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S A M M A N FAT T N I N G

För att få kunskaps- och planunderlag till den kommande översiktsplanen 
har Varbergs kommun gett Ecogain i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för storskalig vindkraft och solenergi och vilka geografiska områden i kom-
munen som kan passa för sådan mark- eller vattenanvändning. Nuvarande 
översiktsplan pekar ut områden för vindkraft på land, men inga områden 
till havs och inga platser för storskalig solenergi. Utredningen innebär inte 
några ställningstaganden från kommunens sida. Det är först i och med att 
kommunen beslutar om en ny översiktsplan som kommunen ger vägledning 
om kommunens mark- och vattenanvändning.

Det behövs komplexa avvägningar för alla områden som kan bli aktuella för 
vindkraft och solenergi. Till havs finns konflikter melan vindkraft och andra 
samhällsintressen, bland annat kulturmiljö, fiske, naturmiljö och landskaps-
bild. På land begränsas vindkraftsutbyggnaden främst av hänsyn till bebyg-
gelse, men även av andra intressen. För solenergi begränsas utbyggnaden 
främst av annan prioriterad markanvändning på de öppna markytorna, 
främst jordbruk, men också natur- och kulturmiljövärden eller andra verk-
samheter som är svåra att kombinera med solenergi.

För vindkraft rekommenderar utredningen att:

• De tre områden som redan byggts ut med vindkraftverk bör fort-
satt vara utpekade som vindkraftsområden i kommunens plane-
ring

• Avgränsningen av kvarvarande vindkraftsområden anpassas till 
nuvarande planeringsförutsättningar

• Området Sällstorp utgår, på grund av tidigare avslag
• Tre områden läggs till som utredningsområden:  

Kärret, Björnamossen och Holm
• Ett område till havs, Centrala havsområdet, läggs till som utred-

ningsområde för vindkraft
• Vindkraften anpassas till strukturer i landskapet och känsliga ut-

blickar, enligt rekommendationer för respektive område.

En etablering av storskalig vindkraft i de prioriterade utredningsområdena 
förutsätter att den får tillstånd enligt miljöbalken, exempelvis avseende buller 
eller naturmiljöpåverkan och att kommunen tillstyrker lokaliseringens lämp-
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FIGUR 1 Prioriterade utredningsområden för vind-
kraft och solenergi.

lighet. Utredningen ger rekommendationer om vilken hänsyn som kommu-
nen behöver ta inför en prövning av respektive område.

Utredningen har på motsvarande sätt gjort en geografisk analys som identi-
fierat sju områden för storskalig solenergi med en potentiell installerad effekt 
på mellan 20 och 150 MW. Dessa områden är större sammanhållna eller 
närliggande öppna marker som redan är exploaterade eller som har en stor 
andel jordbruksmark med lägre potential för livsmedelsproduktion. Utöver 
dessa finns ytterligare mindre områden för kan utvecklas för medelstora 
anläggningar.

Utredningen har för både vindkraft och solenergi identifierat utredningsom-
rådena utifrån ett kommunalt markanvändningsperspektiv, med hänsyn till 
värden som kan påverka lokaliseringens lämplighet i stort, men inte lokala 
värden, exempelvis lokala artförekomster eller kulturlämningar där anpass-
ning kan ske i samband med detaljprojekteringen. 



1.  INLEDNING

1.1 Ecogains uppdrag
Varbergs kommun identifierade 2020 att energiförsörjningsfrågorna behöver 
belysas ytterligare i kommunens översiktsplanering. För att få kunskaps- och 
planunderlag till översiktsplanen har kommunen gett Ecogain i uppdrag 
att utreda förutsättningarna för storskalig vindkraft och solenergi och vilka 
geografiska områden i kommunen som kan passa för sådan mark- eller vat-
tenanvändning. 

Utredningen innebär inte några ställningstaganden från kommunens sida. 
Det är först i och med att kommunen beslutar om en ny översiktsplan som 
kommunen ger vägledning om kommunens mark- och vattenanvändning. 

Sammanfattningsvis omfattar uppdraget följande delar:

• Vindkraft - havsområden. Utredningen ska lokalisera områ-
den i kommunen som kan vara lämpliga för havsbaserad vind-
kraft.

• Vindkraft - landområden. Utredningen ska identifiera områ-
den på land som kan vara lämpliga för vindkraft.

• Storskalig solenergiproduktion. Utredningen ska identifiera 
geografiska områden inom kommunen som är lämpliga att utreda 
vidare för storskalig solenergiproduktion.

• Synergieffekter. För de geografiska områden som identifieras 
som mest lämpliga för etablering av anläggningar för produktion 
av respektive energislag ska utredningen också beakta möjligheten 
för en kombinerad användning, mellan båda energislagen.

De geografiska områden som utredningen identifierat för vindkraft och stor-
skalig solenergi redovisas i kapitel 4 och 5 i rapporten. Utredningen avslutas 
med generella rekommendationer om hur kommunen kan resonera kring 
förfrågningar om vindkraft och solenergi inom olika typer av områden.
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1.2 Vindkraft och solkraft i 
kommunens planering

Varbergs gällande översiktsplan antogs 2010 (Varbergs kommun, 2010). 
I översiktsplanen pekar kommunen ut totalt elva utredningsområden på 
land, där en eventuell vindkraftsetablering ska prioriteras vid avvägning mot 
andra intressen, se figur 2. Flertalet av de utpekade områdena hade utretts 
i den vindkraftsutredning som togs fram inför översiktsplanen (WSP, 2010). 
Översiktsplanen pekade endast ut områden på land, eftersom kommunen då 
gjorde avvägningen att havsbaserad vindkraft inte är aktuell inom kommu-
nen beroende på de starka intressena för yrkesfiske, naturmiljö och friluftsliv. 
Solkraft eller solenergi nämns inte i översiktsplanen, annat än att energipro-
duktion med lokala förnybara energikällor ska underlättas.

FIGUR 2 Områden utpekare för vindkraft  
i översiktsplanen (Varbergs kommun, 2010b).
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Varbergs kommun tog 2017 fram ett underlag för aktualiseringsprövning av 
översiktsplanen (Varbergs kommun, 2017). Slutsatserna var då att planen var 
aktuell, men att inriktningarna avseende vindkraft bedömdes vara inaktuella. 
Inget hade dock förändrats som bedömdes påverka inriktningen avseende 
havsbaserad vindkraft. I underlaget nämns solenergi som exempel på nya ener-
gislag som kan utvecklas och få ökat utrymme i den fysiska planeringen.

År 2017 hade nästan alla vindkraftsområden i översiktsplanen utretts eller prö-
vats för vindkraftsutbyggnad. Nu 2022 har tre områden byggts ut. Avbrutna 
planer eller avslagna ansökningar i övriga områden berodde i de flesta av fal-
len på motstående höga naturvärden.

TAbELL 1. De områden som är utpekade i kommunens översiktsplan från 2010, med uppföljning 
2017 (Varbergs kommun, 2017).

Nr Namn Uppföljning 2017

a Ärsjöområdet Området har utretts men någon ansökan har inte 
inkommit.

b s. om Skuttrans dalgång, 
Sällstorp-Deromesjön

Ansökan fick avslag p.g.a. höga naturvärden,  
rovfåglar och rödlistade fågelarter.

c Skogsområde mellan Mäsen, 
Stamnared och Grimmared

En utredning har påbörjats men avstannats p.g.a. 
höga naturvärden.

d Norr om väg 153, öster om 
Rolfstorp, Skärteområdet

I området finns svårigheter p.g.a. närliggande natur-
reservat samt motstånd från de närboende. Någon 
ansökan har inte inkommit.

e Kushult, Svartenområdet I området finns höga naturvärden. Området har inte 
utretts och någon ansökan har inte inkommit.  
Området omfattades inte av vindkraftsutredningen.

f Gummaråsen, öster om 
Tvååker

Området har byggts ut med 5 vindkraftsverk,  
färdigställda 2010.

g Munkagård Området har byggts ut med vindkraft innan ÖP  
antogs. Inget ytterligare har hänt sedan 2010.

h Bäckagård- Galtabäck Området har byggts ut med 7 vindkraftverk innan ÖP 
antogs. Dessa har monterats ner och sålts. Ansökan 
finns om att ersätta dessa med 2 nya och mer  
moderna vindkraftverk.

i Torpaskogen, söder om 
Derome

Området har byggts ut med 6 vindkraftverk,  
färdigställda 2013.

j Värö Tillstånd finns, men verk har ej uppförts.

k Ringhals Detaljplan har ändrats för att möjliggöra för vindkraft. 
Inga verk har byggts ut.
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2. PL ANERINGS-
FÖRUTSÄT TNINGAR

2.1 Generellt om vindkraft
Teknik

Nästan alla vindkraftverk som planeras och byggs idag utgår från samma 
grundteknik med en rotor med tre rotorblad som via en horisontell rotoraxel 
till ett turbinhus som är monterat på ett torn. Rotorbladen tillverkas normalt 
av kompositmaterial, medan tornen tillverkas i stål eller betong beroende på 
fabrikat. I turbinhuset finns teknik för att transformera och reglera elproduk-
tionen från vindkraftverken. 

Vindkraftverkens styrsystem reglerar olika vindkraftverken så att produk-
tionen blir så hög som möjligt givet vind- och väderförhållanden samt de 
olika restriktioner avseende säkerhet och miljöpåverkan som finns. De flesta 
fabrikat av vindkraftverk kan idag kan ställas i olika lägen för att reducera 
ljudnivån, som ett sätt att säkerställa att de ljudvillkor som finns i ett tillstånd 
inte överskrids. Ett annat exempel är reglering av vindkraftverkens hinder-
belysning baserat på sensorer för omgivningsljus och visibilitet, så att ljusen 
inte lyser starkare än vad som krävs för att säkerställa flygsäkerheten. 
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Teknikutveckling

En snabb teknikutveckling och förändringar på energimarknaden (som på-
verkas av energipolitiska beslut) innebär att vindkraftens tekniska och eko-
nomiska förutsättningar har förändrats kraftigt sedan översiktsplanen antogs 
2010. Vindkraftverk är nu större och effektivare. De högsta vindkraftverken 
i kommunen (Gummaråsen och Torpaskogen) byggdes 2011-2013 och har 
totalhöjd till vingspets på 150 meter, se figur 3, medan de flesta vindraftpro-
jekt som idag får tillstånd i Sverige har totalhöjder på över 200 meter. Det 
projekt som planeras till havs utanför Halland samråder för totalhöjder över 
300 meter. Förutom de större dimensionerna har styrsystemen utvecklats 
och innefattar både bättre mätsystem och bättre algoritmer för att reglera 
vindkraftverken. Den stora mängden vindkraftverk som produceras i värl-
den har inneburit skalfördelar som sänkt kostnaderna per installerad effekt, 
i Europa har genomsnittskostnaden per installerad effekt sjunkit med 43% 
mellan 2010 och 2021 för landbaserad vindkraft. 

Sammantaget har teknikutveckling inneburit att vindkraften blivit ekono-
miskt konkurrenskraftig och investeringar sker nu utan ekonomiska stöd. 
Teknikutvecklingen har också gjort att den direkta miljöpåverkan också 
kunnat hållas nere, exempelvis avseende ljud, och den allt större produk-
tionen per vindkraftverk gör att det direkta markanspråket per producerad 
energimängd blir betydligt mindre nu än 2010. Landskapsbildspåverkan per 
vindkraftverk ökar dock när vindkraftverken blir högre.
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FIGUR 3 Utveckling av storlekar och elproduktion för de vindkraftverk som byggts och planeras i 
och i närheten av Varberg. 
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Vindkraftens påverkan på människor och natur

Utbyggnaden av vindkraft har inneburit en generell kunskapsuppbyggnad 
om vindkraftens konsekvenser på samhälle och miljö. Naturvårdsverket 
och Energimyndigheten finansierar genom forskningsprogrammet Vindval 
kunskapsuppbyggnad om vindkraftens påverkan på olika miljöaspekter och 
ett stort antal rapporter har tagits fram sedan 2010, bl a flera tematiska syn-
tesrapporter (Naturvårdsverket, 2022). Likaså har en kunskapsuppbyggnad 
skett inom Nätverket för Vindbruk och genom Vindkraftcentrum och andra 
aktörer, ofta i samband med tillståndsprövning av vindkraftsanläggningar.

Prövning av vindkraftsanläggningar

Storskaliga vindkraftsetableringar kräver tillstånd enligt 9 kapitlet miljö-
balken och i de flesta fall även olika ytterligare tillstånd. För tillstånd inom 
kommunens geografiska yta krävs bland annat att kommunen tillstyrkt loka-
liseringen. För att bygga vindkraftverk till havs krävs dessutom tillstånd för 
vattenverksamhet enligt miljöbalken och tillstånd enligt lag (1966:314) om 
kontinentalsockeln (kontinentalsockellagen) samt kommunens tillstyrkan och 
en anmälan enligt plan- och bygglagen. Eftersom vindkraft till havs kräver 
tillstånd för vattenverksamhet prövas dessa ansökningar ofta av mark- och 
miljödomstolen som första instans.

Sedan den förra planen togs 2010 har ett stort antal vindkraftsetableringar 
prövats av det svenska rättsväsendet, vilket tydliggjort eller utvecklat rätts-
praxis på flera områden. En bra sammanställning av relevanta domar finns 
på Vindlovs hemsida hos Energimyndigheten (Energimyndigheten 2022b). 
Sentida vägledande domar har bland annat avsett vindkraften i förhållande 
till artskyddsförordningen, och i relation till kommunens tillstyrkan och 
översiktsplan. Mark- och miljödomstolen (MÖD) har uttalat att det är viktigt 
med förankring i kommunens översiktsplan (ÖP) och betonat betydelsen av 
en väl underbyggd fördjupad översiktsplan vid lokaliseringsprövningen.

60 G W H/Å R
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Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har i flera domar som gällt vind-
kraftsetableringar konstaterat att vindkraft som en förnybar energiform 
syftar mot miljöbalkens mål i 1 kap. 1 § om hållbar utveckling. I relation till 
landskapsbild och allmänna naturvärden har domstolen uttryckt ungefär 
följande:

• Påverkan på landskapsbild får ofta tålas på grund av intresset att 
bygga ut vindkraft. Dock gäller att kraftig påverkan på landskaps-
bilden kan leda till att verk inte är tillåtliga. Även höga naturvär-
den kan få tåla påverkan på grund av intresset att bygga ut vind-
kraft.

• Hur naturvärden påverkas av vindkraftsutbyggnad får avgöras 
från fall till fall. Även i de fall som påverkan på naturvärdena kan 
accepteras, har MÖD poängterat att utredningen (MKB) i ären-
det måste vara fullgod.

• Rörligt friluftsliv och vildmarksturism går att förena med vind-
kraft.

Påverkan på ett världsarvsområde har i enstaka fall lett till att tillstånd för 
vindkraftverk avslagits. Bland hindren för utbyggnad av vindkraft till havs 
dominerar hänsynen till totalförsvaret, men även artskyddet för tumlare och 
vissa fåglar är viktiga motintressen.
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Kumulativa effekter

Kumulativa effekter uppstår när flera separata effekter samverkar från olika 
åtgärder eller påverkansfaktorer. Det kan handla om att olika typer av ef-
fekter från en och samma verksamhet samverkar eller att effekter från olika 
verksamheter samverkar (Prop 2016/17:200, s 185). Kumulativa effekter är 
viktiga att hantera i planer och program på övergripande nivå och för lång-
siktiga planer, som i den översiktsplan som kommunen nu tar fram.

För vindkraft kan effekter från flera närliggande vindkraftsanläggningar 
tillsammans innebära att riktvärden för ljud överskrids, eller att det uppstår 
tröskeleffekter för någon miljöaspekt, exempelvis påverkan på ekosystem, 
kulturmiljöer eller landskapsbild.

Vindkraftverk placerade på en höjd på ena sidan av en dal kan ge en ac-
ceptabel påverkan på landskapsbilden även om de är synliga och tas visuellt 
fokus i en i övrigt opåverkat landskap. Vindkraftverk placerade på andra 
sidan dalen skulle ha en liknande effekt om de var de enda som etablerades. 
Effekten av att ha två vindkraftsanläggningar på vardera sidan av dalen 
skulle dock kunna innebära att betraktaren känner sig omgiven av exploate-
ring och den kombinerade effekten kan därmed bli större än summan av de 
två individuella effekterna.

På motsvarande sätt kan en vindkraftsetablering i ett område som redan har 
många vindkraftverk i samma synfält uppfattas som en betydligt mindre för-
ändring av landskapet än om vindkraften byggdes i en riktning där det inte 
fanns vindkraft sedan tidigare.
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L A N D S K A P E T S  F Ö R U T S ÄT T N I N G A R

Enligt den europeiska landskapskonventionen definieras begreppet landskap 
som ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är 
resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/ eller mänskliga 
faktorer.

L A N D S K A P E T S  F O R M  O C H  S T R U K T U R 

Landskapets form och struktur handlar om hur landskapet är uppbyggt, hur det 
upplevs och hur det används. Terrängens form, växtlighet och om det är öppet 
eller slutet är alla aspekter som bidrar till hur landskapet uppfattas. Ett områdes 
komplexitet innebär hur omväxlande och innehållsrikt landskapet är.

D O M I N A N S  O C H  KO N T R A S T 

Begreppen dominans och kontrast kan användas för att förklara vindkraft-
verkens samspel med landskapet. Vindkraftverk som syns på nära håll i ett 
landskap med små landskapselement, till exempel småhusbebyggelse eller 
småbruten topografi, kan komma att dominera landskapsbilden. Vindkraftverk 
på längre avstånd i ett mer storskaligt landskap kan komma att uppfattas som 
mindre dominerande. Kontrast handlar om anläggningens förmåga att smälta 
in i omgivningen. I ett landskap med vildmarkskaraktär eller ålderdomlig bebyg-
gelsestruktur kan kontrasten mot ett vindkraftverk bli större än i anslutning till 
en modern industrimiljö eller i områden där det redan finns vindkraftverk eller 
kraftledningar utbyggda. 

Människors erfarenheter av att se vindkraft kan också ha betydelse för hur för-
ändringen av landskapsbilden uppfattas. 

2.2 Vindkraft i landskapet
Denna del syftar till att ge en övergripande vägledning till vilka 
landskap inom Varbergs kommun som har lägst känslighet för  
förändring och som därav bör prioriteras för vindkraftsetablering. 

Förutom landskapets beskaffenhet och visuella aspekter omfattas 
kulturhistoriska, natur, sociala och funktionella värden i resone-
manget kring landskapets känslighet för påverkan från vindkraft.
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Landskapet i Varbergs kommun

Landskapet i kommunen har stora variationer och en stark kulturhistorisk 
prägel. På många platser finns lämningar från historisk markanvändning, 
framför allt i jordbruksmiljöerna. Även spår av många historiska byggnader, 
gravar, täkter, murar, kyrkor och fornlämningar syns tydligt i landskapet.

Längst norrut, utmed den klippiga kusten, sträcker sig ett sprickdalslandskap 
med många utblickar mot havet. Landskapet i söder har delats upp i en 
nedre platå, slättbygden och en övre platå, skogsbygden. Däremellan, i över-
gången från den kustnära slättbygden och skogsbygden ligger mellanbygden 
med mjuka böljande landskapsformer och bördiga dalgångar.

I följande avsnitt beskrivs landskapsbilden i Varbergs kommun och dess 
lämplighet för vindkraftsetablering. Uppdelningen av de olika landskaps-
karaktärerna följer länsstyrelsens rapport från 2011 Vindkraft i Hallands län - 
Beskrivning av det halländska landskapet ur ett vindkraftsperspektiv och WSPs rapport 
från 2009 Vindkraftsutredning - Varbergs kommun. Utöver det har hänsyn tagits 
till de förändringar som skett i landskapet sedan 2009, främst kopplat till 
infrastruktur och bostadsbebyggelse. 

FIGUR 4 Landskapskaraktärer i Varbergs kommun 
enligt länsstyrelsen (2010)
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FIGUR 5 Landskapskaraktärer i Varbergs kommun 
enligt rapport från WSP (2009)
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Sprickdalslandskapet

Klippig kust

Mötet mellan sprickdalslandskapet och havet skapar en klippig kust med 
många uddar och havsvikar. Området präglas av en variation av låglänta 
slätter, havsängar och fukthedar som bryts upp av låga och trädfattiga kullar. 
I detta område blandas äldre fritidshus med nyare bebyggelse. Området har 
ett högt bebyggelsetryck och är ett uppskattat fritids- och rekreationsområde. 

Landskapets storskalighet och befintliga infrastruktur, särskilt kring Värö och 
Ringhals, gör det mindre känsligt för förändring från vindkraftverk. Dock 
gör öppenheten och de långa siktlinjerna att höga element i landskapet syns 
på långt avstånd. Särskilt känsliga är havsvikarnas definierade rumslighet 
och utblickarna mot havet. 

Berg och skogsbeklätt sprickdalslandskap

In från kusten får sprickdalslandskapet en annan karaktär med skogbeklädda 
branta berg och stora öppna dalgångar. Dalgångarna är långa med bebyg-
gelse intill bergssidorna. De flesta dalgångar är flacka med långa siktlinjer 
i dalgångens riktning. I en smal dalgång där bergsbranterna utgör tydliga 
väggar kan inslag av vindkraftverk dominera landskapsbilden. Dock kan 
siktlinjerna upp mot bergsbranterna skymmas av närliggande vegetation. 
I en bredare dalgång är skalan större och utblickarna längre. Landskapets 
storskalighet kan göra det mindre känsligt för påverkan av vindkraftverk i 
eller intill dalgången. 

Känsligheten för förändring är lägre på de skogbeklädda bergsryggarna, 
speciellt där påverkan redan finns från kraftledningar eller större vägar.
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Slättbygden

Flack kust

Det flacka södra kustområdet präglas av ett storskaligt öppet landskap med 
strandängar, sandstränder, sanddynor, åmynningar och lägre kullar. Det 
flacka landskapet gör att siktlinjerna är många och de få landmärkena syns 
tydligt på långt håll. Detta skapar också en god orienterbarhet i landskapet. 

Landskapet som tidigare var ett utpräglat produktionslandskap har flertalet 
efterlämningar i form av småskalig bebyggelse, strandängar, produktionsskog 
och ljunghedar. 

Området längs kusten bedöms ha en tydlig naturkaraktär vilket kan göra 
den känslig för påverkan i form av större strukturella element så som vind-
kraftverk. Området kring Varberg tätort har utbyggda industri och hamn-
områden som dominerar landskapsbilden. Ett sådant landskap är inte lika 
känsligt för ytterligare strukturella element. 

Slättbygd inland

Marken i slättbygden är mestadels uppodlad av stora rationella jordbruk 
och landskapet är relativt tätbebyggd med många större gårdar och herrgår-
dar. Det flacka öppna landskapet ger långa vidsträckta vyer med väl synliga 
landmärken. Delar av slättbygden har mer inslag av lövskogsvegetation och 
buskage vilket skapar rumslighet och en känsla av småskalighet.

I dagsläget finns flertalet vindkraftverk redan etablerade i landskapet och 
den kulturhistoriska radiostationen Grimeton med dess radiomaster är 
ett tydligt landmärke. Kring världsarvet Grimeton har en yttre skyddszon 
definierats där inga större byggnadselement får uppföras som kan förändra 
landskapsbilden. 

I det lågkomplexa slättlandskapet, särskilt kring befintliga större vägar och 
kraftledningar är känsligheten för vindkraftsetablering låg.
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Mellanbygden

Mellanbygden har ett varierat landskap med hög komplexitet. Här återfinns 
växlande större öppna landskapsrum med långa siktlinjer och mindre dalgång-
ar med skogbeklädda branter, tydliga rumsligheter och korta siktlinjer. Växtlig-
heten är en blandning av planterad barrskog och lövskogspartier längsmed de 
större dalgångarna. 

Människans historiska brukande av mark gör sig påmind i det småbrutna 
mosaiklandskapet med många kulturhistoriska byggnader. Tillsammans med 
en blandad bebyggelse upplevs mellanbygden som en levande landsbygd. Detta 
gör också mellanbygden attraktiv för rekreation och turism med flertalet fri-
luftsaktiviteter såsom fiske, vandring och cykling tillgängliga i landskapet. 

Generellt sätt är mellanbygdens omväxlande och komplexa landskap, som även 
innehåller många kultur- och naturvärden, känslig för påverkan. Något lägre 
känslighet har de skogbeklädda bergspartierna omkring de större dalgångarna. 

Skogsbygden

Landskapet i öster består mestadels av kuperad terräng med dominerande pro-
duktionsskog. Området har dock en stor variation med många sjöar, våtmarker 
och vattendrag samt lövskogspartier och jordbruksområden. 

Bebyggelsen ligger utspridd längs odlingslandskapen och är mestadels små-
skalig. Slingrande vägar och kraftledningar är andra byggda element som syns 
i landskapet. Skogsbygden ingår i vad som klassats som ett större opåverkat 
område i kommunens översiktsplan från 2010. Landskapets form gör att upple-
velsen av ett orört landskap är störst kring de högt belägna skogsmarkerna med 
sjöar och myrar. 

Den kuperade terrängen gör att siktlinjer bryts upp och landskapet har därför 
generellt en lägre känslighet för påverkan från vindkraftverk. Områdena runt 
de många avlånga sjöarna och de mindre öppna landskapen med jordbruk har 
en högre känslighet för påverkan då siktlinjerna är längre och skalan mindre.
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Sammanfattning av landskapets känslighet

Vindkraftverkens placering, storlek och antal bör alltid anpassas till landska-
pets förutsättningar. Generellt är småskaliga landskap och mindre rumslig-
heter mer känsliga för påverkan. Dock kan en kuperad terräng hjälpa till att 
bryta upp siktlinjer och göra påverkan mindre kännbar. Storskaliga, mindre 
komplexa landskap har däremot lägre känslighet för påverkan. Särskilt områ-
den som redan är påverkade av visuellt synbar infrastruktur har lägre känslig-
het.

Områden som ur ett landskapsperspektiv lämpar sig bättre för vindkraftseta-
blering är:

• Södra delar av slättbygden längs E6:an. Där domineras redan land-
skapet av infrastruktur och större byggda element och landskapet 
har en låg känslighet för ytterligare påverkan.

• Kuperade delar av skogsbygden. Där gör topografin och de korta 
siktlinjerna att påverkan är begränsad till närområdet. Upplevelsen 
av opåverkat område bör beaktas och känsligheten är som störst 
kring de större sjöarna och myrmarkerna. 

Områden som ur ett landskapsperspektiv anses vara känsligare för vindkrafts-
etablering är:

• Norra Varbergs sprickdalslandskap, särskilt smala dalgångar och de 
kustnära områdena. Generellt sätt är sprickdalslandskapet känsligt 
för påverkan men i närhet av utbyggda städer med befintlig infra-
struktur är känsligheten något lägre. Det gäller även större skogs-
beklädda platåer och bergsryggar där utblickarna mot kusten inte 
störs.

• Mest känsligt för påverkan är mellanbygdens komplexa landskaps-
bild med höga kultur-och naturvärden. De delar som har något 
lägre känslighet är större öppnare jordbruksområden med redan 
befintliga strukturer såsom industrier eller kraftledningar.  
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Vindkraft till havs och landskapsbilden

Varbergs kommuns långa kustremsa och de många utblickarna mot havet 
och skärgårdsöarna är ett starkt karaktärsdrag och påverkar landskapsbilden 
i stort. Landskapet i Varbergs kommun har en västöstlig riktning med sprick-
dalar som slutar i omslutande havsvikar med enda utblick mot havet, dessa 
utblickar är särskilt känsliga för påverkan. I södra Varberg är landskapet mer 
öppet och utblickarna mot havet mindre definierade, här är känsligheten 
något lägre. I övrigt är specifika utblickar kopplade till friluftsliv eller kultur-
och naturhistoriska platser, där horisonten hållits obruten, känsliga.

Varbergs kommuns attraktiva kust hyser många betydelsefulla värden för 
friluftsliv, rekreation och turism. Centrala Varberg, Varbergs slott och fäst-
ning, Apelviken, Getterön och Träslövs läge är alla uppskattade besöksmål 
med höga kulturmiljövärden. Hela Varbergs kuststräcka är av riksintresse för 
Rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § Miljöbalken). Längs kusten finns även tre speci-
fika områden av riksintresse för friluftsliv, Onsalalandet-Kungsbackafjorden-
Tjolöholm, Getterön- Årnäs-Balgöfjorden och till havs Fladen-Lilla Middel-
grund-Morups bank. I alla tre områden nämns landskapsbildens betydelse 
med utblickar över havet och upplevelsen av orörd natur. 

Sammantaget visar detta att upplevelsen av en fri havshorisont påverkar 
landskapsbilden och är för många ett viktigt inslag. Den obrutna horison-
ten förändras av en vindkraftsetablering och verken är synliga från flertalet 
viktiga platser längs kusten.  

Dock är påverkan på och upplevelsen av en förändrad landskapsbild delvis 
beroende av betraktarens inställning till vindkraftverk. Det är skillnad mellan 
en permanent bosatt och en besökare i landskapet. Det är också en skillnad i 
upplevelse mellan årstiderna. Till exempel på sommaren kan påverkan från 
vindkraftverk till havs upplevas som mindre påtaglig då vyn av horisonten 
bryts upp av andra vattenaktiviteter så som ökat antal badare, kite-surfare 
och båttrafik. 
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Avståndet till kusten har en stor inverkan på hur synligt vindkraftsetablering-
en blir från de många utblickarna längs kusten. Även antal och linjering med 
andra beviljade eller planerade vindkraftsområden, så som Kategatt Syd, 
Galatea/Galene och Stora Middelgrund, påverkar den kumulativa upplevel-
sen av etableringen. 

Kattegatt är en vältrafikerad led där större sjöfart regelbundet bryter upp 
utblickar mot horisonten från kusten. Det är en temporär påverkan av land-
skapsbilden men bör trots det tas i beaktning i diskussionen kring vindkraft-
verkens påverkan på landskapsbilden.  

Vindkraftverkens livstid på i snitt 30-40 år bör också ställas mot den mycket 
längre tidshorisonten vad gäller bevarandet av de kulturhistoriska miljöerna. 

Längs Varbergs kommuns kust återfinns även flertalet Natura 2000-områden 
och områden av riksintresse för naturvård. Kommunen har även utpekat 
flertalet områden i Naturvårdsprogrammet, främst kopplat till häckande 
fåglar, rastloklaer för vadare och den unika floran vid havsstrandängarna.
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FIGUR 6 Havsplanen för Västerhavet kring Varberg 
(Havs- och Vattenmyndigheten 2022).

2.3 Havs- och vattenplaner
Regeringen beslutade i februari 2022 om havs- och vattenplan för Väster-
havet, se utsnitt i figur 6. En havsplan ger vägledning om användning för de 
områden som omfattas av havsplanen och används av myndigheter, kommu-
ner och regioner vid planläggning och prövning av anspråk på användning 
inom havsplaneområdet. I Varbergs kommun når havsplanerna cirka tolv 
km innanför kommungränsen och pekar ut tre områden för natur (N): Balgö 
(V314), Fladen (V313) och Lilla Middelgrund (V309), och övriga havsområ-
det för generell användning (G). I kommunen finns därtill utpekade områ-
den för Sjöfart [mörkblått] och Yrkesfiske (motsvarar ungefär riksintresse). 
Området Balgö (V313) sammanfaller dessutom med område som är utpekat 
för Rekreation (inklusive friluftsliv) [skrafferat]. Även delar av område Lilla 
Middelgrund V309 är utpekat för Rekreation. Inget område inom eller i 
närheten av kommunen är utpekat för energiutvinning.

I samband med beslutet om havsplanen gav regeringen i uppdrag till Energi-
myndigheten, Havs och Vattenmyndigheten och flera andra centrala myn-
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digheter att tillsammans ta fram planeringsunderlag för ytterligare områden 
för havsbaserad vindkraft. Uppdraget innebär att nya områden lämpliga för 
ytterligare 90 TWh årlig elproduktion till havs ska pekas ut. Arbetet med un-
derlagen ska samordnas av Energimyndigheten. Uppdraget redovisas senast 
mars 2023 och Havs- och vattenmyndigheten lämnar sitt förslag till Reger-
ingen senast i december 2024.

V 312 U T S J Ö O M R Å D E  H A L M S TA D  T I L L  K U N G S b A C K A

Generell användning. Område där ingen särskild användning har företräde. 
Användningar som avgränsas av sina egna geografiska markeringar har före-
träde där de anges.

Område för rekreation inklusive friluftsliv. Förutsättningar för rekreation och 
god tillgänglighet för allmänheten ska bibehållas.

Område med särskild betydelse för sjöfart. Förutsättningar för sjöfartsverk-
samhet ska bibehållas och trafiksäkerhet med tillräckliga manöverutrymmen 
ska beaktas.

Område för yrkesfiske. Förutsättningar för att bedriva yrkesfiske ska bibehål-
las. God tillgänglighet för yrkesfiskefartyg till hamnar och fiskeområden lämp-
liga utifrån variationer över säsonger och år ska beaktas.

Förutsättningar för infrastruktur för att distribuera och överföra el ska bibehål-
las. Det ska finnas goda möjligheter att upprätthålla och underhålla infrastruk-
turen.

V 313 F L A D E N

Område för natur. Området har naturvärden som ska bevaras och utvecklas 
för säkerställande av biologisk mångfald och främjande av ekosystemtjänster.

Område för rekreation inklusive friluftsliv. Förutsättningar för rekreation och 
god tillgänglighet för allmänheten ska bibehållas.

Område med särskild betydelse för sjöfart. Förutsättningar för sjöfartsverk-
samhet ska bibehållas och trafiksäkerhet med tillräckliga manöverutrymmen 
ska beaktas.

Område för yrkesfiske. Förutsättningar för att bedriva yrkesfiske ska bibehål-
las. God tillgänglighet för yrkesfiskefartyg till hamnar och fiskeområden lämp-
liga utifrån variationer över säsonger och år ska beaktas.

V 314 b A L G Ö

Natur Område för natur. Området har naturvärden som ska bevaras och 
utvecklas för säkerställande av biologisk mångfald och främjande av ekosys-
temtjänster.

Utläggning, drift och underhåll av data- och telekablar, kraftkablar, rörled-
ningar och gasledningar ska möjliggöras där det är lämpligt. Detta gäller för 
hela planområdet.

24



2.4 Vindkraft i Varberg
Vindförhållanden och elanslutningsmöjligheter

De tekniska och ekonomiska möjligheterna för vindkraft är goda i Varberget 
kommun, med generellt bra vindförhållanden, goda elanslutningsmöjligheter 
och närhet till regioner med stora elbehov.

Befintliga och planerade anläggningar

Hösten 2022 finns totalt 16 vindkraftverk i drift i kommunen inom tre av de 
11 utpekade vindkraftsområdena. Det finns också tio vindkraftverk vid So-
tanäs i norra delen av Falkenberg, på gränsen till Varbergs kommun. Enligt 
vindbrukskollen finns även bygglov för två vindkraftverk söder om Bäcka-
gård. Enligt länsstyrelsens diarium finns i september 2022 inga inkomna 
ansökningar om nya vindkraftverk i kommunen. 

0 10 205 km

FIGUR 7 Medelvind på 140 meters höjd över marken enligt Energimyndigheten 2011.
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2.5 Generellt om solenergi
Teknik

Solens energi kan användas för att producera antingen elektricitet (via solcel-
ler), värme eller en kombination av el och värme. I den här utredningen 
avser vi främst anläggningar för att producera elektricitet. Med storskalig 
solenergi avses normalt anläggningar som har en installerad effekt på mer än 
1000 kW (kräver cirka en hektar mark) och som är inkopplade på det lokala 
eller regionala elnätet. 

För solenergianläggningar, där en stor andel av kostnaderna är material, är 
kostnaden för moduler avgörande för lönsamheten. Kostnaden för solcell-
smoduler har följt en inlärningskurva och gått ner med i genomsnitt 20% för 
varje fördubbling av installerad kapacitet globalt och kostnaderna fortsätter 
att sjunka. Antalet anläggningar för storskalig solenergi i Sverige har mellan 
2016 och 2021 ökat från 3 till 59 stycken  (Energimyndigheten, 2022). 

Förutsättningar för solenergi i landskapet

Liksom för vindkraften innebär höga elpriser en större efterfrågan på elen-
ergi och att det finns ett stort behov av att hitta nya platser även för solener-
giproduktion. I en kartläggning som utfördes i mitten av 2021 (Björnssson 
med flera, 2021) undersöktes genom en enkät vilka faktorer som var viktigast 
för val av plats för storskalig solenergi. Kostnad för marktillgång och närhet 
till elnät var de faktorer som flest svarande ansåg legat till grund för lokalise-
ringen den aktuella solcellsparken. På tredje plats kom acceptans från närbo-
ende. Av kartläggningen framkom också att 65% av de storskaliga solcells-
anläggningarna etablerats på tidigare åkermark, 30% på annan öppen mark 
som gräsytor, deponier eller betesmark och endast 5% i skogsmark.

Solenergianläggningar kräver inte automatiskt tillstånd enligt miljöbalken, 
men allt fler projektörer väljer ändå att göra en tillståndsansökan. Solenergi 
har en stor direkt men reversibel markpåverkan, men påverkar inte land-
skapsbilden som storskalig vindkraft.
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2.6 Befintliga och planerade anläggningar
I Varberg finns fyra större solkraftsanläggningar, varav två, Varberg Norra, 
söder om Tofta, och Solsidan vid Tvååker, är storskaliga och bland de största 
i landet. Vid solcellsanläggningen Solsidan i Tvååker ska Varberg Energi 
uppföra en av landets största batteriparker. Syftet är att stabilisera elnätet 
och optimera effektuttaget. Det finns även förfrågningar på ytterligare områ-
den i norra delen av kommunen.

2.7 Förutsättningar för solenergi i Varberg
Solinstrålningen har betydelse för lokaliseringen av solenergianläggningar, 
men är inte lika avgörande som vindförhållandena är för vindkraft. Varberg 
har en instrålning i nivå med genomsnittet för södra Sverige, se figur 7, med 
något mer solinstrålning i kustbandet.

Det finns mycket öppen mark i kommunen som skulle kunna användas till 
solenergi, både åkermark, se figur 11, industrimark och annan exploaterad 
mark. Enligt Varbergs Energi finns goda möjligheter till elanslutning främst 
nära Varbergs tätort, men också nära större industrietableringar. Kommu-
nen är indelad i områdeskoncessioner för fem elnätsbolag, varav Varbergsor-
tens Elkraft täcker den största delen av landytan.

FIGUR 8 Elnätsbolag med om-
rådeskoncessioner i Varbergs 
kommun. Källa ei.se
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STRÅNG-modellen
Vårt land är stort till ytan och strålningsnätet är glest. All kartering av strålning baserad på mätningar blir därför 
tämligen utjämnad. Ett exempel för solskenstid visas nedan till vänster. För att bättre kartlägga den rumsliga 
variationen har SMHI tillsammans med SSI och Naturvårdsverket tagit fram ett modellsystem för att beräkna 
yttäckande strålning. Systemet har fått namnet STRÅNG och för varje timme görs beräkningar i ett rutnät över 
nordvästra Europa (se figur). Varje ruta representerar en yta på 11x11 km. På så sätt får vi information om strål-
ningen mellan våra mätplatser och även ute till havs. Beräkningarna baserar sig på kännedom om bl a molnens, 
vattenångans och ozonets geografiska fördelning. Under www.smhi.se/strang hittar man dessa modellberäknade 
data samt kartor över globalstrålning, direkt solstrålning och solskenstid för ett antal år tillbaka fram till och 
med gårdagen. Dessutom görs beräkningar av den strålning som orsakar solbränna (CIE-viktad UV-strålning) 
och den strålning som fotosyntesen kan tillgodogöra sig (PAR). 

I ett annat projekt har SMHI tagit fram mängden CIE-viktad UV-strålning tillbaka till 1980 för att möjliggöra 
jämförelser med bl a cancerstatistik. Ett exempel på en månads CIE-viktad UV-strålning visas nedan. Ur de be-
räknade värdena framträder rumsliga detaljer som vi inte kan se i det glest fördelade stationsnätets data. Skillna-
den mellan hav och inland är tydlig. Även de större sjöarna i Europa kan ge upphov till liknande skillnader. Ofta 
är det högre strålning över Östersjön än motsvarande latituder öster- och västerut. Modeller ger alltså stora förde-
lar med den yttäckande informationen, men mätningarna har sin styrka i högre tidsupplösning och i kvalitén.
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gFramtiden 

De befintliga mätningarna och modellerna ger en god överblick över solstrålningsklimatet i landet. I framtiden 
kommer solenergin att utnyttjas mer än idag. För att möta detta behov har vi ökat tidsupplösningen i mätning-
arna. Modellerna kommer att behöva finslipas och anpassas för att ge mer detaljerade data. En närliggande 
utmaning är att få ett bättre grepp om den långvågiga strålningens variationer. Med hjälp av de pågående mät-
ningarna av aerosoler, AOD, kommer vi att förstå partiklarnas roll för variationerna i solstrålningen mer i detalj 
och när nästa större vulkanutbrott inträffar kommer vi dessutom att kunna följa detta bättre än tidigare. För att 
mer kunskap behöver vi mäta hur komponenterna i energibalansen samverkar och inte minst hur de påverkas i 
samband med förändringar i klimatet. 

För mer information kontakta Weine Josefsson eller Thomas Carlund

Erytemviktad UV-strålning (Wh/m2) för juli 2005. Det yttre geogra-
fiska området används fr o m 1 juni 2006.
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FIGUR 10 Solenergianläggningarna i Varbergs kommun 2022.

FIGUR 11 Jordbruksblock i Varbergs kommun. (data från Jordbruksverket). Kommunen genomförde under 2022 en utredning som  
klassar jordbruksmarkens användning och markbundna värden, se kapitel 5.
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S K Y D D A D E  O M R Å D E N 

Det krävs i princip alltid tillstånd eller dispen för att få bygga en markanlägg-
ning inom ett skyddat område enligt 7 kapitlet i miljöbalken (biotopskydd, 
strandskydd, naturreservat, natura 2000). 

A R T S K Y D D 

Solcellsanläggningen får inte skada fridlysta arter eller deras skyddade livsmiljö-
er. Därmed kan det krävas en inventering av området och eventuellt en ansökan 
om dispens från bestämmelserna i artskyddsförordningen. 

F O R N L Ä M N I N G A R

Solcellsanläggningar på marken innebär ofta vissa markingrepp, såsom schakt-
ning eller pålning som kan påverka fornlämningar och andra kulturhistoriska 
lämningar.

J O R D b R U K S M A R K  U R  P R O D U K T I O N

Det finns ofta goda möjligheter att fortsätta med en jordbruksliknande skötsel, 
såsom bete, ängsslåtter eller odling mellan modulraderna. (Annars 8 mån) 

M A R K AV VAT T N I N G  O C H  D I K N I N G 

En solkraftspark kan, om den innebär dikning, räknas som en ny markavvatt-
ning, vilket innebär att det behövs tillstånd till markavvattning och dispens från 
förbud mot markavvattning.

VÄ G L A G E N

Om solcellsanläggningen placeras inom en vägs skyddsområde (12-50meter 
från väg) kan den kräva tillstånd enligt väglagen. 

T E R R Ä N G KÖ R N I N G S L A G E N

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om 
det är din egen mark. 
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3. URVAL AV OMRÅDEN 
FÖR VINDKRAFT

3.1 Bedömning av en plats lämplighet
Utredningen har utgått från de elva områden som finns med i den gällande 
översiktsplanen som kompletterats med geografiska analyser och platsbesök. 
Projektutvecklare inom vindkraft arbetar med liknande metoder och verk-
tyg för att hitta platser som är kommersiellt och miljömässigt intressanta att 
utveckla. I tabell 2 redovisas de kriterier som använts i den här utredningen 
för att identifiera vindkraftsområden på land och till havs. I avsnitten nedan 
redovisar vi några av underlagen för kriterierna och de resonemang som 
ligger till grund för urvalet. Eftersom vindförhållandena bedöms tillräckliga 
i hela kommunen ingår inte något vindenergikriterium. Utredningen har i 

0 5 102,5 km

Utredningsområden vindkraft

Björnamossen
Holm

Kärret

Centrala
havsområdet

Ringhals

Värö

Torpaskogen,
söder om Derome

Skogsområde mellan
Mäsen, Stamnared och
Grimmared

Norr om väg 153,
öster om Rolfstorp, 
Skärteområdet

Kushult, 
Svartenområdet

Ärsjöområdet

Gummaråsen, 
öster om Tvååker

Munkagård

Bäckagård
- GaltabäckFIGUR 12 Utredningsområden för storskalig vindkraft.
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detta skede inte exkluderat stora opåverkade områden, då det kan finnas an-
ledning för kommunen att pröva den generella hänsynen till dessa i samband 
med aktualiseringen av översiktsplanen.

3.2 Utredningsområden
Utredningen har identifierat tre landområden som inte ingick i den tidigare 
översiktsplanen, och som i den här utredningen kallas Kärret, på gränsen 
mot Kungsbacka kommun, Björnamossen, öster om Veddige, och Holm, 
i kommunens nordöstra hörn. Dessa tre områden fanns delvis med i vind-
kraftsutredningen från 2010 (WSP 2010), men valdes bort i översiktsplanen 
bland annat beroende på att de låg inom det som kommunen pekat ut som 
stora opåverkade områden (se figur 16).

Till havs har utredningen identifierat ett större område, kallat Centrala havs-
området. Detta område angränsar till ett område utanför kommungränsen 
som nu projekteras för vindkraft.

Områdena beskrivs mer utförligt i kapitel 4.

TAbELL 2. Urvalskriterier som använts för att inledningsvis identifiera utredningsområden för vindkraftsområden på land

Urvalskriterium Planeringsunderlag Motivering

Området ska i ytterkant ha ett avstånd av minst 
500 m från bostadshus.

Bostadsbebyggelse enligt lant-
mäteriets fastighetskartan 2022 
(byggnader med typen HUS)

Generell bedömning av ljudpå-
verkan från enskilda moderna 
vindkraftverk

Området ska inte vara inom inom väg- och/eller 
järnvägsreservat.

Öppna geodata Allmänt intresse som är svårt att 
förena med storskalig vindkraft.

Området ska inte vara utpekat som riksintresse 
för kulturmiljövården.

Öppna geodata Allmänt intresse som är svårt att 
förena med storskalig vindkraft.

Området ska inte vara utpekat som Natura 2000, 
naturreservat eller riksintresse för naturvård.

Öppna geodata Allmänt intresse som är svårt att 
förena med storskalig vindkraft.

Området ska inte vara inom försvarsmaktens 
intresseområden

Öppna geodata Allmänt intresse som är svårt att 
förena med storskalig vindkraft.

Området ska vara på ett avstånd av minst 3 km 
från land

Lantmäteriets terrängkarta Påverkan på strandnära miljöer 
och bebyggelse, främst avseende 
ljud och landskapsbild.
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Utredningsområde
Naturreservat
Naturvårdsområden
RAMSAR
Marina områden
skyddade enligt Helcom
(MPA)
Natura 2000-områden
SCI
Natura 2000-områden
Fågeldirek�vet SPA
Riksintresse Frilu�sliv

Riksintresse Kulturmiljövård
Riksintresse Naturvård

Riksintresse Rörligt frilu�sliv

!

# Fiskehamnar
Riksintresse yrkesfiske
Riksintresse fiske kustzonen

Flygplats - MSA ytor
] Hamn - befintlig

Ј Järnväg - befintlig
sta�on för resandeutbye

Ј Järnväg -  befintlig
bangård, terminal m.m.
Järnväg - befintlig

Sjöfart - ankarplatser

Väg - befintlig
Väg - planerad

Riksintresse 
Högexploaterad kust

Sjöfart

Riksintressen och skyddade områden

I kommunen finns stora områden som är utpekade som riksintressen enligt 
3 eller 4 kapitlet miljöbalken, se figur 13. Riksintressen ska skyddas mot åt-
gärder som påtagligt kan skada deras värden eller möjligheterna att använda 
dem för avsett ändamål. Vid konflikt mellan olika intressen ska företräde ges 
sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 

Inga områden i Varberg eller dess grannkommuner är utpekade som riksin-
tresse för vindbruk. 

FIGUR 13 Riksintressen och skyddade områden
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Bostäder med 500 meter buffer

Utredningsområden vindkraft

FIGUR 14 Utredningsområden och avståndskriteriet 
500 meter till bebyggelse
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0 5 102,5 km

Hänsyn till bebyggelse

Det är främst hänsyn till bostadsbebyggelse som begränsar möjliga ytor för 
vindkraftverk på land i kommunen. Hänsyn till bebyggelse avser påverkan 
via risker, ljud, rörliga skuggor och landskapsbild. Vindkraftutredningen från 
2010 använde ett minimiavstånd på 500 meter mellan bostadshus och vind-
kraftverk som kriterium för att identifiera vindkraftsområden och minst 1000 
meter till tätorter och samlad bebyggelse för att undvika konflikt med fram-
tida utbyggnadsbehov. Avståndet till samlad bebyggelse fick i praktiken inte 
någon betydelse för de områden som identifierades då. I figur 14 visas utred-
ningsområdena i förhållande till avståndskriteriet 500 meter från bostad.
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Risk och säkerhet

I vindkraftverkens absoluta närhet kan det finnas risker för att människor 
ska skadas av is eller andra nedfallande föremål. Riskerna är mycket små 
och ytterst få sådana olyckor har inträffat. Det finns inga fall där människor 
har skadats. Forskningsföretaget Energiforsk har tagit fram en rekommenda-
tion om bedömning av riskavstånd vid risk för iskast i en rapport som heter 
Svenska erfarenheter av vindkraft i kallt klimat. 

Sett till drifttiden har vindkraften drabbats av få olyckor. Att vindkraftverk 
havererar eller att delar av vindkraftverk lossnar har emellertid inträffat.

Ljud

Naturvårdsverkets riktvärde är 40 dBA för industribuller utomhus. I sam-
band med bygglovs- eller tillståndsprövning ska redovisning ske av att rikt-
värden för buller kan klaras. Avståndet som krävs för att klara bullerrikt-
värdet varierar dels beroende på platsens förutsättningar, dels beroende på 
storlek på verk och grupper, men för enstaka moderna verk är det cirka 500 
meter till ljudnivån 40 dBA med de större vindkraftverk som finns på mark-
naden. 

Om vindkraftverken syns eller inte samt uppfattningen om vindkraftens 
påverkan på landskapet har betydelse för hur mycket man störs av ljudet 
(Boverket 2008). Boverket anger att en bedömning ska göras lokalt utifrån de 
speciella förhållanden som råder vad gäller skyddsavstånd. Det är viktigt att 
ta hänsyn till verkens storlek och de lokala förutsättningarna. Avstånden bör 
öka i och med att verken blir allt större.

Områdena kring E6 och järnvägarna är redan relativt bullerstörda. Det är 
möjligt att ljud från vindkraftverk uppfattas mindre störande i dessa områ-
den. En sammanvägd bedömning av bullersituationen bör därför göras vid 
prövning av vindkraftsetablering i dessa lägen. 
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Rörliga skuggor

I vissa fall kan risken för rörliga skuggor vid bostäder avgöra hur nära bebyg-
gelse som vindkraftverk kan placeras. För skuggbildning är Boverkets rekom-
mendationer maximalt 8 timmar per år eller maximalt 30 minuter per dag 
vid uteplats vid bostad. Detta kan dock enkelt hanteras genom automatisk 
avstängning av vindkraftverken de tider då störande skuggbildning kan upp-
stå.

Landskapsbild

Vindkraftverkens storlek påverkar hur mycket de dominerar landskapsbilden 
lokalt. I vissa kommunala planer har avståndet till bebyggelse relaterats till 
vindkraftverkens totalhöjd. Det kan därför vara relevant att i översiktsplanen 
föra resonemang kring storleken på vindkraftverken i relation till avståndet 
till närmaste bebyggelse.
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Naturmiljöer

Kommunens naturvårdprogram pekar ut områden med särskilda intressen 
för naturvården. Områden är indelade i tre klasser efter skyddsvärde. Ut-
redningsområdena har till största delen undvikit de känsligaste naturmiljö-
erna, men överlappar i något fall delar av naturvårdsprogrammet. Området 
vid Holm överlappar en del av naturvårdsprogrammet som har klass 3 och 
Björnamossen överlappar ett smalt stråk med klass 1. Utöver naturvårdspro-
grammet finns det arter som kan påverkas av vindkraft på större avstånd. 
Det handlar främst om rovfåglar som enligt Vindval kan behöva skyddszoner 
kring häckningsplatser på upp till flera kilometer. En enskild häckning kan 
då i praktiken göra ett område olämpligt för vindkraft. Även spelplatser för 
tjäder och orre, eller andra arter kan kräva skyddszoner.

0 5 102,5 km

Klass 1

Naturvårdsprogram

Utredningsområden 
vindkraft

Klass 2

Klass 3

Hänsynsområden

Vattendrag

FIGUR 15 Utredningsområdena i förhållande till  
kommunens naturvårdsprogram. 
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Stora opåverkade områden och tysta områden

Den gällande översiktplanen innebär restriktioner för att etablera verk-
samheter inom det som då pekades ut som stora opåverkade områden, se 
figur 16. För dessa områden gäller att:

• mycket stor restriktivitet ska tillämpas för enstaka ny bebyggelse 
utanför befintliga samhällen

• kompletterande byggnation inom och i anslutning till befintlig 
bebyggelse kan prövas för att bibehålla en levande landsbygd

• större exploateringsföretag, större vägdragningar etc. inte ska 
förekomma i området.

0 5 102,5 km

Stora opåverkade områden

Utredningsområden vindkraft

Tysta områden

FIGUR 16 Stora opåverkade områden enligt kommunens 
översiktsplan (Varberg 2010) samt områden med låga 
nivåer av samhällsbuller enligt en beräkning från läns-
styrelsen i Jönköpings län (2015).
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Det finns inga vindkraftområden inom dessa områden i den gällande över-
siktsplanen. I denna utredning har vi ändå med tre sådana områden som 
kan utvärderas i det kommande översiktsplanearbetet, då kommunen även 
har att precisera hänsynen till de stora opåverkade områdena. Länsstyrelsen 
i Jönköpings län har även gjort en kartläggning av tysta områden (<49 dBA)
utifrån nationella data (Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2015). Det kan finnas 
lokala avvikelser och Varbergs kommun har ej kvalitetssäkrat underlaget 
utifrån aktuell bullersituation. Kommunen har inte själv gjort någon kom-
munövergripande bullerkartering eller tagit fram ett eget liknande underlag.

Vindkraft till havs

Till havs finns de bästa vindförhållandena och de tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna är mycket goda för konkurrenskraftig elproduktion. Det 
finns också goda möjligheter till elanslutning, särskilt i den norra delen av 
kommunen vid Ringhals kärnkraftverk med dess anslutningar till stamnätet. 
De tekniska grundläggningsmöjligheterna är också relativt goda liksom möj-
ligheterna att ansluta teknisk infrastruktur.

Möjligheterna för att etablera vindkraft inom havsområdet i kommunen på-
verkas främst av olika starka motstående intressen, bland annat naturmiljö, 
fiske, kulturmiljö och försvarsintressen, som är skyddade enligt miljöbalken, 
PBL och annan lagstiftning. 

En stor del av havsområdet i kommunen är utpekat som riksintresse för yr-
kesfiske enligt 3 kapitlet 5 § miljöbalken (se figur 13). Detta för att säkerställa 
fiskesektorns tillgång till fångstområden. Kommunen är också mån om att 
värna den kommunbaserade småskaliga fiskenäringen. Vindkraft inom dessa 
riksintresseområden ska därför vägas mot områdets värde för fångsten, som 
kan variera inom området och det kan finnas förutsättningar för anpassning 
eller samexistens med vindkraft. 

Förutom de utpekade riksintressena och formellt skyddade områdena finns 
andra allmänna natur- och kulturmiljövärden och allmänna värden för 
friluftslivet och för fiskenäringen. Påverkan på landskapsbilden gör också att 
vindkraftverk kan vara olämpliga att lokalisera för nära kusten.
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4. UTREDNINGSOMRÅDEN 
FÖR VINDKRAFT

Detta avsnitt redovisar utredningsområdena med en prioritering av respek-
tive områdes lämplighet för vindkraftsetablering, avseende landskapsbilds-
påverkan, natur- och kulturmiljö, rekreationsvärden och övrig kommunal 
planering. I tabell 3 redovisas bedömningskriterierna som grundar sig i en 
viktning av känsligheten hos de värden som finns i och omkring området 
och omfattningen av påverkan från en vindkraftsetablering. I figur 17 visas 
prioriterade och avförda utredningsområden.

Föreslagna områden för vindkraftsetablering är ungefärligt avgränsade. Vid 
en projektering finns det underlag för en mer preciserad avgränsning. Utöver 
de utredda områdena för vindkraftsetablering kan ytterligare områden vara 
aktuella för vindkraftsetablering i framtiden. Detta kan till exempel vara om-
råden som sedan tidigare är bullerpåverkade från till exempel trafikleder. 

FIGUR 17 Studerade utredningsområden för vindkraft.
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TAbELL 3. Bedömningskriterier av utredningsområden utifrån lämplighet för vindkraft

Prioritet Landskapska-
raktär

Naturmiljö Kulturmiljö Rekreation Övrigt, kommunal 
planering

Prioritet 1 Område där 
landskapskarak-
tären bedöms 
som icke känslig 
(enligt WSPs 
rapport från 
2009 Vind-
kraftutredning 
-  Varbergs 
kommun) 

Område med inga 
direkta eller intillig-
gande kända vär-
den eller känsliga 
naturtyper iden-
tifierade i Natur-
vårdsprogramet
och
En vindkrafts-
etablering bedöms 
kunna anpassas till 
lokala naturvärden 
inom området.  

Område med 
inga eller intillig-
gande känsliga 
kulturmiljöer, 
utpekade i kom-
munens Kultur-
miljöprogram
och
En vindkraftseta-
blering bedöms 
kunna anpassas 
till lokala kultur-
värden. 

Område med 
inga eller få 
välkända värden 
för rekreation, 
friluftsliv eller 
turism. 
och
Område med 
rekreationella 
värden som 
bedöms mindre 
känsliga för 
den specifika 
påverkan från 
vindkraftverk. 
 

Inga närliggande om-
råden som prioriteras 
för bostadsbebyggelse 
eller andra intressen, 
enligt kommunens 
planer. 
och
Område med en 
storlek som möjliggör 
en anpassning för att 
minimera påverkan på 
identifierade värden. 
och
Område där verkens 
avstånd från värdet 
minimerar påverkan. 

Prioritet 2 Område där 
landskapskarak-
tären bedöms 
som känslig 
(enligt WSPs 
rapport från 
2009 Vind-
kraftutredning 
-  Varbergs 
kommun) 
och
En vindkrafts-
etablering 
bedöms kunna 
anpassas till det 
lokla landska-
pets känslighet. 

Område med delvis 
överlappande 
kända naturvär-
den eller känsliga 
naturtyper iden-
tifierade i Natur-
vårdsprogramet
och 
En vindkrafts-
etablering bedöms 
kunna anpassas till 
lokala kultur- och 
naturvärden.  

Område med 
inga eller intillig-
gande känsliga 
kulturmiljöer, 
utpekade i kom-
munens Kultur-
miljöprogram
och
En vindkraftseta-
blering bedöms 
kunna anpassas 
till lokala kultur-
värden. 

Område med 
höga värden 
för rekreation, 
friluftsliv eller 
turism. 
Område med 
rekreationella 
värden som 
bedöms mindre 
känsliga för 
den specifika 
påverkan från 
vindkraftverk. 

Inga närliggande om-
råden som prioriteras 
för bostadsbebyggelse 
eller andra intressen, 
enligt kommunens 
planer. 

Avförda 
utred-
ningsom-
råden

Område där 
landskapskarak-
tären bedöms 
som särskilt 
känslig (enligt 
WSPs rap-
port från 2009 
Vindkraftutred-
ning -  Varbergs 
kommun). 

Område med 
kända höga natur-
värden
eller
Område med utpe-
kade ovanliga eller 
känsliga naturtyper 
med högt värde 
eller
Nationellt skyddat 
område, till exem-
pel riksintresse för 
naturmiljö, naturr-
reservat, Natura 
2000-område och 
naturvårdsavtal.

Område med 
känsliga kultur-
miljöer, utpeka-
de i kommunens 
Kulturmiljöpro-
gram
och
En vindkraftseta-
blering bedöms 
svår att anpassas 
till lokala kultur-
värden. 

Område med 
höga värden 
för rekreation, 
friluftsliv och 
turism. 
Område med 
rekreationella 
värden som be-
döms känsliga 
för den specifika 
påverkan från 
vindkraftverk. 

Område som priori-
terats för utbyggnad 
av bostadsbebyggelse 
med mera i kom-
munens fördjupade 
översiktplaner.
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4.1 Landområden

Prioritet 1

Munkagård (utbyggt)

Prioritet 1. Området är påverkat av utbyggd infrastruktur och en 
vindkraftsetablering bedöms inte påtagligt påverka landskapsbil-
den eller kultur-och naturmiljön.

Området ligger öster om E6:an i höjd med Tvååker och befinner sig i slätt-
landskapet. Omkringliggande mark består av agrarlandskap, och tätorten 
Tvååker. Genom området går Tvååkerskanal, före detta Tvååkersån som 
omvandlades till en smal kanal under mitten av 1800-talet. Området består 
av åkrar och ett mindre skogsparti.

Området är redan utsatt för bullerpåverkan från E6:an och har fem redan 
utbyggda vindkraftverk, se figur 18. Det finns inga utpekade höga kultur- el-
ler naturvärden i området.

Att ta hänsyn till 

• Områdets befintliga bullerpåverkan från E6:an gör det mindre 
känsligt för påverkan från vindkraftverk. 

• E6:ans riktning. Vindkraftverk bör följa i samma riktning. 
• Bostadsbebyggelse begränsar utbyggnad av flera verk men eventu-

ellt kan de befintliga verken bytas ut mot effektivare och större.
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FIGUR 18 De befintliga vindkraftverken vid Munkagård 
ligger vid solenergianläggningen Solsidan.

FIGUR 19 Munkagård.
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Torpaskogen, söder om Derome (utbyggt) 

Prioritet 1. Området är lämpligt för vindkraftsverk i befintlig skala 
men lämpar sig inte för utbyggnation. 

Området ligger i norra Varbergs sprickdalslandskap som domineras av 
pro- duktionsskog. Det finns idag sex utbyggda vindkraftverk som följer 
parallellt väster om riksväg 41. Mellan vindkraftverken och riksväg 41 ligger 
kulturmiljön Torparhöjden med ett välhävdat odlingslandskap och historisk 
bebyggelse. Väster om området finns ytterligare bebyggelse. Norra delen av 
området angränsar till naturvårdsprogrammet Brombärshult (klass 3). Här 
finns två rödlistade fåglar, nattskärran och smådopping.  

Att ta hänsyn till 

• Påverkan på bebyggelse i väster och kulturmiljön i öster.
• Utblickar från Torparhöjden och konkurrens med nuvarande 

kulturhistoriska landskapsbild. 

FIGUR 20 Flygfoto över Torpaskogen och ett av se sex 
befintliga vindkraftverken.
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FIGUR 21 Utredningsområdet Torpaskogen
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Ärsjöområdet 

Prioritet 1. Närheten till Viskadalens kommunikationsstråk gör 
området mindre känsligt för påverkan. 

Området ligger i spricklandskapet norr om Viskans dalgång, Riksväg 41 och 
Viskadalsbanan. Området är redan påverkat av buller från väg 41 och Viska-
dalsbanan i Viskans dalgång. 

Göteborgsmoränen som går längs områdets sydvästra gräns har högt geo-
logiskt värde och är utpekat i kommunens naturvårdsprogram. Denna bör 
beaktas vid eventuell etablering.

I öster ligger Veselångens kulturmiljölandskap längs Riksväg 41. Norr om 
området ligger stora Hornsjön med värden för friluftsliv och rekreation. 

Det finns få bostadsbebyggelse i närområdet.

Att ta hänsyn till 

• Utblickar från rastplats och badplats vid Stora Hornsjön.
• Närheten till Viskadalens kommunikationsstråk gör området min-

dre känsligt för påverkan.
• Vindkraftverk placeras med fördel i grupp på de öppnare mar-

kerna eller längs med kraftledningens sträckning.
• Avstånd till den skyddsvärda göteborgsmoränen.
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FIGUR 22 Ärsjöområdet. 
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FIGUR 23 Skogsområdet mellan Mäsen, Stamnared 
och Grimmared
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Skogsområdet mellan Mäsen, Stamnared  
och Grimmared 

Området ligger norr om Skällinge i ett sprickdalslandskap. Det består till 
största del av skog. Det finns inga naturvårdsprogram eller höga kulturvär-
den inom området. Området angränsar däremot till värdefullt naturområde 
Mäshult, klass 1 i kommunens naturvårdsprogram. Här finns höga geolo-
giska och ekologiska värden med flera hotade arter och goda förutsättningar 
för fågelliv. Nycklamossen som ligger sydväst om området bedöms ha en 
känslig landskapsbild men avståndet gör att påverkan från vindkraftverk 
anses försumbar.

I öster ligger sjön Mäsen med höga värden för rekreation och fiske. Hal-
landsleden går runt området på norra och östra sidan utan att korsa områ-
det. 

Det finns ett fåtal gårdar norr och söder om området. 

Att ta hänsyn till 

• Påverkan på intilliggande värdefull naturmiljö, framför allt Mäs-
hult öster om området.

• Påverkan på utsikter från sjön Mäsen.
• Påverkan från utsiktsplatser eller rastplatser längs Hallandsleden. 
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Kushult, Svartenområdet 

Prioritet 1. Placering av vindkraftverk bedöms kunna ske med 
hänsyn till Natura 2000-området och värdefulla landskapsbilder. 

Området ligger i mellanbygden intill kommungränsen i öster. Landskapet 
består mestadels av produktionsskog med öppnare marker i norr och enstaka 
bebyggelse längs väg 153. Inga kulturmiljöer av högt värde är identifierade 
inom eller i närhet av området. Sjön Svarten norr om området är ett Natura 
2000-område och populärt fiskeområde. 

Fåtal gårdar finns i närområdet.

Att ta hänsyn till 

• Påverkan på Natura 2000 området och Svartens lugna vatten. 
• Närhet till bebyggelse begränsar möjliga platser för vindkraftverk 

inom området. 
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FIGUR 25 Utredningsområdet Kushult

FIGUR 24 Vy i området Kushult
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Värö 

Prioritet 1. Det finns inga höga kultur- eller naturvärden inom om-
rådet och den industriella landskapsbilden är mindre känslig för 
påverkan. 

Värö ligger strax söder om Ringhals i ett öppet sprickdalslandskap intill kus-
ten. Området är redan idag påverkat av industri och tillhörande byggnader. 

Söder om Värö ligger naturvårdsprogrammet Klosterfjorden, klass 1. Klos-
terfjorden är delvis naturbeteslandskap med höga naturvärde och strand-
ängar med rikt fågelliv.

Det finns bostadsbebyggelse i närområdet, framförallt tätorten i norr.

Tillstånd för etablering av vindkraftverk finns.

Att ta hänsyn till 

• Högt exploaterat område vilket gör att området bedöms tåla yt-
terligare påverkan 

• Påverkan på höga naturvärden kopplat till fågelliv
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FIGUR 26 Utredningsområdet Värö

FIGUR 27 Flygfoto över Värös industriområde.
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Ringhals 

Prioritet 1. Det finns inga höga kultur- eller naturvärden inom om-
rådet och den industriella landskapsbilden är mindre känslig för 
påverkan.

Ringhals ligger vid havet i norra Varbergs sprickdalslandskap. Området 
domineras av de industriella byggnaderna som hör till Ringhals kärnkraft- 
verk. De många kraftledningarna från Ringhals industri sätter sin prägel på 
landskapet och syns på långt avstånd. Det industriella landskapet är klassat 
som en viktig kulturmiljö. 

Söder om Ringhals ligger Båtafjorden, klass 1 enligt naturvårdsprogrammet. 
Båtafjorden är också klassat som ett Natura-2000 område och riksintresse, 
detta på grund av sina höga naturvärden kopplat havsstrandängar och fågel-
liv. Båtafjorden är en av de högst värderade fågellokalerna i Halland.

Nordöst om Ringhals finns ett område med fritidsbebyggelse. 

Att ta hänsyn till 

• Högt exploaterat område vilket gör att området bedöms tåla yt-
terligare påverkan 

• Påverkan på fritidsbebyggelse i nordöst 
• Placering av vindkraftverk utifrån påverkan på nuvarande kultur-

miljö
• Konkurrens med Ringhals som landmärke i landskapet. 
• Påverkan på höga naturvärden och fågellivet i Båtafjorden 
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FIGUR 28 Utredningsområdet Ringhals

FIGUR 29 Vy över Ringhals kärnkraftverk med norra 
kustremsan..
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Björnamossen 

Prioritet 1. Området bedöms tillräckligt stort för att en anpassning 
av placering kan ske med hänsyn till utblickar från kulturlandska-
pet i Skuttrans dalgång, göteborgsmoränen och Stora Värsjön.

Området ligger i norra Varbergs sprickdalslandskap och består av stor andel 
produktionsskog. I nordöst återfinns tre sjöar med angränsande myrmarker. 
Stora Värsjö och Värsjöbäckens dalgång i östra delen av området är utpekat 
i kommunens naturvårdprogram och har ett  värdefullt fågelliv.  Göteborgs-
moränen, som har höga geologiska värden, löper från nordöst till sydväst. 
Landskapet har även höga rekreationsvärden med Hallandsleden passerande 
söder om området. 

I söder ligger Skuttrans dalgång och kulturmiljön Sällstorps socken med 
bostadsbebyggelse och många bevarade historiska byamiljöer. 

Att ta hänsyn till 

• Påverkan på siktlinjer från Skuttrans dalgång mot området. 
• Påverkan på Sälltorps sockens kulturmiljö och dess karaktär.
• Avstånd till den skyddsvärda Göteborgsmoränen. 
• Stora Värsjös naturvärden i öst.
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FIGUR 30 Utredningsområdet Björnamossen

FIGUR 31 Vy mot Björnamossen från Skuttrans dalgång.
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Kärret 

Prioritet 1. Området bedöms tillräckligt stort för att en anpassning 
av placering kan ske med hänsyn till upplevelsen av tyst område 
och närliggande kulturmiljö. 

Delområdet Kärret ligger i norra Varbergs sprickdalslandskap och består 
mestadels av berghällar med produktionsskog. Området upplevs som ett tyst 
och opåverkat landskap men har utbyggd infrastruktur i närheten. Väster 
om området går E6:an och kraftledningsgator finns både i områdets mitt 
och utmed kommungränsen i norr.

Söder om området ligger Stråvalla damm som har definierats som ett natur-
vårdsobjekt. Utanför området i söder finns även enstaka bostadsbebyggelse. 
Längs E6:an ligger Stråvalla kyrka och dess kulturhistoriska kyrkomiljö. 

Att ta hänsyn till: 

• Området är redan påverkat av närliggande infrastruktur.
• Påverkan på intilliggande bebyggelse.
• Påverkan på kyrkomiljön och utblickar från kringliggande åker-

mark. 
• Landskapets riktning och topografi vid utplacering av vindkraft-

verk för att uppnå minsta möjliga påverkan på upplevelsen av 
opåverkat och tyst område. 

• Potential för kommunöverskridande område för vindkraftverk. 
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FIGUR 32 Utredningsområdet 
Kärret

FIGUR 33 Vy inom Kärrets område.
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Gummaråsen (utbyggt) 

Prioritet 1. Området har känsliga närliggande kultur- och natur-
värden men om hänsyn tas till utblickar från och påverkan på 
kulturlandskapet i norr och aktuella naturvärden kan påverkan 
minskas. 

Gummaråsen ligger i sydvästra delen av kommunen och befinner sig i mel-
lanbygdslandskapet. Bebyggelsen i närområdet består av gårdar och lantbruk 
och den närmsta tätorten är Tvååker, ca 5km bort. Det finns 5 befintliga 
vindkraftverk inom området. Området angränsar till Åkulla bokskogar och 
Jällsjö naturreservat. 

I närheten ligger kyrkbyn Sjöö med ett historiskt odlingslandskap. Här finns 
äldre byggnader som smedja, affär, skola och kyrka i trädrika hagmarker. 

Öströö slott vars godsmiljö härstammar från medeltiden ligger också i 
närheten. Öströö fårfarm med stora arealer beteslandskap är ett populärt 
utflyktsmål och påverkas redan av de befintliga vindkraftverken. 

Att ta hänsyn till 

• Påverkan på siktlinjer från kulturlandskapet kring Sjöö. 
• Påverkan på kulturlandskapet i norr gör södra och västra delen 

bättre lämpat för vindkraftsetablering.
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FIGUR 34 Vy mot Gummaråsen över betesmarkerna vid 
Öströö gård i norr.

FIGUR 35 Gummaråsen.
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Prioritet 2 

Bäckagård-Galtabäck

Prioritet 2. Området ligger nära bostadsbebyggelse. Landskapets 
topografi gör att den visuella påverkan från vindkraftsverk är stor 
men om hänsyn tas till den rådande strukturen i landskapet be-
döms påverkan på landskapsbilden, kulturlandskapet och natur-
värden minska. 

Området ligger i södra Varbergs slättbygd kring Tvååker. I väst återfinns 
de flacka kustnära havsängarna och i öst E6:ans motorväg. Landskapet är 
storskaligt med långa siktlinjer och lite vegetation. Tvååkers spikraka gata är 
en viktig kulturmiljö och ett historiskt exempel på skiftesreformerna under 
1800-talet. Från Tvååkersgata finns siktlinjer mot redan etablerade vind-
kraftverk längs E6:an.

Inom området finns bostadsbebyggelse vilket bör tas hänsyn till vid placering 
av vindkraftverk. Området är till viss grad redan påverkat, båsde visuellt och 
av buller, från utbygd infrastruktur i närheten.

Direkt väster om området, längs kuststräckan mellan Utteros och Sik, är ett 
område utpekat i kommunens naturvårdsprogram. Området utgör ett viktigt 
habitat för fåglar, specifikt vadare, och har även stora geologiska, botaniska 
och kulturhistoriska värden. 
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FIGUR 37 Bäckagård-Galtabäck 

FIGUR 36 Vy mot Tvååkersgata 
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Tidigare fanns sju vindkraftverk i området men de har nu monterats ned. 
Istället finns beviljad ansökan för etablering av två nya större verk.

Att ta hänsyn till 

• Påverkan på bostadsbebyggelse
• Påverkan på landskapsbilden längs standängarna.
• Påverkan på naturvärden längs kusten.
• Den rätvinkliga uppdelningen av mark och placering av bebyg-

gelse på rad längs Tvååkers gata. En placering av vindkraftverk 
bör följa de rådande riktningarna i landskapet. 

Holm 

Prioritet 2. Området upplevs som orört och tyst. Det bedöms till-
räckligt stort för att en anpassning av placering kan ske med hän-
syn till upplevelsen av tyst område och närliggande naturmiljö. 

Holm ligger i kommunens nordöstra del i skogsbygden. Landskapet är skogs-
beklätt med många öppna myrmarker, mindre sjöar och vattendrag. Mossar 
i norr, kring sjöarna Fisklösen och Hallandssjön, är utpekade i kommunens 
naturvårdsprogram. Här finns ett rikt fågelliv med framför allt ugglor och 
skogshöns.

I västra delen av området går en kraftledning i nord-sydlig riktning. Det 
stora området upplevs som tyst och opåverkat. Nya vägdragningar som krävs 
vid en vindkraftsetablering kan komma att påverka områdets upplevelse som 
orört och tyst. 

 Det finns inga utpekade viktiga kulturintressen eller områden för rekreation. 
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Att ta hänsyn till 

• Topografin gör att påverkan blir störst i närområdet. 
• Påverkan på upplevelsen av större opåverkat område.
• Landskapets riktning och topografi vid placering av vindkraftverk 

för att uppnå minsta möjliga påverkan på upplevelsen av opåver-
kat och tyst område. 

• Påverkan på känsliga naturmiljöer kring sjön Fisklösen och Hal-
landssjön.

 

Norr om väg 153, öster om Rolfstorp, Skärteområdet 

Prioritet 2. Området omringas av flertalet närliggande viktiga 
naturvärden och kulturlandskapet Skärtes dalgång. Områdets 
karaktär och storlek gör att en anpassning av placering bör kunna 
minska påverkan på natur- och kulturvärden i närområdet.

Området ligger i östra delen av Varberg kommun, i mellanbygdlandskapet, 
och är omringat av flera naturreservat. Västerut ligger Gässlösa, Skärte, 
Hovgård och Hallagårdens naturreservat. Nordöst om ligger Övre Lia och 
Märkedalens naturreservat. Landskapsbilden är särskilt känslig på västra 
sidan av området där långa siktlinjer finns från kulturlandskapet i Skärtes 
dalgång. 

Området har även viktiga värden kopplat till rekreation och friluftsliv med 
Hallansleden som passerar förbi områdets östra gräns.

Det ligger ett fåtal gårdar runt om områdets alla sidor.

Att ta hänsyn till 

• Påverkan på utblickar från Skärtes dalgång.
• Påverkan på utsikter och siktlinjer från öppningar och höjdpunk-

ter i omkringliggande naturreservat och från de större sjöarna i 
nordöst

• Landskapets riktning och dalar vid utplacering av vindkraftverk.
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Avförda utredningsområden på land

Söder om Skuttrans dalgång, Sällstorp-Deromesjön 

Avfört på grund av höga naturvärden, rödlistade arter och rovfåg-
lar. Tidigare ansökan om vindkraftsetablering har avslagits på 
grund av uppkomst av rovfåglar. 

Området ligger i Varbergs sprickdalslandskap, mellan Skällinge och Veddige. 
Det angränsar till Skuttrans dalgång i norr och söder om ligger Nycklamos-
sen som anses ha en mycket känslig landskapsbild. 

Skuttrans dalgång är rik på kulturhistoriska byggnader. Runt om byarna lig-
ger öppet mosaikartat odlingslandskap och utblick över Skuttran. 
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FIGUR 41 Utredningsområdet Söder om 
Skuttrans dalgång, Sällstorp-Deromesjön
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4.2 Havsområden
Prioriterat område

Centrala havsområdet 

Det stora avståndet till kusten minskar påverkan på landskapsbil-
den, rekreationella värden och kulturmiljöer. Särskilda kustattrak-
tioner bör tas hänsyn till vid placering av vindkraftverk.

Området ligger cirka 16 kilometer från närmsta kustområde i direkt västlig 
riktning från Varbergs tätort.

Mellan kusten och utredningsområdet ligger Kosterfjorden-Getterön som är 
klassat riksintresse för naturvård och Balgö Natura 2000-område. Dessa områ-
den är även klassade som riksintresse för friluftsliv.  Mellan kusten och området 
går den vältrafikerade farleden Oslofjorden. 

Området ligger mellan Fladen och Lilla Middelgrund som är utpekade som 
riksintresse för naturvård och Natura 2000-område. Dessa områden är också 
identifierade i Havsplanen som viktiga för rekreation och friluftsliv.

Utredningsområdet överlappas av riksintresse för yrkesfiske och är även utpe-
kat i Havsplanen. Området av riksintresse för yrkesfiske är stort och det be-
döms finnas möjlighet att anpassa en vindkraftsetablering så att vindkraft och 
yrkesfiske kan samexistera. Kommunen värnar om den småskaliga fiskenäring-
en och fångstdata visar på låg fångststatistik inom utredningsområdet. Därav 
bedöms påverkan på fiskenäringen lägre inom utredningsområdet.

Avståndet mellan området och kusten gör kustlandskapets karaktär och vär-
den kopplade till rekreation mindre känsliga för påverkan av en vindkrafts-
etablering. Den uppbrutna kusten med många uddar och öar medför också 
att siktlinjer mot horisonten bryts upp. Trots det finns det känsliga kultur- och 
naturmiljöer längst kusten där specifika utblickar mot horisonten är känsliga. 

Att ta hänsyn till 

• Påverkan på specifika utblickar från Gamla Varberg, Varbergs slott 
och fästning, Apelviken, Träslövs läge och Getterön.

• Kumulativa effekter från ytterligare vindkraftsetableringar utanför 
kommungränsen. 

• Påverkan på den lokala fiskenäringen.
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FIGUR 42 Fotomontage från 
Träslövsläge mot en tänkt fiktiv 
vindkraftsetablering i det cen-
trala havsområdet
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FIGUR 43 Centrala havsområdet.

68



FIGUR 44 Fotomontage från Varbergs fästning 
mot en tänkt fiktiv vindkraftsetablering i det 
centrala havsområdet

FIGUR 45 Fotomontage från badstranden i 
Kåsa mot en tänkt fiktiv vindkraftsetablering i 
det centrala havsområdet
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Utredningsområde 
Hultingsgrynnan

Varbergs kommun
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HULTINGSGRYNNAN

FIGUR 46 Det avförda utredningsområdet Hultings-
grynnan, på gränsen till Kungsbacka kommun. 

Avförda utredningsområden till havs

Hultingsgrynnan

Avfört på grund av viktigt stråk för fåglar och närhet till Vendelsö-
arna naturreservat och kuststräckan.

Hultingsgrunnan är havsområdet nordväst om Ringhals, mellan kom-
mungränsen mot Kungsbacka och som närmst fem kilometer från kusten. 
Utblickarna från kusten mot Vendelsönaturreservat är känsliga, särskilt från 
Stråvalla strand. Naturreservatet har ett mycket rikt fågelliv som kan påver-
kas av en vindkraftsetablering. Kustlandslandskapet intill präglas av indu-
striella byggnader, så som Ringhals och Värö. Landskapsbilden bedöms inte 
påverkas vid en vindkraftsetablering till havs. 

Vindkraftverkens dominans av rådande landskapsbild beror på avståndet till 
kusten och antal kraftverk. 
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Söder om Nabben 

Avfört på grund av närhet till kusten , naturreservat och Natura 
2000-område. Området ligger även nära riksintresse för yrkesfiske.

Kustlandskapet i söder har långa siktlinjer och nästintill obehindrad utblick 
över havet. Längs kusten återfinns kulturmiljöerna Trälövsläge och Gamla 
köpstad-Galtabäck. Båda miljöerna har välbehållna historiska byamiljöer 
med fiske- och sjöfartsanknytning. Utblickar från dessa områden är känsliga 
och vindkraftverk kan komma att påverka landskapsbilden och den kultur- 
historiska prägeln. 

Längs södra kusten ligger även populära stränder. Utblickar från Trälövs- 
läge havsbad och Björkängs havsbad påverkas. 
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FIGUR 47 Det avförda utrednings- 
området söder om Nabben.
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5. OMRÅDEN FÖR 
STORSKALIG SOLENERGI

5.1 Bedömning av en plats lämplighet
För vind finns stor erfarenhet av att lokalisera lämpliga platser, bland annat 
i den kommunala översiktsplaneringen, medan det för sol är ganska nytt. Vi 
rekommenderar att kommunen beaktar följande aspekter för att bedöma en 
plats lämplighet för solenergi: 

• Markanvändning. Undvik så långt som möjligt områden som 
konkurrerar med annan prioriterad markanvändning. Välj därför 
i första hand redan exploaterade ytor. Välj i andra hand områden 
med lågt värde för naturmiljö, kulturmiljö eller livsmedelsförsörj-
ning. I tabell 4 finns en prioriteringshierarki som kan användas 
som stöd för avvägningen.

• Elanslutning. Möjlighet till elanslutning till det regionala elnätet 
är avgörande för storskaliga anläggningar. Förutsättningarna är 
generellt goda i hela kommunen, men bäst i närheten av Varberg 
och andra tätorter, där det också är störst elkonsumtion.

• Närboende. Beakta påverkan på närboende och boendemil-
jöer. Undvik etableringar som påtagligt förändrar boendemiljöer 
genom att till exempel förändra viktiga siktstråk eller begränsa 
möjligheter till vardagsrekreation på ett betydande sätt.

• Landskapsbild. Beakta landskapets känslighet för den föränd-
ring som en storskalig solcellspark medför. Anläggningar bör i 
första hand placeras i de landskap som är mindre känsliga för 
förändring, främst där landskapskaraktären är starkt präglad av 
mänsklig aktivitet.

• Anpassningar till befintlig infrastruktur. Anläggningar bör så 
långt som möjligt anpassas till befintlig infrastruktur, till exempel 
genom att följa stråk av vägar och järnvägar. 

• Synergieffekter. Överväg även att prioritera områden där sol- 
och vindenergi kan kombineras. 
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Prioritet Beskrivning 

Prioritet 1 Redan exploaterade områden. Övriga öppna marker som bedöms sakna brukningsvärde för 
jordbruk och bete, med låga natur- och kulturvärden där solceller kan kombineras med åtgär-
der för att stärka den biologiska mångfalden. Platser där landskapskaraktären är starkt präglad 
av mänsklig aktivitet och landskapsbilden därmed inte är känslig för förändring.
Exempel på områden:
• Industriområden: anläggningar på tak och hårdgjorda restytor, som inte kan nyttjas för 

andra ändåmål. 
• Vid järn- och järnväg: I ruderatmarker mellan trafikstråk eller vid trafikplatser (exklusive 

ruderatmarker med naturvärden, så som torra marker med rik flora).
Det kan även vara lämpligt att anlägga solenergianläggningar på större byggnader såsom 
lager- och logistiklokaler, handel, sjukhus, större bostadshus med mera. Den här utredningen 
fokuserar emellertid på anläggningar som är mer storskaliga.

Prioritet 2 Öppen mark med låga naturvärden och/eller av viss betydelse för livsmedelsförsörjning, där 
solceller kan kombineras med annan markanvändning. Exploatering på åkermark som bedöms 
ha mycket höga brukningsvärden bör begränsas och naturbetesmarker med lång kontinuitet 
bör undvikas. Även för dessa områden är landskapskaraktären präglad av mänsklig aktivitet 
och landskapsbilden medelkänslig för förändring.
Exempel på områden:
• Åkermark där solceller kan kombineras med fortsatt odling av vall, grödor eller bete. 
• Betesmarker med låga naturvärden där solceller kan kombineras med fortsatt bete. 
• Jordbruks- eller betesmarker av låg kvalitet, där solcellsanläggningarna kan kombineras 

med åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden.

Prioritet 3 Öppen mark med naturvärde och/eller av stor betydelse för livsmedelsförsörjning. Områden 
vars landskapskaraktär är mindre präglad av mänsklig aktivitet, där landskapsbilden är mer 
känslig för förändring. Områden som är viktiga för vardagsrekreation eller angränsar till bostä-
der.
Exempel på områden:
• Liknande typområden som för prioritet 2, men där det utöver att platsens har värden för 

naturmiljö, friluftsliv med mera även kan vara svårare att kombinera solcellsanläggningen 
med annan markanvändning. 

Ingen prioritet  
- områden som bör 
undvikas helt

• Områden med höga naturvärden: Generellt rekommenderar vi att områden av klass 1 
(högsta naturvärde) och 2 (högt naturvärde) enligt svensk standard för naturvärdesinven-
tering helt undviks etableringar. Även ovanliga eller känsliga naturtyper med stort värde 
för biologisk mångfald, till exempel välhävdade slåtterängar, och områden med kända 
förekomster av rödlistade och/eller fridlysta arter som riskerar att påverkas negativt av en 
etablering bör undvikas.

• Nationellt skyddade områden för natur- och kulturmiljövärde, till exempel riksintresse för 
kulturmiljövård, naturreservat, Natura 2000-områden och naturvårdsavtal.

• Områden av stor betydelse för rekreation och friluftliv.
• Områden som prioriteras för utbyggnad av bostadsbebyggelse med mera i kommunens 

fördjupade översiktplaner.
• Skogsmark. Vi rekommenderar inte att omvandla skogsmark till storskaliga solcellsparker. 

Ett undantag kan vara att ersätta planteringar av energiskog eller gran på tidigare jord-
bruksmark med solcellsparker. 

TAbELL 4. Prioriteringshierarki som stöd för att bedöma ett områdes lämplighet för solkraft utifrån markanvändning. 

73



Baserat på dessa aspekter och prioriteringshierarkin har vi gjort en geogra-
fisk analys av områden vilka specifika områden i kommunen som kan vara 
möjliga att utveckla för storskalig solenergi. Analysen har följt följande steg:

1. Urval av geografiska områden som bör undantas helt.
2. Identifiering av sammanhållna områden med öppen 

mark som inte är jordbruksmark (prioritet 1 enligt hie-
rarkin).  

3. Identifiering av sammanhållna områden av jordbruks-
mark av lägre brukningsvärde (relativt andra områden 
i kommunen). Det rör sig då företrädelsevis om områden av 
normala till höga värden enligt framtagen värderingsanalys 
avseende jordbruksmarkens markanvändning [Tuvendal, M & 
Wahlsteen, E (2022). (prioritet 2 enligt hierarkin)

4. Identifiering av områden med större arealer mark av 
prioritet 1 eller 2 med potential för storskaliga anläggningar

5.2 Områden som undantagits (Steg 1)
De landområden som i steg 1 undantagits från analysen är:

• Områden mindre än 50 meter från bostäder
• Naturvårdsprogram inkl hänsynsområden
• Kulturmiljöprogram
• Naturreservat
• Riksintresse Kulturmiljövård
• Riksintresse Naturvård
• Natura 2000 
• Verksamhetsmark detaljplan pågående planering
• Detaljplanelagd mark (enligt kommunens planmosaik januari 

2023).

De områden som ingår som verksamhetsmark i de fördjupade översiktspla-
nerna har inte exkluderats eftersom vissa av dessa verksamheter skulle kunna 
inkludera energiproduktion. 

Även om vi i den här utredningen valt att exkludera detaljplanelagd mark 
kan det finnas möjligheter att kombinera solenergi med befintlig markan-
vändning inom vissa av dessa områden. 
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FIGUR 48 Områden som undanta-
gits i den geografiska analysen för 
storskalig solenergi. 
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5.3 Öppen mark som inte är 
jordbruksmark (Steg 2)

Som underlag för detta har vi använt de ytor som redovisas som "övrig öp-
pen mark" (med eller utan vegetation), eller "övrig exploaterad mark" i Na-
turvårdsverkets nationella marktäckedata (NMD) från 2018. Detta underlag 
finns redovisat i figur 49. Huvuddelen av dessa ytor ligger inom olika typer 
av undantag i det första steget, exempelvis är industriområdena i norra Var-
berg och på Buahalvön detaljplanerade för andra verksamheter och områ-
dena längs kusten omfattas till stor del av skydd för natur- eller kulturmiljön. 

Jordbruksmark (åkermark i NMD) är alltså undantagen i detta steg av analy-
sen. Vi har även valt att exkludera skogsmark eftersom:

• skogsbruksmark på samma sätt som jordbruksmark är skyddad 
enligt miljöbalken (3 kap. 4§)

• en kalavverkning av skog innebär stor påverkan på ekosystemen, 
även i produktionsskogar

• markförhållandena i skogsmarken ofta är besvärliga tekniskt för 
anläggande av solenergi.

Analysen av de områden som kvarstår visar på några större sammanhäng-
ande områden med övrig öppen mark eller exploaterad mark, men dessa 
ytor har i de flesta fall annan prioriterad markanvändning, exempelvis som 
golfbanor, aktiva bergtäkter eller kraftledningsgator, vilket gör dem olämp-
liga för solenergi. Inom den övriga öppna marken finns mark som på annat 
sätt är olämplig för solkraft, exempelvis kustens hällmarker och inlandets 
mossar. 

De ytor som vi identifierat som inte har någon annan prioriterad markan-
vändning är små, i storleksordningen några hektar, vilket inte är tillräckligt 
för storskaliga solenergianläggningar. De områden som ligger i anslutning 
till jordbruksmarker av lägre användningsklass skulle däremot kunna ingå i 
större sammanhängande ytor. Därför ser vi det som nödvändigt att även ta 
med jordbruksmark av lägre bruksvärde i analysen.
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FIGUR 49 Övrig öppen mark och 
exploaterad mark enligt Natur-
vårdsverkets nationella mark-
täckedata från 2018. 
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5.4 Jordbruksmark av lägre värde (Steg 3)
Enligt miljöbalken (3 kap. 4§) får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk 
för anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhälls-
intressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. I två färska do-
mar från 2022 (i mål M 15064-21 och M 1026-22) fastslår Mark- och mil-
jödomstolen att elproduktion från storskaliga solenergianläggningar är ett 
väsentligt samhällsintresse. I domarna poängterar domstolen att det enligt 
miljöbalken ändå måste utredas om lokaliseringen av anläggningen på ett 
tillfredsställande sätt kan ordnas på annan mark som inte är brukningsvärd 
jordbruksmark. Den alternativa lokaliseringen ska då vara fullt godtagbar 
från samhällsbyggnadssynpunkt och tekniskt och funktionellt lämplig samt 
ekonomiskt rimlig. En exploatör som vill ta brukningsvärd jordbruksmark 
i anspråk kan därför behöva genomföra en utredning som visar att det inte 
finns annan mark som är bättre lämpad för ändamålet.

Som framkom av förra avsnittet finns det i Varbergs kommun inga tillräck-
ligt stora ytor (för storskaliga anläggningar) att tillgå utanför jordbruks-
marken och jordbruksmarkens brukningsvärde får därför stor betydelse. 
Kommunen genomförde under hösten 2022 en utredning avseende jord-
bruksmarkens kvaliteter (Tuvendal & Wahlsteen, 2022) som ger viktig in-
formation om jordbruksmarkens värden. Jordbruksmarken har klassats dels 
utifrån faktorer som avser markbundna egenskaper, dels utifrån faktorer som 
avser den aktuella markanvändningen.

Utredningen delade in markerna i tre värdeklasser: Normalt, högt och 
mycket högt värde. För de markbundna faktorerna, som indikerar potentiellt 
värde för livsmedelsproduktion, fanns mycket få områden i kommunen som 
hade annat än mycket högt värde. För den aktuella markanvändningen (se 
figur 50) fanns dock betydligt fler områden som inte hamnar inom mycket 
högt värde. Vi har tolkat resultaten som att det inom de områden som har 
de lägre klasserna normalt eller högt värde (blå och grön färg i kartan) går 
bäst att kombinera livsmedelsproduktionen med solenergi.
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FIGUR 50 Klassning av jordbruks-
marken i Varbergs kommun 
utifrån markanvändning (Tuvendal 
& Wahlsteen, 2022). Kartan visar 
både det som är åkermark och det 
som är betesmark.
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5.5 Utredningsområden för 
storskalig solenergi (Steg 4)

Efter en analys av de undantagna områden, övriga öppna ytor och jord-
bruksmarkernas klassning utifrån markanvändning har vi identifierat sju 
områden med sammanhängande marker (se figur 51) där vi tror att det går 
att åstadkomma sammanhängande områden eller näraliggande ytor för stor-
skaliga solenergianläggningar. Liksom för vindkraften så ökar skalan även 
på solkraftsanläggningar, och många av de anläggningar som nu planeras 
i södra Sverige omfattar mer än 100 hektar eller mer än 50 MW. Elanslut-
ning av så stora anläggningar kan tar flera år att lösa, därför är det bra med 
framförhållning i den kommunala planeringen. I vår analys har vi satt en 
nedre gräns för 20 MW för de områden vi i första hand identifierat. Inom 
dessa områden ryms en installerad effekt av upp till 450 MW eller cirka 
500 miljoner kWh per år. Den installerade effekten har beräknats utifrån en 
översiktlig geografisk avgränsning av respektive område och ett antagande 
om att hälften av den tillgängliga ytan bebyggs med solenergi. 

På dessa platser finns dels ytor av prioritet 1 och prioritet 2 och områdena 
ligger också i områden som är präglade av annan mänsklig aktivitet. Om-
rådena ligger också i anslutning till Ringhals, Varbergs tätort eller Tvååker, 
platser där det finns relativt goda möjligheter att åstadkomma regionnäts-
anslutningar. I tabell 5 finns en översiktlig beskrivning av vad kommunen 
behöver ta hänsyn till vid en exploatering av respektive område.

Eftersom rådighet över marken är avgörande är markägaren ofta initiativ-
tagare eller mycket delaktig i projekteringen av en solkraftsanläggning. De 
olika platserna inkluderar marker med många fastighetsägare och därför är 
det troligt att någon kommersiell projektör sköter samordningen. 

I analysen har vi även identifierat ytterligare, mindre områden, som skulle 
rymma solkraftsanläggningar på 10 - 20 MW. Om det finns intresse för dessa 
eller andra områden kan de övervägas utifrån de principer som framgår i 
avsnitt 5.1. Några av dessa områden redovisas i figur 51. Dessa mellanstora 
områden kan ha en installerad effekt på 5 - 10 MW, vilket är i samma stor-
leksordning som de största anläggningarna i kommunen idag. Dessa områ-
den har inte studerats utifrån övriga hänsyn och det finns troligen ytterligare 
ej identifierade områden av denna storlek i kommunen.
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FIGUR 51 Platser som bedöms kunna 
utvecklas för storskalig solenergi. 
(fyllda gula cirklar). Den installerade 
effekten är översiktligt bedömd 
baserad på en möjlig exploatering av 
hälften av den tillgängliga ytan.  
På kartan finns även exempel på 
platser för medelstora solenergian-
läggningar (lila ringar).
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TAbELL 5. Utredningsområden för storskalig solenergi

Område Areal Potential Hänsyn

Kärra 140 ha 70 MW Område där markanvändningen är klas-
sificerad som åkermark med normalt till 
högt värde. Bra elanslutningsmöjligheter. 
Angränsar till E6 i öster. Vattendraget 
Ströan rinner genom området. 

Torna 100 ha 50 MW Område där markanvändningen är klas-
sificerad som åkermark med normalt till 
högt värde. Bra elanslutningsmöjligheter. 
Angränsar i öster mot järnväg. Vatten-
dragen Lilla Även samt Prästabäcken 
rinner genom området. Angränsande 
gårdsbebyggelse. 

L. Sunnvära 60 ha 30 MW Område där markanvändningen är klas-
sificerad som åkermark med normalt till 
högt värde. Bra elanslutningsmöjligheter. 
Behöver beakta planerad verksamhet 
i angränsande område i norr samt Ri 
naturvård i söder. Angränsar i öster mot 
väg och järnväg. 

Gässlingagården 300 ha 150 MW Område där markanvändningen är klas-
sificerad som åkermark med normalt 
till högt värde på både västra och östra 
sidan E6. Bra elanslutningsmöjligheter. 
Angränsar till område utpekat i natur-
vårdsprogram.

Ännagården 170 ha 85 MW Område där markanvändningen är klas-
sificerad som åkermark med normalt till 
högt värde. Området angränsar till två 
områden utpekade i kommunens kultur-
miljöprogram. Gårdsmiljöer i anslutning.

Tvååker 120 ha 60 MW Område där markanvändningen är klas-
sificerad som åkermark med normalt 
till högt värde på både västra och östra 
sidan E6. I området finns befintliga 
vindkraftverk och strax söder om även 
befintlig solpark. Kulturmiljö väster om 
området. 

Trönninge 40 ha 20 MW Område där markanvändningen är klas-
sificerad som åkermark med normalt 
till högt värde på både västra och östra 
sidan E6 samt söder om väg 805. Kultur-
miljön Trönningeby väster om området 
blandar gårdar med tätbebyggt område 
och i öster finns gårdsmiljöer. 
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5.6 Synergieffekter med vindkraft
Solceller har egenskaper som gör att de är lämpliga att kombinera med 
såväl vindkraft som livsmedelsproduktion. Vindkraftverk har högre installe-
rad effekt än solcellsanläggningarna, vilket innebär att solenergin då blir ett 
komplement till vindkraften och kan ofta dela på samma elanslutning eller 
energilagring. Alla utredningsområden för vindkraft som beskrivs i kapitel 4 
kan därför bli aktuella att kombineras med solenergi. Av solenergiområdena 
i figur 51 är det främst vid Tvååker, där det redan finns både vindkraftverk 
och solenergiproduktion idag, som det kan vara lämpligt med fortsatt solen-
ergiutbyggnad.
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6. REKOMMENDATIONER

6.1 Rekommendationer för vindkraft
För vindkraft rekommenderar utredningen att:

• De tre områden som redan byggts ut med vindkraftverk bör fort-
satt vara utpekade som vindkraftsområden i kommunens plane-
ring

• Avgränsningen av kvarvarande vindkraftsområden anpassas till 
nuvarande planeringsförutsättningar

• Området Sällstorp utgår, på grund av tidigare avslag
• Tre områden läggs till som utredningsområden:  

Kärret, Björnamossen och Holm
• Ett område till havs, Centrala havsområdet, läggs till som utred-

ningsområde för vindkraft
• Vindkraften anpassas till strukturer i landskapet och känsliga ut-

blickar, enligt rekommendationer för respektive område.

Utredningen har gjort en prioritering av de identifierade utredningsområ-
dena utifrån ett kommunalt markanvändningsperspektiv, avseende land-
skapsbild, naturmiljö, kulturmiljö, rekreation och övrig kommunal planering. 
Prioriteringen har tagit hänsyn till värden som kan påverka lokaliseringens 
lämplighet i stort, men inte lokala värden, exempelvis lokala artförekomster 
eller kulturlämningar där anpassning kan ske i detaljprojekteringen. 

En etablering av storskalig vindkraft i dessa områden förutsätter att den får 
tillstånd enligt miljöbalken, exempelvis avseende buller eller naturmiljöpå-
verkan och att kommunen ger tillstyrker lokaliseringens lämplighet. Utred-
ningen ger rekommendationer om vilken hänsyn som kommunen behöver ta 
inför en prövning av respektive område.
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6.2 Rekommendationer för solenergi
För storskalig solenergi rekommenderar utredningen att:

• kommunen i första hand prioriterar utbyggnad på redan exploa-
terad mark i utpekade områden och i andra hand på jordbruks-
marker som inte är av mycket hög kvalitet enligt utredningens 
klassning.

• utbyggnaden inte påtagligt förändrar boendemiljöer genom att till 
exempel förändra viktiga siktstråk eller begränsa möjligheter till 
vardagsrekreation på ett betydande sätt.

• anläggningar anpassas till befintlig infrastruktur, till exempel ge-
nom att följa stråk av vägar och järnvägar. 

• kommunen, i de fall odling och/eller bete bedrivs på platsen, 
utvärderar förutsättningarna för att fortsätta jordbruket i kombi-
nation med solenergianläggningen. Solenergi kan även stärka vissa 
typer av livsmedelsproduktion. 

• kommunen utvärderar möjligheten för att gynna den biologiska 
mångfalden inom de områden som byggs ut, se bland annat den 
färska handboken från RISE och Ecogain (Pettersson m. fl. 2022).  

Utredningen har gjort en identifiering av större sammanhållna utrednings-
områden utifrån ett kommunalt markanvändningsperspektiv, avseende 
bebyggd miljö, naturmiljö, kulturmiljö och övrig kommunal planering. Den 
geografiska analysen har tagit hänsyn till värden som kan påverka lokalise-
ringens lämplighet i stort, men inte lokala värden, exempelvis lokala artföre-
komster eller kulturlämningar där anpassning kan ske i detaljprojekteringen. 

En etablering av storskaliga solenergianläggningar i dessa områden förutsät-
ter i de flesta fall att den får tillstånd enligt miljöbalken, exempelvis avseende 
påverkan på jordbruksmark eller lokala natur- och kulturvärden.
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