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Yttrande om tillståndsansökan enligt lagen 
(1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon 
för uppförande, drift och avveckling av 
Skåne Havsvindpark i södra Östersjön 

Ärendet 
Skåne Offshore Windfarm AB, dotterbolag till Ørsted Wind Power A/S, har hos 
regeringen ansökt om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon för 
uppförande, drift och avveckling av vindkraftsparken Skåne Havsvindpark som planeras 
att anläggas i Sveriges ekonomiska zon i Östersjön, cirka 22 km söder om Skånes kust.  

Ansökan omfattar anläggande av vindkraftspark med tillhörande kringanläggningar 
(transformatorstation m.m.) samt anläggande av internt elkabelnät. Skåne Offshore 
Windfarm AB yrkar i sin komplettering av ansökan (Stockholm 20 juni 2022, 1.2 
Justering av yrkanden och villkor) i första hand på en vindkraftspark om högst 125 
vindkraftverk med en maximal höjd om 385 m över medelvattennivån, samt tillhörande 
anläggningar. Samtliga anlagda inom Sveriges ekonomiska zon och angränsande zon. 
Alternativ två anger samma antal verk och höjd, men med en alternativ placering.   

Regeringen har genom beslut den 22 december 2021 (M2021/01802) uppdragit åt 
Länsstyrelsen i Skåne län att bereda ansökan. Länsstyrelsen har begärt Riksantikvarie-
ämbetets yttrande angående ställningstagande (tillstyrkande/avstyrkande), synpunkter i 
sakfrågan, samt ansökan i dess helhet.  

Riksantikvarieämbetet har besökt riksintresset Kåseberga [M173] den 19 oktober 2022.  

Synpunkter 
Riksantikvarieämbetet avstyrker ansökan om Skånes Havsvindpark. 

 

Riksintresse för kulturmiljövård 

Riksantikvarieämbetet delar inte miljökonsekvensbeskrivningens bedömning och analys 
gällande påverkan på riksintressen för kulturmiljö. Underlaget saknar en närmare analys 
av hur vindkraftsverken påverkar förståelsen och upplevelsen av utpekade värden i de 
riksintresseområden som berörs. Detta är särskilt viktigt i förhållande till riksintresset 

Länsstyrelsen i Skåne 
skane@lansstyrelsen.se 
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Kåseberga [M173]. Observera att fiskeläget Kåseberga inte ingår i riksintresset, utan är 
en övrig kulturhistorisk företeelse som beskrivningstexten tar upp under rubriken ”I 
området ingår även”.  

En viktig bedömningsgrund är hur utpekade uttryck samspelar med varandra för att 
bära upp en vald berättelse i landskapet och om dessa bedöms ha ett funktionellt 
samband med havet. Påverkan kan vara av visuell art, men även påverka den 
historiska berättelsen i landskapen i de fall de har en stark koppling till havet. 

Riksantikvarieämbetet konstaterar utifrån underlagets illustrationer att vindkraftsparken 
leder till en visuell påverkan på upplevelsen av berörda riksintressen utmed kusten. 
Ansökningens visualisering saknar alternativa höjder. I ett fall är upplevelsen av miljön 
och dess koppling till havet särskilt starkt förknippad med förståelsen av riksintressets 
värden. Det gäller riksintresset Kåseberga [M173]. Riksintresset består av en 
fornlämningsmiljö som domineras av den monumentala skeppssättningen Ale stenar. 
Skeppssättningen räknas som en av landets största och dateras till yngre järnålder. 
Förståelsen av miljön är starkt kopplad till hur skeppssättningen relaterar till havet, 
vilket förstärks av det dominerande läget på en hög udde och den distinkta formen av ett 
skepp. De resta stenarna avtecknar sig fritt mot horisonten, vilket understryker 
lämningens monumentala och symboliska karaktär. Detta förstärks av det öppna 
landskapet runt lämningen. Läget och siluetten har även bidragit till lämningens 
funktion som riktmärke för sjöfarten.  

I bilaga D2. Skåne Havsvindpark, Visuell inverkan på landskapsupplevelsen redovisas 
en 360 graders panoramavy över havet och landskapet runt lämningen. Riksantikvarie-
ämbetet konstaterar att lämningens solitära roll gör den särskilt känslig för yttre visuell 
påverkan. Fotomontaget från Ale stenar redovisar att det område som vindkraftsparken 
tar i anspråk sträcker sig 29 km längs horisonten, vilket i praktiken leder till att en 
betydande del av lämningens siluett kommer att påverkas.   

Förståelsen av skeppssättningen hänger ihop med kontakten med havet och den obrutna 
horisonten, varför en horisontlinje bestående av rörliga vindkraftverk skulle skada detta 
förhållande på ett sådant sätt att påtaglig skada bedöms uppstå på riksintresset. Dess 
dominerande läge genom den visuellt obrutna kontakten med havet är en grundförut-
sättning för en trovärdig upplevelse av riksintresseområdet. 

Övriga upplysningar 
De båda områdena som bolaget har yrkat i Komplettering av ansökan, Bilaga A1 och 
Bilaga A2 ligger inom angränsande zon. Fornlämningar som ligger i Sveriges 
angränsande zon är skyddade enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950), vilket även 
omfattar tidigare okända lämningar. Kulturhistoriskt värdefulla fartygs-/båtlämningar 
kan skyddas även om de antas ha förlist efter 1850.  

Eftersom systematiska inventeringar av havsområdet saknas, har även få antikvariska 
bedömningar av lämningar genomförts. Miljökonsekvensbeskrivningen listar ett flertal 
lämningar av oklar antikvarisk status inom området. Ett skyddsavstånd ska utgå från 
fornlämningens gräns, då spridningsbilden för olika fornlämningar varierar och 
fartygs-/båtlämningar kan ha ett stort spridningsområde.  
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Detta beslut har fattats av avdelningschef Marja-Leena Pilvesmaa efter föredragning 
av utredare Petra Stråkendal. I den slutliga handläggningen har även tf. enhetschef 
Christian Runeby, handläggare Johan Aspfors och handläggare Tina Mathiesen 
deltagit.  

 

Beslutet har signerats elektroniskt och saknar därför namnunderskrift. 

 

 

 

 

 


