
Remiss gällande uppdatering av riksintresse 

vindbruk

Ärendet

Energimyndigheten har remitterat förslag till revidering av områden av riksintresse 

för vindbruk, på land och i havet. 

Sammanfattning

 Riksantikvarieämbetet anser att utpekandet bör föregås av en 

urvalsdialog med statliga myndigheter och länsstyrelser.

 Ett utpekande bör omfatta urvalsgrunder som innebär sannolikhets- och 

rimlighetsbedömning för att bli hanterbart i den kommunala planeringen. 

 Det urval och de urvalsgrunder för områden för vindbruk som 

kommunerna redovisar i kommunala översiktsplaner bör analyseras och 

relateras till det urval som Energimyndigheten gör vid revideringen av 

riksintressen för vindbruk.

 Riksantikvarieämbetet ifrågasätter det lämpliga i att peka ut riksintresse 

för vindbruk som är flera gånger större än planeringsramen. 

 Den nu förenklade beredningen av riksintresse vindbruk medför att 

länsstyrelser och kommuner bör ges möjlighet att lämna motiverade och 

förankrade remissvar. Remisstiden möjliggör dock inte detta.

 Riksintresseområdet för vindbruk som sammanfaller med världsarvet 

Tanum bör utgå eller alternativt minskas så att en buffertzon till 

världsarvet Tanum uppnås.

 De föreslagna områdena på södra Öland ska utgå eftersom de står i 

konflikt med världsarvet Södra Ölands odlingslandskap som Sverige 

åtagit sig att bevara.
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Riksantikvarieämbetets synpunkter 

Kriterier och urval

Riksintresse för vindbruk är speciellt på så sätt att det är ett ytkrävande 

exploateringsintresse, men också för att goda vindar finns över stora delar av 

Sverige. Energimyndighetens urvalskriterier har syftat till att i en GIS-analys sålla 

fram områden vilka anses särskilt lämpade för storskalig vindkraft och som 

föreslås vara av riksintresse för vindbruk. Dock har till stora delar planerings-

/urvalssteget inte utvecklats sedan förra revideringen 2008, vilket då var den 

främsta kritiken mot utpekandet. 

Beroende på riksintresset vindbruks karaktär som ett exploateringsintresse och de 

goda vindresurserna i landet anser Riksantikvarieämbetet att utpekandet behöver 

ske genom en process som innehåller ett mått av planering. Denna planering bör 

utgå från en översiktlig bedömning av områdenas lämplighet i förhållande till 

andra intressen, och sannolikheten för att området behövs för 

vindkraftsproduktion. 

Hushållningsförordningen

Riksantikvarieämbetet har inte analyserat alla områden av riksintresse för 

kulturmiljövården som kan stå i konflikt med föreslagna områden av riksintresse 

vindbruk. Riksintressesystemet bygger på att en avvägning görs enligt 

hushållningsförordningen om flera olika kategorier av riksintressen står i konflikt 

med varandra.  

En avvägning enligt hushållsförordningen med de områden som nu föreslås som 

riksintresse för vindbruk blir dock obalanserad eftersom goda vindresurser inte är 

begränsad till några små och särskilda platser i Sverige. Som ovan nämnts anser 

Riksantikvarieämbetet att utpekandet bör föregås av att områdenas lämplighet i 

övrigt bedöms och av en bedömning av sannolikheten för att områdena i fråga 

behövs för att trygga en utbyggnad av vindkraften. Först efter ett sådant 

utpekande blir en avvägningssituation enligt hushållsförordningen relevant.

Processen för utpekande – dialog och förankring

Nyligen avslutades den statliga stödinsatsen till kommunerna för att skapa 

planeringsförutsättningar för en utbyggnad av vindkraft i paritet med 

planeringsramen. Mer än 200 av Sveriges 290 kommuner har utarbetat 

planeringsunderlag för vindbruk och merparten har upprättat översiktsplaner för 

vindbruk. Kommunerna har använt samma vindkartering som Energimyndigheten. 
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I de kommunala översiktsplanerna redovisas områden för vindbruk som utgör 

riksintresse för vindbruk men också många sådana områden som inte utpekats 

som riksintresse för vindbruk. Det har visat sig att den sammanlagda ytan av 

utpekade lämpliga områden för utbyggnad av vindkraft i kommunernas 

översiktsplaner vida överstiger planeringsramen 30 TWh. 

Energimyndighetens förslag innebär att riksintresse vindbruk sammantaget kan 

inrymma en utbyggnad motsvarande ca 3 gånger de 30 TWh som utgör 

planeringsramen för 2020. Riksantikvarieämbetet ifrågasätter om en så stor 

sammanlagd yta bör pekas ut då utpekandet indirekt innebär begränsningar för 

annan markanvändning och för att kommunerna redan idag i sina översiktsplaner 

har reserverade vindbruksområden som vida överstiger planeringsramen.

Det kan finnas statliga anspråk som inte stämmer helt överens med inriktningen 

på den kommunala planeringen. Den nu valda hanteringen där den statliga 

dialogen har ersatts av ett färdigt remissförslag, och de kommunala 

översiktplanerna med vindbruksområden inte bidragit till urvalet, är dock olycklig. 

Detta riskerar att undergräva förtroendet för processen kring riksintressen och 

översiktsplanering i stort. Aktuella kommunala översiktsplaner är en förutsättning 

för att systemet med riksintresseanspråk ska fungera. 

En slutsats av Energimyndighetens remitterade förslag är att det återstår ett led i 

beredningen och att det nu förväntas att remissinstanserna står för bedömningen 

av förslagets relevans och rimlighet bland annat i relation till de kommunala 

översiktsplanerna. Länsstyrelserna och kommunerna bör därför inom ramen för 

remissen ges goda möjligheter att granska förslaget och tillräcklig tid för lämna 

synpunkter. Den remisstid som nu gäller möjliggör inte detta. 

Ett tydligt exempel på ett område där det är uppenbart att förslaget saknar 

rimlighet är de föreslagna områdena på södra Öland. I Mörbylånga kommun är 

kommunen och regionala företrädare överens om att hålla själva alvarmarken fri 

från vindkraft på grund av områdets höga natur- och kulturvärden. Detta framgår 

bl.a. av översiktsplanen med det senaste tillägget avseende vindbruk där fyra 

områden i närheten av alvaret pekas ut som utredningsområden för vindbruk. Det 

är sådana områden som aldrig skulle ha pekats ut som förslag till riksintresse om 

det hade genomförts en dialog med statliga myndigheter och med länsstyrelsen.  
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Världsarvsområden som inte bör pekas ut som riksintresse för vindbruk

I missivet öppnar Energimyndigheten för att områden som föreslagits som 

riksintresse för vindbruk kan utgå om tydliga motiv för detta ges. 

Som framgår ovan anser Riksantikvarieämbetet att utpekandet borde ha 

genomförts på annat sätt. Vad gäller världsarven anser Riksantikvarieämbetet att 

ett nytt stort område av riksintresse för vindbruk på södra Öland är uteslutet 

eftersom området ligger centralt i världsarvsområdet Södra Ölands 

odlingslandskap. En storskalig utbyggnad av vindkraft på södra Öland skulle 

medföra en påtaglig landskapsförändring och världsarvet Södra Ölands 

odlingslandskap skulle skadas. Det kan leda till att Unesco upphäver områdets 

världsarvsstatus.

I Tanum finns också ett världsarv som sammanfaller med föreslaget område av 

riksintresse för vindbruk, se bifogad karta. Riksintresseområdet för vindbruk som 

omfattar och påverkar världsarvet Tanum bör utgå eller justeras i gränser så att ett 

buffertavstånd erhålls mellan området för riksintresse vindbruk och världsarvet. 

Det är inte förenligt med Sveriges åtaganden enligt världsarvskonventionen att 

peka ut riksintressen för storskalig vindkraft inom världsarven Södra Ölands 

odlingslandskap och Tanum. 

Unesco har nyligen tillskrivit Riksantikvarieämbetet med anledning av ett 

uppmärksammat vindkraftsprojekt på Öland. Riksantikvarieämbetet har med 

anledning av detta besökt Öland och Mörbylånga kommun. Vid mötet uttalade 

kommunen sin tydliga ambition att följa översiktsplanen i samband med 

tillståndsansökningar och hålla fast vi de utpekade utredningsområdena för 

vindkraft samt avstyrka projektansökningar som ligger utanför dessa områden. 

Översiktsplanen har hittills fungerat bra i detta avseende enligt kommunen. Ett 

utpekande av riksintresse för vindbruk på alvarmarken på södra Öland skulle helt 

bryta mot de principer som legat till grund för kommunens utpekande av 

utredningsområden. Det råder konsensus lokalt och regionalt om att alvarmarken 

och östra sidan av Öland ska hållas fri från vindkraft mot bakgrund av de höga 

natur- och kulturvärden som finns där. Redan idag finns vindkraft inom världsarvet 

Södra Ölands odlingslandskap men den är i en annan skala än vad som avses vid 

ett utpekande av riksintressen. I stort sett samtliga områden som kommunen i 

översiktsplanen anger som möjliga för vindkraftsutbyggnad ligger inom eller i 

anslutning till dessa redan tidigare ianspråktagna områden. 
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Motiv för att inrätta världsarv, och för att ovan nämnda föreslagna områden av 

riksintresse för vindbruk bör utgå, framgår också av information på berörda 

myndigheters webbplatser, se bilaga 2.

Detta beslut har fattats av avdelningschefen Birgitta Johansen efter föredragning 

av handläggaren Håkan Slotte. 

Birgitta Johansen 

Håkan Slotte

Bilagor: 

1. Kartor: Världsarv Södra Ölands odlingslandskap och världsarv Tanum i 

förhållande till riksintresse för kulturmiljövården och föreslagna områden 

för riksintresse vindbruk.

2. Information om världsarv inklusive länkar.

Kopia: 

Kulturdepartementet 

Naturvårdsverket

Samtliga länsstyrelser  

Mörbylånga kommun

ICOMOS Sverige

Världsarv I Sverige
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