcker om vindkraftsetableringen har jag också använt mig av en del olika 

rapporter och studier från en rad myndigheter såsom Boverket, Energimyndigheten, 

Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, Riksantikvarieämbetet som på ett eller annat 

sätt tar upp vindkraft i Sverige och Halland. Det flesta av rapporterna eller studierna har 

jag hittat på myndigheternas hemsidor, på de lokala biblioteken i Halmstad, Varberg 

och Falkenberg samt Halmstad högskolans bibliotek. Dessutom finns det en mängd 

tidningsartiklar som tar upp vindkraftsetableringen i Hallands län. En hel del hämtade 

jag från de lokala tidningarna Hallands Nyheter och Hallands Posten men i enstaka fall 

hade jag också nytta av rikstäckande tidningar och tidsskrifter. Av andra källor som 

handlar om konkreta fall av vindkraftsetableringen har jag bland annat granskat den 

kommunala dokumentationen från Varbergs och Falkenbergs kommuner i form av 

detaljplaner, översiktsplaner, olika arbetsutskotts och kommunfullmäktiges 

mötesprotokoll. Jag har också använt mig av ett antal böcker som tar upp problem kring 

makt, maktrelationer mellan olika samhällsaktörer och resurser samt problematiken 

kring naturen och människan.

Denna uppsats kommer huvudsakligen att handla om vindkraft i Hallands län med fokus 

på Falkenbergs och Varbergs kommun. Den omfattar tiden från 1980-talet fram till 

2010. Anledning att jag valde just dessa två grannkommuner ligger delvis i att jag själv 

bor i Falkenberg och delvis att kommunerna har olika erfarenheter när det gäller 

vindkraftsetablering och vindkraftsfrågor.  För att begränsa mig har jag valt att skriva 
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om vissa intressanta vindkraftsprojekt som är genomförda eller som är tänkta att 

genomföras i Falkenbergs och Varbergs kommuner.

3.2 Problemformulering

De flesta av vindkraftsparkerna i Falkenbergs och Varberg kommuner finner man utmed 

kusten. Etableringen i inlandet är av nyare datum. Områdena vid kusten är oftare plana 

och vindsnurror kan placeras i rader. På så sätt använder man ytan bättre genom att 

koncentrera flera vindkrafter i så kallade vindkraftsparker som till antalet varierar 

mellan 3 till 12 stycken. Vindstyrkan är också starkare, vilket gör att vindkraftsverk ger 

mer kraft. Problemet med sådana parker är att dessa avsevärt ändrar landskapsbilden vid 

kusten. Andra problem kan uppstå om man också vill bygga ut vindkraft till havs. Då 

uppkommer en rad konflikter mellan olika intressegrupper som är för och emot 

vindkraftetableringen.

 Nu för tiden har man också börjat bygga vindkraft i inlandet. Dilemmat med en sådan 

etablering är att höjderna måste utnyttjas på bästa möjliga sätt för att få ut så mycket så 

möjligt av vindsstyrkan. Placeringen på höjderna har skapat en del problem både för 

närboende och naturälskare. En sådan placering ändrar landskapet synbart och 

vindkraftssnurror syns på ganska långt avstånd. Detta gäller särskilt för de stora verk 

som inte så sällan är 150 meter höga. Generellt går det att säga att mycket av 

planeringen för vindkraft handlar om acceptans hos boende nära tänkbara 

vindkraftsområden. Människor har olika åsikter när det gäller synen på 

vindkraftsetableringen och dess påverkan på landskapet. Detta gäller särskilt om man 

tänker bygga ut vindkraft nära deras bostäder. Inte sällan uppstår konflikter med många 

inblandade aktörer som försöker bevaka sina egna intressen och positioner. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Dagens samhälle lever under en hård press att minska, om inte helt och hållet sluta 

använda sig av fossila bränslen. Påverkan på naturen i form av växthuseffekten kräver 

så kallad ekologisk omställning till förnyelsebar energi (sol och vind). Detta kräver 

också en annan typ av ingrepp i naturen dvs. i den icke mänskliga världen. 

Betydelsen av den icke mänskliga världen och ömsesidiga relationer med samhället har 

diskuterats en del av Noel Castree i hans 

bok Nature. Vissa teoretiker hävdar att det kapitalistiska samhället inte tar tillräcklig 

hänsyn till miljön och ekologin dvs. att kapitalismen är ekologiskt irrationell. De menar 

att ett sådant ekonomiskt system skapar miljö – psykiska problem som i sin tur påverkar 

både naturen och människan (Castree 2005).

 Utbyggandet av vindkraft är också en form av ingrepp i naturen som på en längre sikt 

förändrar landskapsbilden dvs. naturen. Enligt vindkraftsexperter har vindkraftverken 

en effektiv livslängd på 20 år, men tack vare vissa tekniska förbättringar kan det 

förlängas med 10 år.  Problemet med begreppet natur är att det inte är lätt att definiera i 

alla situationer vad naturen är, vad menas med den och i vilka sammanhang.  I denna 

studie ser jag natur som en socialkonstruktion eftersom det är svårt att bara se naturen 

isolerad från samhället.  

Vindkraftens betydelse ökar mer och mer inte bara i Sverige utan också i andra länder. 

Kravet att börja producera mer el, baserad på sol och vind, kan kopplas med 

människans överlevnad i den närmaste framtiden. Man inser att vidare användning av 

fossila bränslen bara kan förvärra växthuseffekten och dessutom är både kol och olja två 

naturtillgångar som förr eller senare kommer att ha förbrukats helt.. I sin uppsats 

Vindkraftens landskap tar Tom Böhler upp den tyske samhällsteoretikern Joseph Huber 

och hans teori om ekologisk modernisering. Hubert menar att det moderna samhällets 

problem ligger i att teknosfären (industrivärlden) har fått lov att dominera på 

sociosfärens (livsvärlden) och biosfärens (naturen) bekostnad. Detta problem anses idag 

möjligt att reparera genom så kallad eko-social omstrukturering av industrin 

(teknosfären) i syfte att få bukt med miljöproblem (Böhler 1998). 
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Denna förändring av den industriella världen kräver naturligtvis en förändring av 

energiproduktionen och ett annat sätt att se på naturen.  Att satsa just på vindkraft anses 

som ett av sätten vars syfte är som Hubert säger att genomföra den s.k. ekologiska 

moderniseringen av samhället.  Med detta menas att den tekniska utvecklingen kan leda 

till lämpliga tekniska lösningar som kan bidra till ett minskat utsläpp i naturen. Men 

sådana lösningar, som till ex. etablering av vindkraft, kan skapa också en del problem i 

samhället som kan leda till maktgrupperingar och konflikter mellan olika 

samhällsgrupper. Alla dessa grupper försöker utöva en form av makt i syfte att hävda 

sina egna intressen.

Dessa konflikter som ofta sker mellan kommuner, olika vindkraftsbolag och vanliga 

människor kan ses som ett slags maktmätning med en del konsekvenser. Makt och 

maktutövning är något som är mycket komplext och sker i många olika former. För min 

del kommer jag huvudsakligen att utgå ifrån John Allens definition av begreppet makt. 

Enligt honom kan makten ses som en relationsdatabas effekt av social interaktion (Allen 

2003). Vindkraftsetableringen sker inte utan komplikationer.  Många former av makten 

skapas men makten i sig är ingen resurs utan kan ses som ett resultat av 

samhällsaktörernas reaktioner. 

När man pratar om makt och maktrelationer då uppstår dessa som resultat av aktörernas 

olika syn på vindkraftsprojekt. Problemet kring vindkraftsetablering har diskuterats av 

många vindkraftsforskare i en rad länder med lång erfarenhet av vindkraftsprojektering. 

I dessa länder som Tyskland, Storbritannien, Danmark, Holland, Spanien och delvis 

Sverige är det vanligt att man använder sig av ett topp-down perspektiv på planeringen 

av vindkraft. Med detta menas att initiativet (projektplanering) kommer uppifrån från 

staten, kommun och vindkraftsbolag och senare bjuder man in tredje part dvs. 

närboende. Ibland kan myndigheterna använda sig av den s.k. Deciede-Annunce –

Defende tillvegagångsätt med vilket menas att myndigheter eller vindkraftsbolag först 

fattar ett beslut om vindkraftsetableringen och sedan informerar kommuninvånare och 

försvarar sitt beslut (Naturvårdsverket 2008).

Ett sådant sätt kan provocera fram ett starkt motstånd till vindkraftsetableringen som i 

sin tur leder till skapandet av olika former av makt. Därför är viktigt att man släpper in 

närboende redan i början av projekteringen. Enligt den danske vindkraftsforskaren H.C. 
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Soerensen finns det tre sätt hur befolkningen kan bli involverad i processen: 

information, deltagande i planering och ekonomiskt deltagande. För honom är viktigt att 

befolkningen involveras i tidigt skede för att på så sätt minska motståndet mot 

vindkraft.  Om befolkningen kommer in i processen när projektet är redan i gång då 

finns risken att de kan uppleva hela projektet på ett mycket negativt sätt. Samtidigt 

varnar han för att om närboende släps för tidigt in ökar risken att projektet kan bli 

försenat eftersom närboende kan komma med sina krav och förväntningar. En annan 

forskare F. Van Erp menar att ett alltför stort deltagande från befolkningen inte bör 

användas i syfte att minska motståndet mot vindkraft. Då ökar risken att planerna måste 

ändras med stora förseningar som konsekvens (Naturvårdsverket 2008).

Samtidigt finns en del forskare som menar att det går att få människor involverade i 

etableringsprocessen. Man bör fokusera sig mer på dem som bor närmast ett blivande 

vindkraftsverk samt erbjuda dessa en form av ekonomisk kompensation. Dessutom är 

det viktigt att lyfta fram den positiva aspekten på den lokala ekonomi som till ex. nya 

jobb. En engelsk vindforskare D. Toke beskriver i sin studie Wind power in the UK 

vikten av det lokala samhället och dess syn på vindkraft. Han menar att närboende har 

olika syn på vindkraftsetableringen i relation till olika ekonomiska föreställningar om 

vindkraft. Jordbrukare och markägare kan se i vindkraft en potentiell inkomstkälla 

medan andra kan sätta utsikten och sjunkande priser på sin egendom före något annat 

(Toke 2003). Gemensamt för samtliga ovanstående nämnda forskare är att man bör vara 

försiktig när det gäller vindkraftsetableringen ifall man inte vill skapa 

konfliktsituationer med närboende och kommuninvånare.  
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5. Vindkraft och landskap

5.1  Vindkraft och lagstiftningen

I föregående kapitel redogjorde jag för vissa teoretiska utgångspunkter med fokus på 

begrepp som makt, natur, landskap och vindkraftsetablering. I kapitel fem och sex 

kommer jag att lägga vikten på vindkraftens påverkan på landskap och dess 

konsekvenser.

Trots att vindkraften är allmänt accepterad som miljövänlig och genererar ren och 

förnybar energi är det en del människor som inte tycker om vindkraft. Det mesta 

handlar om var man tänker placera vindkraftsparken. Inte så sällan väljer man sådana 

platser som på ett eller annat sätt (utsikten, fiskebeståndet, fågellivet osv.) kan störa en 

del människor, den naturliga omgivningen i form av utsiktsförändringar, ljudstörningar, 

skogar. Många människor har helt och hållet svårt att acceptera nya visuella intrång i 

landskapsbilden.

 Utgångspunkten för etableringen av vindkraften är de gällande lagar som Miljöbalken 

samt Plan- och bygglagen. När någon eller något bolag vill börja bygga vindkraft då 

måste de söka bygglov i den kommun där man tänker bygga. Med andra ord är det 

kommunen i samarbete med länsstyrelsen som ansvarar för vindkraftsetableringen. En 

del intresseorganisationer som representerar vindkraftsindustri anser att staten bör 

minska kommunernas inflyttande i fråga om tillståndsprovningen. Då kan 

vindkraftsföretag etablera sig snabbare utan krångliga tillstånd, bråk med närboende och 

andra hinder som försenar och fördyrar utbyggande av vindkraft i landet. Trots att staten 

var beredd att ändra vissa lagar i syfte att ge vika efter vindkraftsindustrins önskemål 

kommer kommuner att behålla inflyttande över planeringen av vindkraft. Det visade sig 

att Sveriges kommun och landstingsorganisation (SKL) hade starkare inflytande över 

regeringen än vindkraftsindustrin. Det blir också i fortsättningen att planeringsfrågor för 

vindkraftsetableringen ska hanteras av folkvalda församlingar – inte av domstolar 

(Sprengel 2009). 

 Enligt Miljöbalken är vindkraft en farlig verksamhet med en viss påverkan på naturen. 

Därför fordras tillstånd för alla verk vars totala effekt överstiger 25 MW och för hela 

processen huvudsakligen ansvarar Länsstyrelsen (Naturvårdsverket 2008). Bygglov 
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krävs också för alla vindkraftsverk om rotordiametern är större än 2 meter med en effekt 

på 125 kw – 25 MW (Wizelius, 2007). Det finns en hel del problem när det gäller 

etableringen av vindkraft. Många olika intressen ställs då mot varandra. Anledning till 

detta är att vindkraft i sig är något som anses viktigt inte bara för en kommun utan för 

hela landet (samhälle). 

Samtidigt det finns andra intressen som krockar med vindkraftsintressena. Många 

naturområden är mycket känsliga för ett sådant ingrep. Att bygga vindkraft både i 

inlandet, vid kusten och till havs uppfattas av många som något nödvändigt, något som 

kanske kommer att bidra till världens överlevnad. På samma gång anser en del 

vindkraftsmotståndare att landskapsbilden kommer att ändras många år framåt, med 

allvarliga konsekvenser för naturen men också för de närboende. 

5.2 Landskaps definition 

Landskapet är ett resultat av de naturgeografiska förutsättningarna, tillsammans med 

människans verksamheter på en plats, genom historien, fram till dagens användning. 

Landskapet tillhör alla och är ett levande arkiv som är viktigt för att människan ska 

kunna förstå och förklara historia. Människor uppfattar landskapet på olika sätt och allt 

beror på relationer mellan människan och den berörda platsen. Landskapet kan upplevas 

t.ex. genom ljud, lukt, känsla och till en viss del anknytningar till exempelvis 

barndomen (Boverket 2009).

Sverige har skrivit på Europeiska landskapskonventionen och på så sätt förpliktigat sig 

att bland annat öka medvetenhet om landskapets värde och betydelse i det civila 

samhället, i privata organisationer och hos offentliga myndigheter.

 Enligt Landskapskonventionen med landskapet menas ett område, sådant som det 

uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel 

mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer. Vidare säger konventionen att man ska 

främja delaktighet i beslut och processer som rör landskapet lokalt och regionalt samt 

utveckla en helhetssyn på landskapet värden och hållbar förvaltning av dessa 

(Europeiska landskapskonventionen 2000). När Sverige, så småningom, signerar 

landskapskonventionen dvs. inför konventionen i sin lagstiftning åtar vi oss att skydda, 
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förvalta och planera vårt landskap i enlighet med konventionens intentioner. Detta 

innebär bland annat att Sverige ska:                

1. erkänna landskapets betydelse i den egna lagstiftningen

2.öka medvetenheten om landskapets värde och betydelse i det civila samhället, i 

privata organisationer och hos offentliga myndigheter

3. främja delaktighet i beslut och processer som rör landskapet lokalt och regionalt 

4. utveckla en helhetssyn på landskapets värden och hållbar förvaltning av dessa

5.  utbyta kunskap och delta i europeiska samarbeten om frågor som rör landskapet 

(Riksantikvarieämbete, 2009).

 Därför är viktigt att man arbetar aktivt för att bevara landskapet eftersom landskapet 

omfattar många olika slags värden – kulturella, historiska, ekonomiska, sociala, 

ekologiska och estetiska. 

5.3 Landskapsanalys  

Nu för tiden använder man sig mer och mer av landskaps analys –en metod vars syfte 

är att ta fram kvaliteterna i ett landskap. Denna metod kan användas både att bevara 

och för att utveckla ett landskap (Boverket 2009). En landskapsanalys som är grundad 

på Europeiska landskapskonventionen tar utgångspunkt från landskapet som helhet 

och rymmer in många olika synpunkter som fysiska, kulturella kulturhistoriska, 

funktionella och sociala karaktärsdragen. På så sätt kan man visa hur lämpligt ett visst 

område är för vindkraftsetablering. Inte minst viktigt är att betona att landskapsanalys 

som metod kan bli en gemensam plattform eller grund för dialog mellan samhällets 

alla aktörer som på ett eller annat sätt blir indragna i processen kring 

vindkraftsetableringen i en kommun. Dit kan man räkna olika myndigheter både på 

lokal, regional eller statlig nivå, politiker, närboende, markägare och företag som vill 

bygga upp vindkraftverk. På så sätt minskar man också utrymmet för eventuella 

konflikter som kan leda till kraftiga förseningar och fördyrningar i planeringen av 

vindkraftsprojekt. För att en landskapsanalys ska uppfylla sit syfte bör den enligt 

Boverket innehålla följande punkter:

• kunskapsinhämtning i dialog med olika berörda

• beskrivning av fysisk struktur och skala (visuell beskrivning)
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• beskrivning av landskapets nyttjande, kulturhistoriska och ekologiska 

sammanhang/betydelse och naturvärden

• värdering av olika aspekter (fysisk struktur, skala, kvaliteter, funktion, 

användning) och framtidspotential 

• känslighets samt möjlighetsanalys och vid behov

• analys av hur landskapet och dess värden kan påverkas av en specifik åtgärd. 

(Boverket 2009).

Med andra ord är landskapsanalysen en metod eller ett verktyg som kan hjälpa vid 

planeringen av vindkraftsetablering i en viss kommun eller område. Genom 

landskapsanalysen lyfter man fram alla tänkbara värden i ett landskap och skapar en 

objektiv bild om landskapet som sådant.  

5.4 Vindkraftsplacering i landskapet 

Det finns fler faktorer som man måste tänka på innan man beviljar bygglovstillstånd 

för vindkraftverk. Vid placeringen av vindkraftsverk måste man ta hänsyn till bland 

annat kulturmiljövärden, friluftslivet, fågellivet, totalförsvarets eget intresse, turismens 

roll, olika naturvärden och till och med flygtrafiken. När man bygger vindkraft är det 

oerhört viktigt att man är medveten om vilken eller vilka kulturvärden finns i området. 

Det kan handla om en viktig historisk plats, ett arkeologiskt känsligt område eller ett 

gammalt odlingslandskap. Enligt Riksantikvarieämbetet är viktigt att ta hänsyn till det 

gamla odlingslandskapet eftersom det är ett historiskt dokument där man har bevarat 

det historiska kulturarvet (Riksantikvarieämbete 1996).

 En kartläggning av sådana områden kan hjälpa till vid framtida placeringar av 

vindkraft. Många människor tycker om att vistas i naturen. Att inte ta hänsyn till något 

sådant kan innebära en del problem vid vindkraftsplaneringen. Detta kan bero på att 

vindkraft kan störa utsikten eller skapa en del onaturliga ljud som kan uppfattas 

störande.  Enligt Tore Wizelius uppfattas inte vindkraft som något allvarligt problem för 

friluftslivet. Snarare ökar möjligheten till den då områden görs mer lättillgängliga 

(Wizelius 2007).

 Många kommuner, särskilt de utmed kusten, har goda förutsättningar för 

turismnäringen. En del företag och enskilda investerare vill gärna bygga vindkraft 
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utmed kusten. Där är vindförhållanden de bästa och vindkraftverk kan i stort sätt vara i 

drift året om.  Att bygga där kan skapa en del problem med tanke på att det är många, 

både turister, fritidsboende och permanentboende, som inte vill ha vindkraftverk i sin 

närhet. Dessutom ändrar man landskapsbilden markant och en del hus och byggnader 

kan förlora sitt ekonomiska värde. På så sätt riskerar man att många väljer att sälja sina 

bostäder eller fritidshus ifall vindkraftverk placeras alltför nära och utan samråd med 

närboende. När man diskuterar placeringen av vindkraft måste man också ta hänsyn till 

djur och växter. Påverkan på flora och fauna beror i stort sätt på vilken typ av växter 

och djurlivet som finns i ett område (Wizelius 2007). 

Växter kan påverkas direkt i samband med byggnation, men skador på floran är oftast 

minimala. Det mesta som påverkas av vindkraft är egentligen fåglar. En del fåglar 

brukar krocka med verkens blad men enligt fler ornitologer lär sig fåglarna snabbt att 

undvika vindkraft (Favonius 2006). Det är ytterst sällan att man väljer platser som kan 

bli störande både för försvaret och flygningen. I vissa fall, särskilt om det handlar om 

mycket höga vindkraftverk, kan dessa skapa problem för flygtrafiken. Vid placering 

måste man då ta hänsyn till närliggande flygfält och helst inte bygga nära sådana platser 

(Wizelius 2007).
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6. Vindkraftens påverkan på omgivningen

6.1 Fysisk påverkan 

Enligt vindkraftsforskare M. Wolsink är tanken att vindkraft är ren, förnyelsebar 

energikälla av sekundär betydelse när allmänheten formar sina ståndpunkter till en 

vindkraftsetablering i ett visst område. Den avgörande faktorn för folkets inställning är 

oftast vindkraftens påverkan på landskapet (Naturvårdsverket 2008). Därför är viktigt 

att välja sådana områden där vindkraftsverk smälter in i trakten och på så sätt bidrar till 

minskat motstånd. Vindkraftsverk har blivit mer och mer en del av landskapsbilden på 

många ställen i landet. Man försöker hitta bästa vindförhållandena som finns på stora 

öppna områden som till ex. kullar, slättmark, kust och sjöar. Oavsett vilken plats man 

väljer kommer landskapsbilden att förändras avsevärt i samband med 

vindkraftsetableringen. Trots att denna förändring är tidsmässigt begränsad (20-30 år) är 

förändringen så märkbar och tydlig. 

Vindkraft är oftast ganska höga industribyggnader som syns från stora avstånd. Vissa 

upplever landskapsförändringen positivt, andra är negativa. Enligt T. Wizelius är det 

inte lätt att bedöma hur vindkraft påverkar landskapet eftersom själva upplevelsen av ett 

landskapsvärde är subjektiva. Den direkta fysiska miljöpåverkan syns i form av 

fundament, tillfartsväg och nedgrävda elkablar fram till elnätet, samt själva 

kraftkonstruktionen som fyller en del av luftutrymmet på den aktuella platsen (Wizelius 

2007). 

När man sätter i gång vindkraften då brukar man snabbt börja använda marken till 

samma ändamål som innan man byggde kraftverket. Den visuella påverkan hänger ihop 

med avståndet till kraftverk. En tumregel är att kraftverkens synliga påverkan på 

landskapet är störst inom ett avstånd som är på tio gånger verkets höjd. Påverkan 

minskar ju längre man går från platsen och efter ett visst avstånd som varierar från plats 

till plats smälter verken in i landskapet. Så småningom blir verken accepterade som en 

del av landskapsbilden.

I många fall bygger man vindkraftverk i en grupp som man brukar kalla för 

vindkraftsparker. På så sätt minskar man också en större påverkan på landskapsbilden 
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eftersom verken är koncentrerade på en relativt begränsad yta. Placering av 

vindkraftverk i inlandet är i regel svårare än vid kusten där vinden är starkare. I övrigt är 

lättare att placera vindkraftsverk i ett öppet landskap än i områden med skog och där 

höjden varierar kraftigt. Problemet med placeringen av vindkraftverk i inlandet är att 

dessa måste byggas på höga höjder för att få de bästa vindförhållanden.  Dessutom är 

det terrängen som bestämmer antalet vindkraftsverk. I vissa fal måste man bygga 

enstaka kraftverk, vilket kan bidra till en ganska stor spridning av dessa. Sådana 

vindkraftsverk syns mer än de som byggs i en dal, vid kusten eller till havs. 

 Boverket rekommenderar placering av vindkraftverk i rader, vilket hjälper att sådana 

parker lättare smälter in i landskapet än om de är spridda hit och dit. Utspridda verk ger 

även ett rörigare intryck än samlade grupper (Boverket 2007). Den tekniska 

utvecklingen av betydligt större verk (upp till 150 m) som kan ersätta små påverkar 

landskapet mindre. En annan viktig sak är att antalet blad kan bidra till en mindre 

landskapspåverkan. Vindkraftsverk med tre blad uppfattas som mest harmoniska i sitt 

rörelsemönster (Energimyndighet 2008). 

Ett av problemen vid vindkraftsplaceringen är avståndet mellan vindkraftverk och 

bostadsorten. Ett minimiavstånd som rekommenderas vid vindkraftsplaneringen är 500 

meter mellan enskilda bostäder och vindkraft och 700 meter för parkvindkraft (samlade 

i grupper). Samtidig bör vindkraft stå på minst 1000 meters avstånd från byar eller 

samlade bebyggelser. Anledning till en sådan rekommendation ligger i att vindkraftverk 

kan skapa skuggor, buller och inte minst bidrar till en visuell påverkan av landskapet. 

Skuggor uppstår på grund av själva byggkonstruktionen där vindkraftens navhöjd och 

rotordiameter är avgörande för skuggors utbredning Skuggornas påverkan på landskapet 

och omgivningen minskar med avståndet. I vissa fall kan vindkraft utrustas med 

automatisk avstängning. Då blir skuggpåverkan minimal eftersom vindkraftsverk står 

stilla (Wizelius 2007).

6.2 Visuell påverkan och buller 

Den största påverkan på omgivningen och landskapet som uppstår i samband med 

vindkraftsetableringen i ett visst område är den visuella påverkan. 

Vindkraftsmotståndare använder just detta som ett av sina starkaste argument när de 
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protesterar ute i samhället. Att bevara landskapet i sin helhet, att inte ha en avbruten 

utsikt (horisont) ställs mot den ekonomiska och ekologiska nyttan som samhället får. 

För att minimera skadan när det gäller den visuella påverkan rekommenderas att man 

bygger vindkraft i grupper samt att alla verk har snarlik rotationshastighet (Boverket 

2009). 

Tredje problemet som uppstår vid vindkraftsetableringen och som kan påverka 

landskapet och omgivningen är buller. Ljud från vindsnurror uppstår på grund av 

rotorbladen. Vid planeringen av vindkraft är det bland annat viktigt att ta hänsyn till 

terrängen. Utbredningen av ljud från vindkraft placerade i ett öppet landskap har större 

effekt på omgivningen än i t. ex berg eller skogsområden. Vegetation liksom mark och 

byggnader har en förmåga att absorbera en del av ljudstörningarna. Naturvårdsverket 

har kommit med ett slags rekommendation när det gäller bullernivån från vindkraft. 

Enligt denna myndighet bör inte bullerstörningar överstiga 40 dBA vid bostäder och 35 

dBA vid fritidshus och områden för rörligt friluftsliv. Det största problemet för 

vindkraftsetableringen är att få närboende att acceptera vindkraft i sin närhet. Det är inte 

ovanligt att folk ändrar sina åsikter. En del är till och med beredda att aktivt arbeta i 

syfte att stoppa vindkraftsbyggnation i sitt närboende område. 

För att få närboende på sin sida dvs. att få dem att acceptera vindkraftens etablering nära 

bostadsområde eller fritidshus bör man tänka på avståndet till bostäder, buller (att 

verken är tysta), information i god tid till boende, ekonomiska fördelar för 

lokalsamhället, lokal förankring hos projektören samt att man konsulterar markägarna 

vid lokalisering av verk (Wizelius 2007). Genom att hålla sig vid dessa punkter minskar 

också motståndet mot vindkraftverk avsevärt.  

6.3 Planeringsprocessen, etablering och motstånd

Processen från planeringen till etableringen av vindkraft är ibland ganska krävande både 

när det gäller tid och ekonomi. De är viktigt att kommunen kommer i god tid med 

förhandsinformation. Enligt Naturvårdsverket finns det olika sätt för befolkningen att 

vara involverade i planeringsprocessen. Det är information, deltagande i planering och 

ekonomiskt deltagande som anses viktigaste vid etableringen (Naturvårdsverket 2008). 

Information är det vanligaste sättet att engagera närboende i projektet. På så sätt 

kommer de att vara delaktiga i själva beslutprocessen. Om kommunen brister i 
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information och dessutom väljer att åsidosätta befolkningen i beslutprocessen då kan 

uppstå stora problem mellan kommuninvånare och kommunen. 

Ifall kommunen använder sig av den så kallade instrumentala makten i syfte att få 

inflyttande och kontroll över projektet kan detta leda till att folk organiserar sig i form 

av grupper eller föreningar i syfte att motarbeta kommunens planer. På så sätt fungerar 

makten som ett kollektivt medium som gör det möjligt att saker blir gjorda eller 

underlättar att gruppen kan nå vissa gemensamma mål gentemot den som står bakom 

projektet.  Makten blir då en viss typ av beteende eller åtgärd (Allen 203). Därför är 

viktigt att kommunen inte struntar i sina medborgare utan involverar dem i processen. 

Enligt Naturvårdsverket det finns fyra argument att närboende är engagerade i 

planerings och beslutsprocessen. Man ökar demokratin i beslutprocessen, bidrar till 

bättre beslut genom att fler perspektiv tas in i beslutprocessen, förbättrar beslutets 

legitimitet och med denna acceptans av dem och utvecklar deltagarnas personliga 

kunskap (Naturvårdsverket 2008). På så sätt blir vindkraft lättare accepterad och man 

undviker också konflikter men närboende. 
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7. Vindkraft i Falkenbergs kommun

7.1 Allmänt om vindkraft i kommunen

I föregående kapitel redogjorde jag kring vindkraftens påverkan på omgivningen med 

fokus på fysisk och visuell påverkan, buller samt planeringsprocessen, etablering och 

motstånd.  

I denna del av arbetet vill jag visa vad som händer vid vidkraftsetableringen i ett visst 

område. Jag har valt att använda mig av s.k. fallstudier i Falkenberg och Varberg 

eftersom dessa två kommuner är grannkommuner som dessutom har viss erfarenhet när 

det gäller vindkraftsetableringen. I fallstudierna kommer jag att presentera både positiva 

och negativa inställningar till vindkraft, problem som uppstår med 

vindkraftsetableringen samt synen på landskapet och dess värde.  

Falkenbergs kommun tillhör de ledande kommunerna i landet när det gäller utbyggnad 

av alternativa energikällor, baserade på sol, vind och biogas. Denna kommun har en 

lång tradition av vindkraftsbyggandet och en upparbetad kompetens att handlägga 

vindkraftsärsenden genom framförallt kommunens vindkraftsberedningsgrupp 

(Falkenbergs kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll, 15 december, 2009). 

Det finns för närvarande 45 vindkraftsverk som är i bruk. Fram till 15 december, 2009 

har kommunen beviljat bygglov för ytterligare 23 verk och statsbyggnadskontoret har 

planlagt 36 nya vindkraft. Det är totalt 70-80 verk under prövningen, vilket bidrar till att 

kommunen räknas som en av de vindkraftsvänligaste i landet. 

Tidigare behandlades vindkraften i kommunövergripande översiktsplan från 1990. 

Med tanke på att det är fler och fler som vill bygga ut vindkraft, både enskilda personer 

och företag, ser man behoven att utarbeta en ny översiktsplan som ska gälla för 

etablering av vindkraft i Falkenbergs kommun. Tanken är att denna översiktsplan ska 

börja gälla från 2013. Denna översiktsplan kommer att ge en samlad bedömning av 

förutsättningarna för vindkraftslokalisering för hela kommunen. Det finns redan idag 

två tendenser typiska för vindkraftsetableringen i kommunen. Den första är att det redan 

finns många vindkraftsverk, särskilt utmed kusten som ständigt kräver att man måste ta 

hänsyn till frågor som avstånd mellan parker, fredade områden och landskapspåverkan. 
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Den andra tendensen är det är fler och fler som vill bygga vindkraft i inlandet, där 

kuperad mark och eller skogsbygd har andra förutsättningar när det gäller topografi, 

byggbarhet och synlighet än vid placering i slättland eller till havs (Kommunstyrelsens 

Arbetsutskottets protokoll, 15 december, 2009).

 I syfte att skapa tydlighet när det gäller placeringen av vindkraft har kommunen 

utarbetat sex detaljplaner för vindkraft och ytterligare två detaljplaner kommer att 

färdigställas under första halvan av 2010. Vid etableringen av vindkraftsverk tillämpar 

kommunen sina övergripande placeringsprinciper. Stadsbyggnadskontoret utformade 

2006 kommunens policy för vindkraft. Denna policy eller allmänna riktlinjer för 

vindkraft gäller för all etablering av vindkraft i Falkenbergs kommun. Enligt de 

allmänna riktlinjerna ska man ha i åtanke följande riktlinjer: 

1. ”Verk skall placeras i grupper om minst tre verk. Placeringen skall ske så att tydliga 

geometriska former med raka linjer om minst tre verk i rad skapas. Vid sådan 

placering skall inbördes lika avstånd i varje linje eftersträvas

2. Grupper av vindkraft skall lokaliseras så att anpassning till befintliga verk eller till 

grupper av verk eftersträvas och så att tillkommande verk samverkar med befintliga 

verk vid upplevelsen av helheten. 

3. Grupper av vindkraftverk som inte samlokaliseras, enligt punkterna 1 och 2 ovan, 

bör endast tillåtas med ett minsta avstånd av 3 km. från varandra, i syfte att 

tydliggöra de skilda parkerna och för att inte skapa en orolig och konkurrerande 

landskapsupplevelse. Mindre avstånd kräver särskilt tydliga studier avseende 

påverkan och utformning

4. Verk i samma grupp bör utformas så att navhöjder (höjden över hav) anpassas och 

blir den samma för hela gruppen och så att höjden anpassas till höjder i närliggande 

grupper.

5. Vindkraft skall placeras så att ett nödvändigt avstånd till bostäder skapas och väljas 

så att buller vid bostads fasad inte skall kunna överstiga 40dBA.

6. Avstånd till bostad ökas till 750 m. i de fall vindkraftverk placeras söder eller väster 

om bostad. Avstånd från vindkraftverk till norr eller öster där om placerad bostad 

bör dock ändå inte understiga 600 m.
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7. Avstånd till vindkraftverk eller grupper av vindkraftverk skall vara minst 1000 m 

där samhällsbebyggelse (i detta fall minst fem bostadshus med mindre än 100 m 

mellan huvudbyggnaderna) föreligger

8. Verk skall vara enfärgade eller grå och färgsättning skall redovisas och godkännas i 

samband med bygglov (alternativ godkännas i samband med byggsamråd).

9. Text, logotyp eller annan reklam, utöver tillverkarens eller ägarens namn eller 

logotyp, får ej förekomma, varken på turbinhus, torn eller andra byggnader i 

anslutningen till vindkraftverken” (Falkenbergs kommun, Policy för vindkraft 

2006).  

Syftet med dessa principer är att underlätta vindkraftsetableringen och på så sätt minska 

motståndet mot etableringen hos allmänheten.  Denna Policy för vindkraft tillämpas 

från 2006 och vid varje bygglovsansökan utgår man ifrån de gällande principerna. Ifall 

den som söker bygglov strider mot någon av principerna brukar kommunen avslå 

ansökan eller begära en komplettering av ansökan.. Planer på etableringen till havs har 

funnits länge men det fanns inte så stort intresse hos kommunen och vindkraftsbolag 

som var mer intresserade av etableringen utmed den Halländska kusten.  Med denna 

vindkraftspolicy ville kommunen skapa gemensamma regler både för vindkraft på land 

och till havs. 

7.2 Vindkraft till havs - Skottarevprojektet 

Det typiska för halländska slättens kust är att det är ett öppet jordbrukslandskap med 

vindsträckta sandmarker, delvis planterade med tallskog i syfte att minska 

sandspridningen. Norr om Halmstad och från Varberg upp till Kungsbackafjorden 

kryper skogsklädda höjder ut mot kusten (Sveriges nationalatlas 1992). Här råder näst 

idealiska vindförhållanden och de flesta vindkraftsparker både i Falkenbergs och 

Varbergs kommun är placerade utmed kusten. Så småningom började man fundera på 

att utnyttja vindens styrka ännu bättre genom att placera vindkraft till havs, något som 

grannlandet Danmark gjorde många år tidigare.

I mer än tio år har vindkraft snurrat i Falkenberg utan att den har skapat någon större 

debatt eller allmänhetens protester. 1998 offentliggjorde kommunen sina stora planer på 

vindkraftsatsningen till havs. Strax efter att allmänheten fick veta detta började folk höja 

sin röst. Kommunens planer på att börja bygga en stor vindkraftspark till havs i Kattegat 
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i ett område uppkallat som Skottarevet har så småningom skapat en stor debatt både i 

Falkenberg men också i grannliggande kommunen Halmstad. Plötsligt blev vindkraft 

inte bara en miljövänlig energikälla utan också en natur och miljöförstörare för en del 

samhällsaktörer som började organisera sig i olika föreningar.  I detta fall är det inte 

valet av vindkraft som alternativ miljövänlig energikälla som skapar problem i 

kommunen utan själva placeringen av vindkraft till havs. Idén att börja bygga vindkraft 

till havs härstammar från 1998 men mest på grund av ekonomiska anledningar började 

inte kommunen med sina planer förrän 2005. Då bildades Favonius AB, ett kommunalt 

bolag med syfte att planera och bygga ut vindkraft till havs. I början ägdes bolaget  till 

51 % av kommunen och 49 % av Agrivind AB men 2009 togs helt och hållet över av 

Favonius. För att projektet ska bli allmänt känt ordnade kommunen och Favonius ett 

antal öppna möten som var välbesökta, både av anhängare och motståndare till 

projektet. Kommunen insåg tidigt att projektet skulle komma att få starkt motstånd, 

både från folk som lever utmed kusten men också från yrkesfiskare i Halland.  

Redan efter en månad, när projektet presenterades, bildades två ideella föreningar: 

Rädda Hallandskust i Falkenberg och lite senare Fri horisont i Steninge (Halmstads 

kommun). Kort efter kom också Hallandsfiskarnas förbund att ansluta sig till nejsidan. 

Sedan dess har öppet ordkrig rått mellan Nej och Ja sidan. Nej sidan bygger sina 

argument på att man kommer att förstöra havet helt och hållet samt att de ekonomiska 

förutsättningarna för projektet inte stämmer med verkligheten. I ett av sina många brev 

till Kommunstyrelsen och förtroendevalda politiker i Falkenbergs kommun skriver 

företrädarna för föreningen följande: ”Föreningen Rädda Hallands kust är inte  

motståndare till vindkraften och agiterar inte heller för kärnkraft. Föreningen och dess 

många medlemmar anser däremot att placeringen av Skottarevsprojektet, några 

kilometer från land skulle innebära en allvarlig miljöförstöring. Den unika 

Hallandskusten skulle bli skadad för lång tid framöver” (Rädda Hallandskusten,

 4 oktober, 2006). 

 Här redogör man tydligt att placeringen av vindkraften är ett problem. Denna förening, 

som huvudsakligen består av medlemmar som bor utmed kusten, visar sitt missnöje 

eftersom den unika havsutsikten kommer att förändras för lång tid framöver. Den andra 

föreningen Aktionsgruppen Fri Horisont från Steninge visar också sin oro över 

vindkraftens placering och storleken (150 m). I deras handlingsplan som antogs redan 
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20 juli, 2005 framkommer att man måste öka allmänhetens medvetande genom 

insändare i Hallandsposten och Hallands Nyheter, redovisa fakta i form av brev till 

organisationer som lokala Vägföreningen och Steninge Natur och Miljöförening. På 

samma linje agerade också Hallands fiskarförbund. 

 I en artikel i Hallands Nyheter från 21 januari 2005 utrycker yrkesfiskarna sitt missnöje 

med Skottarevsprojektet. De anser att vindkraftverken hotar Kattegats sista torsk. 

Förbundet har kommit till sådana slutsatser efter att tre experter presenterade sina 

resultat till allmänheten. 

Enligt stadsarkitekten Johan Risholm kommer de 30 stycken 150 meter höga 

vindkraftverken att synas från en stor del av Hallands kust medan marinbiologen tog 

upp havsbottnarnas djurliv som anses viktig för torsk. Samtidigt har andra experter som 

ornitologer sagt att vindkraft inte kommer att påverka fågellivet mycket eftersom 

fåglarna lär sig undvika vindkraft. Dessa tre samhällsaktörer bildade en stark front mot 

vindkraftens placering och engagerade många människor både i Falkenberg och 

Halmstad. För att säkerställa projektets framtida byggnation har Favonius vänt sig till 

Miljödomstolen för att se om det går att få tillstånd för projektet. I sin dom, daterad för 

13 december, 2007, lämnar Vänersborgs miljödomstol tillstånd att uppföra och driva en 

gruppstation för vindkraft med högst 30 vindkraftverk i Kattegatt utanför Falkenberg. I 

tillståndet anges inte någon högsta tillåtna effekt utan domstolen anser att det räcker att i 

tillståndet anges högsta tillåtna navhöjd och rotordiameter (Dagens juridik, 2007). Med 

domstolens beslut, trodde man, togs ett steg närmare projektets genomförande. 

Ett annat positivt uttalande kom från Naturskyddsföreningen och Svensk vindenergi. 

Följande skriver representanter för dessa två organisationer om vindkraft till havs: 

”Receptet att nå samsyn är tidiga samtal, där projektörer och miljöorganisationer  

träffas för att resonera över möjliga lokaliseringar, där projektören gemensamt med t  

ex. Naturskyddsföreningen försöker komma överens om en prioriteringsordning. På så 

viss kan man undvika konflikt och få tillstånd för utbyggandet snabbare och med 

mindre arbetsinsats är det självklart positivt för bägge parter. Vindkraft till havs har 

många fördelar, vindförhållandena är mycket bra, möjligheten att bygga stora 

anläggningar är ofta bättre och konflikterna blir oftast färre. Vår samlade bedömning 

leder till att vi vill förespråka en ökad satsning på havsbaserad vindkraft”(Göteborgs 

Posten,  29 oktober 2008).
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 I denna artikel ges en positiv syn på vindkraft till havs och en tydlig uppmaning att 

utbyggandet av vindkraft bör ske i samförstånd mellan samhällets olika aktörer. 

 Miljödomstolens beslut att tillåta Favonius att bygga vindkraftverk överklagades till 

Miljööverdomstolen både av yrkesfiskare genom Fiskeriverket, föreningen Rädda 

Hallands kust och Kammarkollegiet. Fiskeriverket upprepade en gång till i sin 

överklagan att den framtida byggnationen i Skottarevet kommer att hota torskbeståndet, 

som enligt verket är bland de sämsta i Europa just i denna del av Kattegat. 

Huvudförhandlingarna ägde rum i Falkenberg den 29 oktober 2008. 

Miljööverdomstolen avfärdade både Fiskeriverkets och Rädda Hallandsutsikts 

överklagan med motiveringen att de inte äger målet. Domstolen påpekade att målet inte 

handlar om förstörda havsutsikter och fallande huspriser utan enbart om torsken. 

Eftersom Fiskeriverket saknade några väl genomförda studier om hur torsken reagerar 

på vindkraftsverk antogs bara Kammarkollegiets överklagan. Favonius hävdade å andra 

sidan genom sina experter (jurister, marinbiologer, akustikexperter) att miljöpåverkan 

på torsken blir minimal och hänvisade till Öresund som har ett livskraftigt torskbestånd 

trots en mycket omfattande fartygs och färjetrafik. Favonius har också förbundit sig att, 

i fall de får tillstånd, inte börja bygga under torsken lekperiod (Hallands nyheter, 30 

oktober, 2008). 

Efter att Fiskeriverket och Kammarkollegiet hade överklagat Miljööverdomstolens 

beslut kom ett nytt beslut som plötsligt upphävde tidigare tillstånd att bygga 

vindkraftverk till havs. I sin motivering, daterad från 8 mars, 2009  säger 

Övermiljödomstolen att man måste ta hänsyn till torskbeståndet, vars livsmiljö blir 

hotad om man tillåter etablering av vindkraftsverk till havs. Domstolen avfärdar 

protester både från Rädda Hallands kust och Fri horisont och konstaterar bara att 

etableringen inte anses vara oförenlig med natur och friluftsvärden som utgör 

riksintresse längs Hallandskusten. Sista ordet är inte sagt när det gäller 

Skottarevsprojektet. Kommunen har redan skickat ett brev till Regeringen med vädjan 

om att försöka påverka Miljööverdomstolens beslut. Detta brev skapade en stor debatt i 

Falkenbergs kommunfullmäktige eftersom en del ledamöter anser att kommunen 

försöker åsidosätta lagen  (Hallands Nyheter, 26 mars, 2009). 
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Skottarevsprojektet visar hur olika samhällsaktörer kan organisera sig i syfte att försvara 

sina intressen. Olika maktgrupper skapas och försöker dominera över varandra. Storlek 

och förmågor mellan olika samhällsaktörer avgör ofta vems intresse kommer att få 

gehör. Ju större resurser till vårt förfogande, även mätt med finansiella muskler och 

information desto större förväntade resultat. Makten är enligt Allen förklädd till resurser 

men man bör skilja mellan instrumentala makten där makten är något som försöker ha 

inflyttande över oss och kollektiv makt i form av sammanslutningar där makten 

fungerar som ett slags medium som gör att saker och ting blir gjorda eller att det 

underlättar vissa gemensamma mål (Allen 2007). 

Detta projekt visar också hur kan det gå till ifall myndigheterna använder sig av s.k. 

Deciede-Annunce –Defende tillvägagångssätt med vilket menas att myndigheter eller 

vindkraftsbolag först fattar ett formellt beslut om vindkraftsetableringen och sedan 

informerar kommuninvånare och försvarar sitt beslut. På så sätt äventyrar man hela 

projektet eftersom man inte tar på allvar närboende och deras inställning till projektet. 

7.3 Vindkraftverk i inlandet, Törlans dalgång och Hjuleberg projektet 

Medan etableringen av vindkraft till havs har stött på problem är etableringen i inlandet 

i full gång. I det andra fallet beskriver jag hur det har gått till vid etableringen av 

vindkraft i Törlans dalgång. För att undvika eventuella problem har projektansvariga 

kommunen och Vattenfall bestämt sig att grundligt undersöka och informera 

allmänheten om utbyggnad av vindkraft i detta område. Stadsbyggnadskontoret fick i 

uppdrag att skaffa fram policy för vindkraft för Törlans dalgång. Landskaprummet 

Törlans dalgång avgränsar i detta sammanhang i väster av väg 752 mellan Långås och 

Tvååker, i söder av väg 746 mellan Långås och Lastad, i öster av väg 758 mellan Lastad 

och Varbergs kommungräns samt i norr av nämnda kommungräns. Enligt 

stadsarkitekten Johan Risholm är bebyggelsen, till stor del, koncentrerad till områdets 

kanter, utmed vägar, och området bildar ett större samlat landskapsrum (Policy för 

vindkraft för Törlans dal 2006).
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Falkenbergs kommun fick i mitten av 2006 många förfrågningar om vindkraftetablering 

i detta område. Bland annat ville Vattenkraft bygga 22 vindkraftverk med en totalhöjd 

av upp till 170 meter. Den installerade effekten per vindkraftverk kommer att vara från 

ca 2 MW, vilket innebär att den sammanlagda effekten av de 22 verken kommer att 

uppgå till minst ca 44 MW. Det planerade området för vindkraft är ett kuperat 

barrskogsområde som har utsatts för omfattande stormar (Per och Gudrun) och präglats 

av ett rationellt skogsbruk. Enligt Vattenfalls studie är naturvärden inom området 

knutna framför allt till registrerade nyckelbiotoper, naturvärden och vissa 

sumpskogsobjekt. I övrigt domineras skogarna av gran och delvis björk.  Verken 

kommer att placeras på höjder, där det idag är produktionsskog utan större naturvärden 

(Vattenfall 2009). 

I syfte att skaffa fram nödvändiga informationer om landskapet gjorde Vattenfall en del 

viktiga observationer och mätningar. En landskapsstudie har genomförts och 

fotomontage har tagits fram från 15 punkter i landskapet. Vindkraftparken kommer att 

synas från många platser väst, nordväst samt sydväst om parken och bli ett påtagligt 

inslag i landskapet. Den kuperade terrängen och skogen begränsar synbarheten när man 

betraktar parken från norr, söder eller öst. Vindkraftparken kommer dock inte att utgöra 

någon ny dimension, storskaligheten finns redan i landskapet. Eftersom landskapet är 

storskaligt, komplext och har en hög andel skog kommer inte vindkraftverken att 

dominera i landskapet. Vidare framför man att den planerade vindkraftsparken gränsar 

till ett område av riksintresse för kulturmiljön Ätradalen. Arkeologicentrum har 

genomfört en preliminär bedömning av påverkan på kulturmiljön. Påverkan på 

Ätradalens riksintresseområde bedöms bli ringa p.g.a. av Riksintresseområdets karaktär 

och storlek samt vindkraftsparkens topografiska läge. Arkeologicentrum bedömer att 

den planerade vindkraftsparkens totala påverkan på kulturmiljön är ringa utifrån 

befintligt kunskapsunderlag. När det gäller rekreation och friluftsliv blir påverkan 

minimal. Studien omfattar också boendemiljö. Det stod att vindkrafts påverkan 

förväntas bli minimal med tanke på att området är glesbebyggt. I samråd med 

kommunen presenterade Vattenfall sitt förslag till allmänheten som fick möjlighet att 

yttra sig. 

De invändningar som har kommit handlade mest om vindkraftens påverkan på 

fågellivet, antalet vindkraft, deras storlek och underhåll av tillfartsvägar. Efter att 
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kommunen analyserat alla synpunkter bantades förlaget från ursprungliga 22 till 18 

verk, vilket också framfördes i bygglovstillståndet. I skrivandets stund befinner sig 

Hjulebergsprojektet under miljöprovningen. Ifall domstolen kommer att yttra sig 

positivt räknar man att vindkraftparken blir färdigställd senast 2011. 

7.4 Vindkraft vid kusten - Lövstavikens vindkraftspark

I föregående fallstudie redogjorde jag om vindkraftsetableringen i områden med lågt 

bebyggelse. Ett annat intressant område för analys av landskapet är utbyggnaden av 

Lövstavikens vindskraft som ligger i närheten av den gamla återvinningsstationen, bara 

några meter från kusten och 2,5 km fågelväg från stadscentrum.  Långt innan projektet 

påbörjades fick allmänheten möjligheten att yttra sig både om själva vindkraftsprojektet 

och om kommunens planer på att flytta återvinningscentralen till Stafsinge (utmed 

gamla E6) i riktning mot Varberg. När det gäller själva återvinningscentralen var det 

många stadsbor som protesterade mot flyttningen. Folk tyckte att den nya 

återvinningscentralen kommer att ligga avlångast trots att avståndet till centrum i själva 

verket var ungefär detsamma dvs. omkring 4 km. När Falkenbergs energi presenterade 

projektet fick allmänheten möjligheten att komma med egna åsikter och förslag. De 

flesta invändningar handlade om höjden, buller och ändrad utsikt över Lövstaviken. De 

som yttrade sig positivt var Lövstavikens båtförening och några fritidshusägare som 

tyckte att det var bättre att ha vindkraftsverk som granne än den gamla 

återvinningscentralen med hundratals bilar som dagligen passerade området.  

Naturvårdsverket hade en del anmärkningar när det gäller själva placeringen medan 

Länsstyrelsen ville ha bättre utredning angående den visuella påverkan på omgivningen.

Området är inte så attraktivt för att bygga hus eller hyreshus och dessutom ligger 

hamnen och varvet bara några hundra meter från varandra. Landskapet består av öppen 

terräng (den gamla återvinningscentralen) omgiven av högt gräs och mängder utspridda 

stenar. Stranden är inte lämplig för bad och det enda som man kan tycka om är den 

vackra havsutsikten.  En del ville bevara området som ett slags naturreservat men där 

finns varken skog eller något annat kulturarv att bevara. Dessutom tror en del att 

marken kanske är förorenad med tanke på att kommunen använde platsen som 

sopstation i många år. Med andra ord hade landskapet så lågt värde att det fanns ett lågt 

allmänt intresse att engagera sig i syfte att bevara det. 

30



Efter att allmänheten yttrat sig samt att man omarbetat projektet med hänsyn till 

Länsstyrelsens och Naturverkets krav satte man i gång projektet. På våren 2006 

påbörjades grundläggningsarbetet för fem vindkraftsverk. Samma år i november restes 

de första verken och i mars 2007 var projektet helt färdigt. Varje enskilt verk har en 

effekt som är mer än dubbel så stor som de största verken vid Falkenbergsporten (utmed 

E6). En fördel med denna vindpark är att vindkraftverken i Lövstaviken inte har någon 

mekanisk växellåda, vilket betyder att den genererade strömmens spänning och frekvens 

varierar med hastigheten på rotorn. Dessutom går det att koppla in anläggningen mot 

nätet när det blåser över 2,5 meter/sekund. Själva vindkraftsparken utökades med fem 

nya vindkraftsverk 2009. Samtliga vindkraftsverk har en navhöjd på 64 meter medan 

rotorn har en diameter på 71m. Vingarnas sveparea ligger på 3 959 kv. meter och 

verkens sammanlagda effekten är på 25 000 000 K-Wh (Hallands Nyheter  23 mars, 

2007).

Hela vindkraftsparken är byggd på så sätt att den uppfyller samtliga krav från samtliga 

berörda myndigheter som Naturvårdsverket, Länsstyrelsen för Hallands län och 

Falkenbergs kommun. Detta projekt visar att landskapsvärdet kan bli avgörande för 

allmänhetens engagemang men också att en försiktig och grundlig planering kan minska 

motstånd mot vindkraft. 

7.5 Planering och genomförandet av nya vindkraftsparker i kommunen 

I fallstudien om Lövstavikens vindkraft redovisade jag om utbyggnad av vindkraft i 

närheten av ett tätbebyggt område. I denna del av uppsatsen kommer jag att redogöra 

om vindkraftsetablering i stormhärjade skogsområdet Högabjär.  Nu förtiden finns det 

stort intresse hos många lands och skogsägare att upplåta mark för ett eller flera 

vindkraftsverk. Anledning till det ökade intresset kan förklaras med att markägarna får 

bra betalt av vindkraftsbolag för användning av mark. När det gäller skogsmark är 

ersättningen något lägre i jämförelse med åkermark eftersom åkermarken har högre 

värde.  För en del lantbrukare är detta ett sätt att förbättra sin ekonomi och fortsätta bo 

kvar och på så sätt ha landsbygden levande. Enligt D. Toke är det positivt att kunna visa 

hur vindkraftsetablering kan bidra till utvecklingen av den lokala ekonomin. En annan 

aspekt som han lyfter fram och som kan förknippas med sådana projekt är att det lokala 
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samhället eller närboende kan grupperas efter olika ekonomiska föreställningar om 

vindkraftsetableringen (Naturvårdsverket 2008). 

Många har insett, särskilt efter stormarna Per och Gudrun, då mycket skog blev 

förstörd, att vindkraft kan ge dem en ny möjlighet att överleva ekonomiskt efter att de 

lidit stora ekonomiska förluster. Numera planterar man inte bara ny skog i de drabbade 

områdena utan man ”planterar” också skog av nya vindkraftsverk i det bergiga 

skogsområdet. I Abildsbergen som ligger mellan Sjönevad sjön och Mössjön öster om 

Falkenberg planerar man bygga 22 stycken vindkraft (Hallands Nyheter 28 januari, 

2009). 

Bakom projektet ligger Vattenkraft som i sin ansökan till Hallands länsstyrelse har 

uppgett att man planerar bygga 22 st vindkraftsverk av storleken 2,3 MW vardera och 

med en total höjd, inklusive rotor på 150 meter. I sådana av Per och Gudrun hårt 

drabbade områden är det betydligt lättare att få tillstånd från kommun och länsstyrelsen 

att bygga vindkraft än utmed kusten eller i något betydligt mer känsligt område som har 

ett mer kulturellt värde än de kala höjderna i inlandet.   Ibland uppstår problem eftersom 

det är inte bara markägaren som ska få ersättning utan också andra som bor eller har 

fastigheter runt vindkrafter. Vindkraftsföretaget Triventus från Vessigebro brukar 

tillämpa egen modell i sådana fall. Man ritar ringar runt vindkraftsverken och alla som 

har sina fastigheter inom en viss ring på 500 meter från själva anläggningen får dela på 

pengar ur en pott. Men att bygga ett vindkraftverk är enligt samma företag ingen enkel 

sak som många tror. Ett vindkraftverk på tre till fyra megawatt kostar i snitt mellan 35 - 

40 miljoner kronor. Eftersom det är mycket stort intresse för vindkraft är det inga 

problem att sälja vindkraftsandelar. Enligt Trivientus är också många banker 

intresserade att finansiera sådana projekt (Triventus 2009).

För närvarande satsar man mycket på stora projekt, som kan ge mycket god och snabb 

avkastning. När projektet presenterades för närboende samt övriga intresserade visade 

det sig att det var få som hade invändningar mot det. Detta projekt kommer att 

färdigställas under 2012. De projekt som presenterades dvs. Hjuleberg projektet, 

Lövstavikens vindkraftspark och Högabjär vindkraftsprojekt visar att det går att undvika 

konfrontation genom att folket släpptes tidigt in i projektet. På så sätt avstyr man 

potentiella hot och behåller helt kontrollen över projektet i fortsättningen. Dessutom 
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undviker man också mediernas uppmärksamhet på projektet och bygger upp närboendes 

förtroende för framtida vindkraftsetableringar (Naturvårdsverket 2008). 
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8. Planering av vindkraft i naturkänsliga områden 

8.1 Ramsjöprojektet

Det är inte alltid självklart att Falkenbergs kommun är villig att bevilja bygglov till alla 

som vill bygga vindkraft i kommunen, särskilt om detta handlar om platser som har ett 

visst naturvärde. Ibland kan processen, som börjar med förfrågning till exploatering av 

nya vindkrafter till själva buggnationen av verk, bli ganska långsam och tidskrävande. 

Då kan det uppstå en rad konflikter mellan företag eller individer som vill bygga på ena 

och kommunen på andra sidan. Detta kan fördyra projektet och leda till långvariga 

juridiska komplikationer. Ett sådant projekt är Ramsjöområdet som visar hur 

komplicerat det är att få tillstånd för att bygga vindkraftverk i naturkänsliga områden.   

När Kanalkraftbolaget samt några markägare kom i september 2007 med en förfrågan 

till exploatering av ny vindkraftpark vid Ramsjö mosse trodde man att kommunen 

skulle bevilja bygglov som vanligt. Förslaget innebar en utbyggnad med sex verk med 

en effekt vardera om 2-2,5 MW. Maximal höjd var 160 meter, navhöjd 110 m och 

rotordiameter 100 m. Enligt ansökan planerade man också bygga en form av 

transformatorbyggnad samt en väg, nödvändig för underhåll av den tänkta 

vindkraftsparken. Varje vindkraftsverk kräver dessutom en yta på 200 kv. meter vilket 

ger ett total areabehov om ca 1200 kv. m plus vägen (Norconsult, 2009).

Redan från början visste ansvariga i kommunen att Ramsjöområdet är ett mycket 

känsligt område. Därför beställde Stadsbyggnadskontoret i Falkenbergs kommun en 

miljökonsekvensbeskrivning för etablering av vindkraft inom Ramsjöområdet. 

Konsultuppdraget gick till Norconsult, ett konsultbolag från Göteborg, som i september 

2009 kom med slutgiltig rapport. I rapporten konstaterar man bland annat: ” I det öppna 

landskapet innebär placering av vindkraft alltid en påtaglig visuell förändring. 

Vindkraft blir höga och kan upplevas från de flesta platser runt området. Verkets höjd 

tycks ha större betydelse när man befinner sig på ett avstånd av 300-700 m” 

(Norconsult 2009).  I sin vidare beskrivning betonar man särskilt landskapsbilden, 

naturmiljön, rekreation, störningar och naturresurser. 
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Ramsjöområdets landskapsbild är vidsträckt och öppet, där siktlängden är stor och 

mycket känslig för förändringar. Detta gäller för hela kustnära landskapet mellan 

Falkenberg och Varberg. Det mesta av landskapet består av åkermark där det gradvis 

förekommer ytor med buskage och på vissa ställen står enstaka träd. Inom området 

finns också små och större skogsområden. Ramsjökanalen är den mest tydliga 

landskapsförändringen som människan har åstadkommit under 1800- talet då den 

tidigare sjön dikades ur. Ju längre kommer man från strandängarna för bete desto mer 

stöter man på åkermark. I området finns det ett antal gårdar med tillfartsvägar som i 

kombination med åkergränser och vegetationsridåerna skapar ett lättolkat landskap.  Det 

enda som på sätt och viss skiljer sig från landskapet är Ramsjö mosse med en mindre 

skog och en mindre åshöjning. De utsprida gårdarna med kringliggande vegetation 

skapar ett slags avgränsning (särskilt rum) i själva landskapet (Norconsult 2009). Av 

denna beskrivning framgår att landskapet lämpar sig mycket bra för vindkraft med 

tanke på att det ligger kustnära och utan större vindhinder. 

När det gäller naturmiljön är Ramsjömosse denna del av området som har största 

naturvärdet. I området finns en lövskog (mest björk) och i de centrala delarna av 

mosseområdet finns än idag öppen, trädlös mossmark. Hela Ramsjöområdet med 

omgivningen har redan 2006 bedömts av kommunen som ett område med högt 

naturvärde med klass 3 i en skala 1-3 där 1 anger högsta värde. Inom området finns gått 

om fåglar men man har också konstaterat att området har också vissa geologiska värden 

eftersom där finns torv, havs och sjö sediment (Värdepyramid för bedömning av 

naturvärden i Falkenbergs kommun 2006).  

Ramsjöområdet har ett unikt naturvärde, vilket har också både Länsstyrelsen och 

Skogsstyrelsen konstaterat. Ramsjömosse finns dokumenterad i Länsstyrelsens 

våtmarksinvestering där dess naturvärde är uppskattat till klass 3 i en skala 1-4. där 1 

har högsta värde. Man har också kommit fram att inom hela Ramsjömossen och 

jordbruksmarkerna där en gång i tiden Ramsjö låg finns ett rikt fågelliv med bland annat 

gäss, svanar, änder och vadarfåglar. Området är också viktigt för rovfåglar som 

övervintringsplats. Enligt Hallands Ornitologiska Förening och Göteborgs 

Ornitologiska Förening finns inom Ramsjöområdet havsörn, kungsörn, kärrhök, 

fjällvråk, tornfalk, pilgrimsfalk, bivråk, ormvråk och glada. Av andra djurarter finns det 

dovhjortar, rådjur och vildsvin (Norconslult 2009). 
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Enligt Norconsults konsekvensbeskrivning finns en ganska liten risk att små fåglar 

kommer att kollidera med vindkraft.  Samtidigt konstaterar Naturvårdsverket att de 

stora fågelarter som rovfåglar (kungs och havsörnar) löper betydligt större risk att 

kollidera med vindkraftsverk. Ramsjöområdet är ett mycket viktigt område för många 

fåglar och det finns en risk, ifall man bygger vindkraft just inom detta område, att en del 

fågelarter, särskilt rovfåglar kommer att undvika att nyttja området (Naturvårdsverket 

2008). 

Därför rekommenderar man att en eventuell vindkraftsplacering bör ske i utkanten av 

området och med 400 meters avstånd mellan de enskilda verken. På så sätt minskar man 

risken för kollision och andra typer av störningar i form av skugga och ljudstörningar. 

Eftersom det finns många fågelarter i Ramsjöområdet kommer många fågelskådare dit. 

På så sätt är området också viktigt för rekreation och friluftslivet. Eventuell 

vindkraftsetablering inom Ramsjöområdet kan påverka friluftslivet negativt men hur 

påverkan blir stor är det svårt att bedöma i förväg  (Norconslult 2009). 

Efter att ansvariga myndigheter (Bygglovsnämnden och Kommunstyrelsen) fått 

yttrandet 

från Norconsult fattade man beslut på Kommunens arbetsutskott i början på november 

2009 . Beslutet blev ledande både för kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

  I beslutet stod det bland annat att ”framtagen Miljökonsekvens beskrivning redovisar 

svåra avväganden mellan exploateringsintresset (vindkraft) och bevarandeintresset 

(främst naturvård). En utbyggnad med vindkraft bör dock begränsas till östra delen av 

Ramsjöområdet (objektsområde 216 -öster om kanalen) då konsekvenserna enligt  

framtagen Miljökonsekvensbeskrivning synes bli alltför stora vid större utbyggnad.,.  

Den föreslagna utformningen av vindkraftsparken bör ändras så att en rak linje  

eftersträvas. Sådan formation ansluter till redan etablerade vindkraftsparker i området  

och torde därmed bli mindre störande på landskapsbilden. Vidare bör totalhöjden 

begränsas till 150 m då vindkraftverk högre än 150 m fordrar hinderbelysning som 

medför kraftigt mer påverkan för omgivningen”(Falkenbergs kommun, 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, november 2009).
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Falkenbergs kommun har med detta beslut gett klartecken till Kanalkraftbolaget till en 

begränsad utbyggnad av vindkraftsverk inom Ramsjöområdet och samtidigt avslagit 

andra aktörers ansökan. Detta projekt visar hur komplicerat det kan bli att bygga 

vindkraft i de områden som har mycket höga naturvärden. I denna fallstudie visar jag 

också att Falkenbergs kommun och Kanalbolaget har hamnat i ett slags maktkonflikt 

där makten kan vara något som mobiliserar myndigheten i syfte att uppnå ett kollektivt 

mål (Allen 2003). 

Genom att bara delvis tillåta etableringen av vindkraft inom Ramsjöområdet lyfts fram 

detta naturkänsliga område som ett kollektivt mål. 

  Kommunen har använt sig av detaljplaninstrumentet vid flera vindkraftsparker som 

Lövstaviken, Torsholm, Lis/Torebo, Skottarevsprojektet samt Ramsjö projektet. Genom 

en offentlig planprocess har förslaget till utbyggnad av vindkraft kunnat förbättras. De 

klagomålen som har inkommit togs på allvar (Falkenbergs kommun, Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2009). Kommunens grundtanke är att en väl avvägd placering och 

utformning ger ett harmoniskt intryck för omgivningen vad gäller landskapsbilden dvs. 

upplevelsen, anpassningar till själva området och terrängen samt flora och fauna. 

Samtidig understryker kommunen att vindkraft bör placeras i samlade grupper och att 

enstaka verk bör undvikas eftersom sådana kan skapa negativ påverkan på 

omgivningen. På så sätt skyddas också stora landskapsområden från att storskalig 

vindkraft sprids var som helst och hur som helst.  
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9. Vindkraftsetablering i Varbergs kommun

9.1 Allmänt om vindkraft i kommun 

I fortsättningen tänker jag redogöra om utvecklingen i Varbergs kommun.  Det finns 

många intressenter som vill bygga vindkraftsverk i Varbergs kommun. Anledning till 

detta är att kommunen har, liksom Falkenbergs kommun, nästan perfekta förhållanden 

för vindkraftsetableringen. I denna kommun finns idag 19 vindkraft med en 

sammanlagd effekt på 12, 5MW.  De flesta är placerade i Tvååker. Detta är betydligt 

färre än i Falkenberg. Bygglov hade beviljats för ytterligare 10 verk med dessa blev inte 

färdigtställda helt förrann 2010. Uppgifter gäller för november 2009. Varbergs kommun 

har också utarbetat sin egen Vindkraftspolicy som bland annat tar upp störningar och 

risker med vindkraft, övergripande landskapsanalys, bevarandeintressen, prövning och 

lokalisering av vindkraft. Liksom i Falkenbergs vindkraftspolicy betonar man också här 

vikten av regionala och nationella mål. Man påpekar att hela landet har som mål att 

2015 producera sammanlagt 10TW som sedan kommer att öka till 30TW år 2020. När 

det gäller regionala mål då hänvisar Varbergs kommun till Energimyndighetens 

planeringsmål för Halland som innebär att det år 2010 ska produceras 256 GWh i länet 

varav 102 GWh/år på land och 145 GWh/år i havsområden. Detta motsvarar 6,4 % av 

landets totala vindenergiproduktion (Vindkraftutredning för Varbergs kommun 2009).  

9.2 Landskapet i Varbergs kommun

I kommunens landskapsanalys delade man hela kommunala ytan i tre områden eller 

zoner – kustbyggd, skogsbild och mellanbyggd (trappstegstopografi). De norra delar av 

kommunen präglas av sprickdalslandskapet med planterad gran och tallskog. 

Trappstegstopografi dominerar i södra delar med naturlig ädellövskog. I hela 

kommunen finns förekomsten av hotade arter samt värdefulla naturtyper som 

sötvattenstrandsängar, kust och inlandshedar, hagmarker och vissa myrtyper. 

Kustbygden är mest befolkad och detta område är också mest lämpat för 

vindkraftsetablering.  Här är också människans påverkan på landskapet mer tydlig än i 

andra delar av kommunen.  Det så kallade kulturlandskapet skapades genom att 

människan nyttjat landskap genom skogs och jordbruk. Det är känt att trakterna kring 
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Varberg och Falkenberg, liksom i hela Halland, har varit befolkade sedan äldre 

stenåldern. I båda kommuner finns det gått om fasta fornlämningar från olika 

tidsperioder. Landskapet i Halländska kustkommuner är förutom de naturgeografiska 

bakgrunderna ett resultat av lång kontinuitet av människans verkan (Vindkraftutredning 

för Varbergs kommun 2009). 

Trots att det finns många intressenter som vill bygga ut vindkraft i Varbergs kommun är 

det rätt så många som är starka vindkraftsmotståndare. Det största motståndet finner 

man utmed kusten, men det finns också en del motståndare i vissa delar av inlandet. 

Med tanke på att kommunen har fåt många ansökningar för vindkraftsetablering, valde 

man att göra en lokalisering av områden som anses lämpliga för detta ändamål. För att 

bedöma lämpligheten för blivande vindkraftsutbyggnad i kommunen har en bedömning 

skett gentemot andra allmänna intressen. De intressen som var grunden för 

lämplighetsbedömningen var höga naturvärden, höga kulturvärden, landskapets tålighet, 

risk för störningar för närboende. 

Med hjälp av dessa grundreglar valde utredarna att peka ut tolv områden som särskilt 

lämpliga för vindkraftsverk. Samtliga utredningsområden har vindkraftshastigheter över 

6,5 m/s på 103 m höjd. Detta stämde väl med Energimyndighetens bedömning vid 

utpekandet av riksintresseområden för vad som kan betraktas som ekonomiskt lönsamt 

för storskalig vindkraftsetablering (Hallands Nyheter, 30 maj, 2009).

9.3 Placering av vindkraft i känsliga naturområden och motstånd mot vindkraft 

 Efter att kommunen presenterat utredningen för allmänheten på tre informationsmöten 

fick man många synpunkter som, för det mesta, var kritiska mot utredningens resultat. 

Det var Varbergs ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen som hade flest 

kritiska röster mot förslaget. Massivt motstånd mot utredningen visade också ortsborna i 

Tvååker och Dövared. Ungefär över ett 80-tal personer hade engagerat sig i denna fråga, 

skrivit under gemensamma överklagan till miljödomstolen, länsstyrelsen och 

kommunen. Enligt utredningen ville man placera vindkraft i ett mycket känsligt område 

Gummaråsen som är bland annat vistelse för många fågelarter. I sin protest hade 

ortsborna skrivit att den eventuella vindkraften skulle komma att orsaka stor 

miljöbelastning samt skada landskapsbilden och omvandla den till ett industrilandskap. 

Dessutom var de mycket upprörda över Länsstyrelsens beslut att ge Varbergs energi 
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tillstånd att bygga fem vindkraftsverk i detta område. De oroade sig också över risken 

för buller, vinande ljud och roterande skuggor (Hallands Nyheter 6 augusti, 2009). 

 Efter att kommunansvariga tagit till sig kritiken omarbetade man förslaget. Antalet 

områden som kan bli aktuella för vindkraftsetablering minskade från tolv till sju 

(Hallands Nyheter 27 november, 2009). 

De flesta är eniga om att det är bättre med småskalighet och att verken i första hand 

placeras vid motorvägar och industriområden. Efter att kommunen presenterat sitt nya 

förslag med betydligt färre tänkbara placeringsområden började missnöjda företag och 

tänkbara investerare med sina klagomål. Ett av företagen, Varbergs energi, som är ett 

kommunalägt bolag, har bland annat överklagat Länsstyrelsens tillstånd till de fem 

vindkraftsverken till miljödomstolen. Varbergs energi vill bygga denna vindkraftspark i 

det omstridda Gummaråsen som ligger mellan Tvååker och Sibbarp. Företaget ville ta 

bort eller mildra på de gällande kraven för etablering av vindkraftsparker. Detta gäller 

särskilt kraven på minskade buller och skuggstörningar, att varje vindkraftsverk måste 

utrustas med styr och reglerutrustning samt att företaget måste göra en studie om 

vindkraftens påverkan på flyttfåglar och häckande fåglar innan man börjar bygga 

vindkraftsverken.

Trots Varbergs Energis överklagan stod Länsstyrelsens krav fast. 

Vindkraftsetableringen i Varbergs kommun har stött på en del hinder. Många människor 

har engagerat sig både som grupper och individer i syfte att stoppa kommunens 

storskaliga planer på vindkraft. Dessutom har några organisationer som 

Naturskyddsföreningen och Varbergs ornitologiska förening varit ledande när det gäller 

att på ett sakligt sätt argumentera för bevarandet av vissa viktiga naturområden i 

kommunen. Vindkraftsetableringen i Varbergs kommun har inte varit framgångsrik som 

i Falkenbergs kommun. En av orsakerna kan vara att många människor valde att 

engagera sig i olika grupper och föreningar i syfte att stoppa eller påverka kommunens 

och bolags beslut. På så sätt skapades också maktrelationer mellan olika 

samhällsgrupper som var för eller emot vindkraftsetableringen i Varbergs kommun. 

Enligt John Allen är makten i sådana situationer ett slags medium som kan växa fram 

bara när människor kommer tillsammans i aktion och diskuterar om gemensamma mål. 

Då är makten en mobiliserande faktor som skapar koalitioner av gemensamma 

intressen, ett slags överenskommelser i en viss grupp eller förening (Allen 2003).  
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En annan anledning till det växande motståndet kan det finnas i kommunens sätt att 

engagera folket i projektet. Att bara ordna informationsmöten i syfte att presentera 

projektet kan leda till en viss förstärkning av negativa reaktioner. Då kan människor 

sätta högre värde på den förlorade utsikten än på de ekonomiska fördelarna för hela 

samhället. Enligt Naturvårdverket kan i områden med stort motstånd mot 

vindkraftsetableringen själva motståndet vara mer riktat mot vindkraftsbolag, 

myndigheter och politiker än mot vindkraft i sig. För att försöka minska negativ 

inställning mot vindkraft bör närboende erbjudas att äga delar av blivande 

vindkraftsparken (Naturvårdsverket 2008). På så sätt blir människor ekonomiskt 

kompenserade för förlusten av det vackra landskapet eller värdet på sin egendom. Man 

lyfter också fram det positiva med vindkraften och neutraliserar det negativa. 
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10. Avslutande kommentarer

Syftet med denna uppsats var att ta reda på vilka problem och vilka maktrelationer som 

förekommer i samband med vindkraftsetableringen och hur landskapet påverkas av 

vindkraftsetableringen i Falkenbergs och Varbergs kommuner. I denna studie försökte 

jag visa att vindkraft är något som har kommit för att stanna så länge vi människor inte 

hittar någon annan alternativ energikälla som blir billigare och framförallt 

miljövänligare än vindkraften. Samtidigt försökte jag visa att vindkraftsetableringen kan 

bli en mycket komplicerad process som kräver både tid, tålamod och stora resurser. Ofta 

blev många människor intresserade och engagerade kring vindkraftsetableringen på 

grund av människans intrång i landskapet eller på grund av egna intressen. Motståndet 

mot vindkraft, både i Falkenbergs och Varbergs kommuner, lyfte fram en annan bild av 

vindkraft som landskapsförstörare kontra miljövinster i form av minskad utsläpp och 

grön el. Detta gäller särskild när man pratar om vindkraftsetableringen utmed den 

halländska kusten. Människornas engagemang och motstånd sker inte bara som en 

individs sak utan de är väl organiserade i form av föreningar eller olika 

påverkansgrupper.  Detta inträffande till ex när det gäller Skottarevsprojektet och 

Gummarsåsen. 

Att folk protesterar visar att människor bryr sig, inte bara om sina egna intressen, utan 

också om naturen samt att vindkraftsplaceringen som kommun eller företag vill ha är 

inte alltid det bästa utan man måste ta hänsyn till vad allmänheten säger och kräver. 

Problem med placeringen är inte det enda som irriterat många människor. Det är också 

storleken på vindkraftsverk, buller, påverkan på växt, djur och fågellivet. När det gäller 

Skottarevsprojektet försökte jag redogöra hur kan en sådan fråga engagera så många 

människor som för tillfälle, lyckades stoppa hela projektet. Här visas att begreppet makt 

kan pendla från kommun till medborgare dvs. att maktcentra inte är alltid definierade 

utan hänger ihop med de resurser  som  skapas eller som förfogas av olika 

samhällsgrupper.   Detta projekt visar också att organiserade människor kan påverka, 

ändra och tvinga makthavarna, i detta fall Falkenbergs kommun och vindkraftsbolag 

Triventus, att ändra sina planer.  En av anledningarna att jag valt att skriva om vindkraft 
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och dess påverkan på landskapet var just många debatter som hålls både lokalt och på 

riksnivå när det gäller för och nackdelar med vindkraften.

Det är självklart att varje vindkraftsverk som byggs påverkar landskapsbilden och 

naturen på ett eller annat sätt. Detta är tyvärr priset som man måste betala för att minska 

en annan påverkan på naturen dvs. den globala uppvärmningen med alla dess 

konsekvenser som följd av denna process. Vindkraften ändrar landskapsbilden och 

därför måste man överväga detta mot nyttan som samhället får av vindkraft. Att bygga 

vindkraft överallt, utan att ta hänsyn till naturen och människor kan skapa problem och 

motstånd mot vindkraftsetableringen. Dialog och samförstånd med alla samhällsaktörer 

är nödvändigt för att undvika eventuella konflikter. Annars riskerar vi att skapa ett 

splittrat samhälle där vindkraftsetableringen blir svår. 

Samtidigt har jag också visat att det går att etablera vindkraft ifall man avvänder sig av 

rätt information och dialog samt lyfter fram den ekonomiska fördelen för den lokala 

befolkningen. Detta visade jag i fallet om Törlans dalgång, Hjulebergs projektet och 

Lövstaviken där vindkraftsetableringen stötte inte på några större hinder. När det gäller 

fallet Ramsjöområdet försökte jag redogöra hur går det till att etablera vindkraft i 

naturkänsliga områden. Kommunansvariga försökte skydda landskapet genom att 

begränsa antalet vindkraft och placeringen av dessa.  I fallet Gummarsåsen redogjorde 

jag för olika uppfattningen kring verkens placering i detta naturområde. Detta projekt är 

också ett exempel där folk visade sitt missnöje mot myndigheternas hantering av själva 

projekteringen. Folk visade större motstånd mot myndigheterna än mot själva 

vindkraften. Detta kan i sin tur leda till ännu mer motstånd till andra liknande projekt i 

framtiden.   

Utvecklingen av vindkraft både i Falkenberg och Varberg visar också att dessa två 

kommuner har olika erfarenheter av vindkraftsetableringen. I Falkenberg har denna 

process gått långt eftersom kommunen länge har arbetat med denna fråga. Man har 

lyckats skapa ett positivt klimat genom information och dialog med samtliga inblandade 

aktörer. Etableringen av vindkraft i Varbergs kommun går något långsammare och detta 

kan förklaras med starkare motstånd och ett större engagemang hos allmänheten. 

Dessutom har inte kommunen samma erfarenhet när det gäller att informera och 

involvera människor i vindkraftsprojekt. 
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I denna studie har jag också visat att vissa människor ser vindkraften som ett alvarligt 

hot för deras egna intressen i form av minskad livskvalité på grund av förändrad utsikt, 

buller, skuggor och minskat värde på deras egendom. Andra anser att det är naturen som 

skadas i form att en del fågelarter försvinner från ett visst område eller att vissa 

fågelarter kan krocka med vindkraft.  Samtidigt är många människor medvetna om att vi 

måste satsa på sådana alternativa energikällor. Energiomställningen från fossila till 

alternativa källor är den enda garantin för att vi kommer att rädda både naturen och oss 

själva.  
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