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Synpunkter på förslagen till riksintresse för vindbruk 
 

 

 

Bakgrund 

 

Energimyndigheten uppdaterar nu områden angivna som riksintresse för vindbruk, på land och till 

havs. Enligt Energimyndighetens regleringsbrev ska myndigheten skapa planmässiga 

förutsättningar inom planeringsramen och stärka vindkraftens situation. 

På land bedöms cirka 7500 km² vara ett rimligt anspråk för riksintresse vindbruk. Till havs och i 

insjöar bedöms cirka 3300 km² vara ett rimligt anspråk. 

På land gäller fyra huvudkriterier: 

o I vindområdet ska det blåsa mer än 7,2 m/s i årsmedelvind 100 meter ovan mark 

o Området ska vara större än 5 kvadratkilometer 

o Avståndet mellan vindkraftverk och bebyggelse ska vara mer än 800 meter 

o Avstånd till region- och/eller stamnät ska vara högst 15 kilometer 

Undantagna områden enligt miljöbalken är: 

o Riksintresse obruten kust, 4 kap. 3 § MB 

o Riksintresse obrutet fjäll, 4 kap. 5 § MB 

o Nationalparker, 7 kap. 2§ MB 

 

Energimyndigheten önskar synpunkter på förslaget till revidering av riksintresse vindbruk (dnr: 

2010-5138, datum: 2012-11-30). Om synpunkter lämnas från andra än de som är direkta 

remissinstanser bör dessa samordnas via respektive riksorganisation. 

 

 

Handlingar 

 

Naturskyddsföreningen Norrköping har tagit del av de handlingar, i detta ärende, som 

Energimyndigheten lagt ut på sin hemsida. GIS-material och Avancerat GIS-material har vi dock 

inte kunnat studera p g a avsaknaden av GIS-programvara. Däremot har Sebastian Kirppu tagit 

fram en detaljkarta (jpg-fil) över nordöstra Östergötland åt oss. 

 

Till grund för våra synpunkter refererar vi också till ”Vindkraft – tillägg till översiktsplanen för 

Norrköpings kommun”. Dels samrådshandlingen, dels utställningshandlingen. 
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Föreningen har också studerat ansökan, inklusive MKB; från Fr Ramström Vind AB, vilka har 

planer på en vindkraftspark på Östkinds häradsallmänning, strax nordväst om Kvarsebo. 

 

 

Synpunkter 

 

Energimyndigheten har pekat ut ett område (nr 64), norr om Bråviken, som sträcker sig i 

nordvästlig riktning från Kvarsebo till Fjällmossen. Se kartan nedan! 

I området är det flera sällsynta fågelarter som häckar eller uppehåller sig, något som gör området 

olämpligt för vindbruk. Fågelarterna finns omnämnda i de tre yttranden som 

Naturskyddsföreningen Norrköping lämnat om den planerade vindkraftsparken på Östkinds 

häradsallmänning (rödmarkerat område på kartan). De tre yttrandena finns som bilaga. 

 

 
 

Område nr 64 sträcker sig in över Fjällmossen som främst är känt för sin rika fågelfauna. 

Fjällmossen ingår i EU´s nätverk för skyddad natur, Natura 2000, utpekat enligt både 

fågeldirektivet och habitatdirektivet. 

Sedan 1999 är Fjällmossen skyddad som naturreservat och 2010 lade Länsstyrelsen ner stora 

resurser på en naturvårdsbränning på en yta av 22 ha. För närvarande pågår en restaurering av 

Fjällmossen genom projektet Life to ad(d)mire, delvis finansierat av LIFE+, EUs miljöfond. 

Nedan finns en länk till Länsstyrelsens hemsida om Fjällmossen: 

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-

natur/naturreservat/norrkoping/fjallmossen/Pages/index.aspx 

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/norrkoping/fjallmossen/Pages/index.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/norrkoping/fjallmossen/Pages/index.aspx
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I område nr 64 finns xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 

 

Naturskyddsföreningen Norrköping yrkar på att område nr 64 tas bort som riksintresse för 

vindbruk. Området har alltför höga naturvärden och hyser en fågelfauna som gör området 

olämpligt för vindkraft. Det är också en trakt med ett välfrekventerat friluftsliv. Sörmlandsleden 

går genom området. 

 

I stället för område nr 64 rekommenderas Energimyndigheten att utreda östra Vikbolandet 

noggrannare. Där är vindförhållandena bra och det finns en bra infrastruktur i form av vägar och 

regionalt elnät. 

Norrköpings kommun har hunnit ganska långt i sin utredning av förutsättningarna för 

vindkraftsetableringar inom kommunen. Utställningen av ”Vindkraft – tillägg till översiktsplanen” 

är genomförd och kommunen arbetar nu med att sammanställa inkomna synpunkter. 

I ett tidigt skede pekade Norrköpings kommun ut två områden på nordöstra Vikbolandet som 

lämpliga för vindkraftsparker. Det är område 7 och 8, markerade med blå begränsningslinje på 

kartan ovan. Detaljinformation om dessa områden finns i Samrådshandling – maj 2011. 

Senare i planeringsprocessen blev två andra områden på Vikbolandet utpekade. Det är område E 

och F – orange begränsningslinje på kartan ovan. Detaljinformation om dessa områden finns i 

Utställningshandling – augusti – oktober 2012. 

Samrådshandlingen och utställningshandlingen kan nås genom kommunens hemsida: 

http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/oversiktsplaner/fop/vindkraft/ 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Göran Esbjörnsson 

Naturskyddsföreningen Norrköping 

 

 

 

 

 

 

Ordförande och postmottagare: Göran Esbjörnsson, Eknäsgatan 39, 603 54 Norrköping 

 

 

Information om Naturskyddsföreningen finns på föreningens hemsida: 

www.naturskyddsforeningen.se/norrkoping 

http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/oversiktsplaner/fop/vindkraft/
http://www.naturskyddsforeningen.se/norrkoping

