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Yttrande vindkraft Galatea-Galene dnr 2022-
2204 lagen (1992:1140) om Sveriges 
ekonomiska zon för uppförande och drift av 
vindparken Galatea-Galene.  

Ärendet 
Galatea-Galene Vindpark AB söker tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges 
ekonomiska zon för uppförande och drift av vindkraftsparken Galatea-Galene som 
planeras att anläggas i Sveriges ekonomiska zon i Kattegatt, cirka 30 km väster om 
Hallands kust.  

Regeringen har genom beslut den 27 januari 2022 uppdragit åt Länsstyrelsen i Hallands 
län att bereda ansökan. Länsstyrelsen har 30 augusti 2022 begärt Riksantikvarieämbetets 
yttrande angående ställningstagande (tillstyrkande/avstyrkande), synpunkter i sakfrågan, 
samt ansökan i dess helhet.  

Av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) framgår att marinarkeologisk utredning 
kommer att utföras. I MKB redovisas en landskapsanalys med utgångspunkt i bland annat 
Riksantikvarieämbetets underlag avseende känsliga områden vid etableringen av 
havsbaserad vindkraft (Riksantikvarieämbetet 2003 Sveriges kust- och 
skärgårdslandskap. Kulturhistoriska karaktärsdrag och känslighet för vindkraft). I MKB 
framhålls skillnaden mellan ursprungliga och industriellt påverkade havslandskap. Vidare 
framhålls att påverkan på landskapsbilden vid de punkter som analyserats till stor del 
bedömts vara beroende av ljus- respektive vädermässiga förhållanden. I kompletteringen 
av MKB redovisas en siktfältsanalys för att belysa vilka områden som kan komma att 
påverkas samt fotomontage för 16 punkter längs den del av kusten som är exponerad mot 
de planerade områdena. Vidare redogörs för en fördjupad diskussion och analys av den 
obrutna horisontens betydelse och ljuspåverkan i mörker. I kompletteringen lämnas även 
en redogörelse för påverkan på riksintressen där ”utblickar och vy mot havet” ingår i 
riksintressebeskrivningarnas motiv och uttryck.  

Enligt MKB bedöms påverkan på upplevelsen av landskapet bli måttlig. Enligt 
kompletteringen kommer etableringen inte att påverka berörda riksintressen.  

Länsstyrelsen i Halland 
halland@lansstyrelsen.se
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Synpunkter  
Riksantikvarieämbetet avstyrker ansökan om tillstånd för uppförande och drift av 
vindkraftsparken Galatea-Galene. 

Landskapsbild 

De föreslagna anläggningarna kommer vara synlig längs en stor del av Hallandskusten. 
Riksantikvarieämbetet anser att konkava kustlinjer är känsliga för etablering av 
havsbaserad vindkraft då den visuella exponeringen blir större (Riksantikvarieämbetet 
2003 Sveriges kust- och skärgårdslandskap. Kulturhistoriska karaktärsdrag och 
känslighet för vindkraft).  Riksantikvarieämbetet anser vidare att avsaknaden av en 
arkipelag längs södra Hallandskusten gör kustzonen extra exponerad för visuell 
påverkan från positioner ute till havs. Till följd av den halländska kustens topografi 
bedöms de planerade vindkraftsparkerna därför få konsekvenser för en betydande del av 
Hallands kust. Skillnader i fråga om de planerade områdenas layout bedöms i detta fall 
inte innebära någon väsentlig skillnad i fråga om konsekvenserna för landskapsbilden. 
Mot bakgrund av etableringens omfattning, särskilt hallandskustens särskilda 
topografiska förutsättningar, bedöms konsekvenserna för landskapsbilden sammantaget 
bli så omfattande att etableringen bör innebära en olägenhet av väsentlig betydelse för 
kulturmiljöns intressen vad gäller landskapsbilden. Riksantikvarieämbetet bedömer 
därför att kulturmiljön såvitt gäller landskapsbilden, därmed försämras så avsevärt att 
uppförandet av vindkraftparken inte bör få komma tillstånd.  

Riksantikvarieämbetet har till uppgift att bl.a. verka för att kulturvärdena i bebyggelsen 
och i landskapet tas till vara samt bevaka kulturmiljöintresset vid samhällsplanering och 
byggande enligt 2 § p 2 förordningen (2014:1585) med instruktion för 
Riksantikvarieämbetet. I detta yttrande har myndigheten inte vägt in eller bedömt om 
andra viktiga samhällsintressen utgör grund för dispens och att regeringen därför kan 
tillåta den ansökta verksamheten.  

Riksintresse för kulturmiljövård 

Riksantikvarieämbetet gör bedömningen att etableringen av vindkraftsparkerna medför 
en begränsad påverkan på berörda riksintressen för kulturmiljövården. Den föreslagna 
etableringen kommer innebära viss visuell påverkan men bedöms inte medföra påtaglig 
skada på de funktionella sammanhang som ligger till grund för riksintresseanspråkens 
motiv och uttryck. 

Övriga upplysningar 
I Bilaga K.1. redogör bolaget för hur de marinarkeologiska kulturmiljövärdena ska 
hanteras inom projektet och där nämns att resultatet ska tillställas länsstyrelsen. De 
båda områdena som bolaget har ansökt om 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.  
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Eftersom systematiska inventeringar av havsområdet saknas, har även få antikvariska 
bedömningar av lämningar genomförts. Ett skyddsavstånd ska utgå från 
fornlämningens gräns, då spridningsbilden för olika fornlämningar varierar och 
fartygs-/båtlämningar kan ha ett stort spridningsområde. 

Detta beslut har fattats av avdelningschef Marja-Leena Pilvesmaa efter föredragning 
av utredare Carl Johan Sanglert. I den slutliga handläggningen har även tf. enhetschef 
Christian Runeby deltagit.  

Beslutet har signerats elektroniskt och saknar därför namnunderskrift.
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