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Avbryta arbetet med detaljplan för vindkraftspark Arendal/Risholmen

Byggnadsnämnden föreslås besluta
att avbryta arbetet med detaljplan för vindkraftpark Arendal/Risholmen inom
stadsdelarna Arendal och Syrhåla i Göteborg upprättad den 21 april 2009 och reviderad den 25 augusti 2009.
Syftet med planen var att ge förutsättning för en utökning av befintlig vindkraftspark.
Planen innebar att sju delområden på Risholmen, Arendal och Knippelskären avsattes
för etablering av vardera ett nytt vindkraftverk. På två av platserna finns redan idag
vindkraftsverk. Avsikten var att medge utbyte till större verk.
Totalt i området finns idag 12 vindkraftsverk i drift. Med detaljplanens genomförande
skulle den totala vindkraftparken komma att omfatta sammanlagt 17 verk.
Byggnadsnämnden beslöt den 25 augusti 2010 att föreslå kommunfullmäktige att anta
detaljplan för vindkraftpark Arendal/Risholmen inom stadsdelarna Arendal och Syrhåla
i Göteborg, upprättad den 21 april 2009 och reviderad den 25 augusti 2009. Samtidigt
informerades Byggnadsnämnden om att regeringens beslut i miljömålet måste avvaktas
innan beslut i kommunfullmäktige skulle tas.
För genomförandet av projektet krävs miljötillstånd enligt miljöbalken. Kommunfullmäktige har begärt tillåtlighetsprövning hos regeringen.
Under regeringsprövningen återkallade Göteborg Energi AB sin talan vad avsåg de
vindkraftverk som Miljödomstolen riktade invändningar emot (4 st). Efter att Miljödomstolen tillstyrkt gruppstationen i kvarvarande omfattning, i detaljplanen benämnda
VG 05, VG 08 och VG 18, beslutade regeringen den 31 mars 2010 att tillåta denna. Den
tillåtna gruppstationen omfattar således 3 nya verk, (varav två avser utbyte av befintliga
lägre verk).
I samband med tillåtlighetsprövningen återlämnade regeringen ärendet till Miljödomstolen för fortsatt prövning av Göteborgs Energi AB:s ansökan. Dom meddelades den 16
juli 2010 i vilken Göteborgs Energi får tillstånd att uppföra högst tre vindkraftverk, benämnda VG 05, VG 08 samt VG 18. Domen har vunnit laga kraft.
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Detaljplaneförslaget omfattade 7 områden för vindkraftverk. Med nu gällande dom
kvarstår tre verk, varav två avser utbyte av befintliga lägre verk och ett är ett nytt vindkraftverk.
De två befintliga verken som skall bytas ut, ligger utom detaljplanelagt område. Det nya
verket ligger inom område med gällande planer som anger industriändamål med en
högsta byggnadshöjd på 35 meter över nollplanet eller totalt 57 meter. Genomförandetiden har gått ut. Marken ägs av Lundby Container Service.
Miljötillståndet innebär att Göteborgs Energi kan uppföra VG 05 och VG 08 utan att det
krävs detaljplan.
Göteborg Energi AB återkallade den 8 mars 2011 sin begäran om planuppdrag. Detaljplanearbetet föreslås därför avbrytas.
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Bilaga 1
Dom 2010-07-16, Ansökan om tillstånd till Gruppstation för vindkraftverk vid Risholmen-Arendal
Bilaga 2
Miljödepartementet 2010-03-31 Tillåtlighetsprövning enligt 17 kap miljöbalken av
Gruppstation för vindkraftverk vid Risholmen-Arendal
Bilaga 3
Göteborg Energi´s återkallande av detaljplan.
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