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Synpunkter vid samråd enl Miljöbalken 

Vikboland & Marviken Vind 
 

 

 

Bakgrund 

 

Kolmårdsvind ekonomisk förening och ReWind Offshore AB har presenterat sina vindkraftplaner 

under tiden 23/9 – 11/10 2013 på Östra Husby bibliotek. Medlemmar i Naturskyddsföreningen 

Norrköping besökte utställningen den 26/9 och har också tagit del av samrådsunderlagen daterade 

sept 2013. 

 

Fem områden på östra Vikbolandet har valts ut som lämpliga för vindkraft. Antalet vindkraftverk 

varierar från 2 till 9 vindkraftverk/område. Den planerade tornhöjden är 120 meter och 

rotordiametern 128 meter. Ljudet vid närliggande byggnader är, enligt beräkningar, maximalt 40 

dBA. 

Kolmårdsvinds plan innebär följande: 

Marvikenområdet bebyggs med 6 stora vindkraftverk placerade på öar och skär. Dessutom 3 på 

fastlandet nära Marviken. 

Vid Bråxvik byggs 3 vindkraftverk, placerade söder och väster om Bråxvik. 

Jonsbergsområdet är planerat för 2 vindkraftverk, placerade på bergknallar sydväst om Jonsberg. 

Skenäsområdet förses med 3 verk på bergknallar sydost om Skenäs. 

Gottenvik förses, enligt planerna, med 4 eller 5 vindkraftverk på bergen söder om Gottenvik. 

 

 

Naturskyddsföreningen anser 

 

Naturskyddsföreningen anser att den framtida energiförsörjningen ska baseras på förnybara 

energikällor, som befintlig vattenkraft, vindkraft, bioenergi och direkt solenergi. En utbyggnad av 

vindkraften är en positiv utveckling och en nödvändighet för att flera av de nationella miljömålen 

ska kunna uppnås. Det överskuggande klimathotet måste motverkas, men samtidigt måste negativa 

effekter av kraftproduktionen minskas. 

 

 

Synpunkter från Naturskyddsföreningen Norrköping 

 

Naturskyddsföreningen Norrköping är positiv till vindkraftsetablering på Vikbolandet, men 

utgångspunkten vid etableringar måste vara att människor, flora och fauna med höga naturvärden 

inte tar skada. Föreningen ser positivt på att flera områden studerats och vi ser gärna att ytterligare 

något område utredes. Norrköpings kommun har pekat ut två områden på Vikbolandet som 

 

Kolmårdsvind 

Affe Gustafsson 

algstorp@telia.com 
 



 Sid 2 (2) 

  

prioriterade (gröna) områden. Kommunen anser att dessa områden är särskilt lämpliga för storskalig 

utbyggnad av vindkraft. Områdena benämnes E (söder om Häradshammar) och F (öster om Östra 

Ny). Vi konstaterar att inget av de områden som Kolmårdsvind förespråkar ligger inom område E 

eller F, men vi menar att något av dessa områden bör väljas framför området vid Marviken. 

 

Marvikenområdet ligger inom Riksintresse för naturvården, Riksintresse för friluftslivet, 

Riksintresse 4 kap Miljöbalken, Riksintresse för yrkesfisket, högsta klassen (nationellt intresse / 

klass 1) av värdekärna för naturvården enligt Naturvårdsprogrammet och kommunens 

intresseområde för rörligt friluftsliv. 

Dessutom ligger Marvikenområdet i anslutning till Bråvikens naturreservat som också är ett Natura 

2000-område. Vindkraftsverket på Stenskärshällen kommer att ligga inom naturreservatet och 

Natura 2000-området. 

Med hänvisning till områdets höga naturvärden och det rörliga friluftslivet anser Naturskydds-

föreningen Norrköping att vindkraftverk inte bör byggas inom områden som är klassade som 

Riksintresse, naturreservat eller Natura 2000, ej heller inom strandskyddade områden. Föreningen 

kan tänka sig byggnation på fastlandet under förutsättning att en kommande MKB visar att fauna 

och flora inte tar skada. 

 

Bråxviksområdets västligaste vindkraftverk kommer att tangera den gamla barrskogen norr om 

Sverkelsbo. Skogen är av kommunalt intresse för naturvården och en extra noggrann projektering 

behövs för att naturvärdena inte ska skadas. 

 

Jonsbergsområdets sydligaste vindkraftverk kommer att ligga nära Storåns våtmark. Tidvis är det 

mycket sjöfågel vid våtmarken och en vindkraftetablering kan påverka fågellivet negativt. Detta 

måste utredas i MKBn. 

 

Gottenviksområdets vindkraftverk kan komma att störa häckande rovfågel. Även detta måste 

utredas. 
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Med vänlig hälsning 
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