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Yttrande över Vindbruksplan för Öckerö kommun, dnr 0725/07 
 
Med anledning av presenterat samrådsförslag betr ovannämnda vindbruks- 
plan för Öckerö kommun vill vi från Hönö Öråd framföra följande synpunkter: 
 

 

Övergripande plan 
 

Att bli självförsörjande på el och att omställning skall ske till ett ekologiskt ut- 
hålligt energisystem, som är säkert, ekonomiskt och miljöanpassat, är ju en  
god och vällovlig ambition enligt Öckerö kommuns övergripande mål ifråga  
om energi och energianvändning. Men att en av Sveriges till ytan minsta kom- 
muner – utan regional samordning – skall försöka lösa detta genom att tillåta 
etablering av en stor vindkraftspark inom kommunens gränser, ställer vi oss  
frågande inför. Vi efterlyser en övergripande plan på nationell, läns- och  
regionnivå för satsningar på lämpliga energisystem innan kommunens mark-  
och havsområden kommer ifråga för ev exploatering i detta syfte. 
 
 
Tidsfaktorn 
 
Utvecklingen av förnyelsebar energi sker f n med stor intensitet och hastighet.  
Visserligen är vindkraften idag längst kommen men kanske kommer andra för 
skärgårdsmiljön mindre störande möjligheter att finnas inom en inte alltför av- 
lägsen framtid. 
 
 
Alternativa lösningar 
 
Kanske kommer den nationella och regionala planeringen fram till att samord- 
nade vindkraftsparker i första hand skall etableras i redan existerande industri- 
miljöer och längs regionens stora vägar som E 20. Stora vindkraftverk kan redan  
ses längs motorvägar i Halland och norra Bohuslän. Det tycker vi är föredömligt.  
I verk av detta slag skulle även en liten kommun som Öckerö kunna köpa in sig  
och på så sätt uppnå sitt mål att bli självförsörjande på el inom nästa mandat- 
period. 
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Skärgårdsmiljön 
 
Attraktivt 

”Närhet till natur, hav och stad lockar människor att vistas, bo och arbeta här.” 
 
Natur och kultur  

”Det öppna, karga landskapet tillsammans med tillgängliga, havsnära natur- 
  områden ger både konstnärlig inspiration och möjlighet till aktivitet och rek- 
  reation.” 
 

Ovanstående är citat ur Öckerö kommuns vision från 2005. Där framhålls vår 
skärgårdsmiljö som kommunens främsta tillgång såväl för de boende i kom- 
munen som för turismen och besöksnäringen. 
 
Om denna tillgång skulle upplåtas för exploatering och industrialisering på det  
sätt som åskådliggjorts i föreliggande samrådsförslag, frågar vi oss om uppoff- 
ringen skulle vara värd de förlorade kvaliteterna sett ur ovannämnda aspekter  
på vår skärgårdsmiljö. Från Hönö Öråds sida anser vi oss i dagsläget inte kunna  
ge ett jakande svar på denna fråga.  
 
 

HÖNÖ ÖRÅD  
   

 
……………………………………………………………..  …………………………………………………. 
 
Ordförande    sekreterare 
 
 

 
 

 

 

 

 

   


