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1 Inledning 

Denna lokaliseringsutredning för projektet Marviken öar har sammanställts av Vindform AB, till en 

ansökan om tillstånd för en vindkraftpark i utanför Marviken på Vikbolandet i Norrköpings kommun.  

I rapporten sammanställs de uppgifter och överväganden som ligger till grund för lokaliseringen och 

utformningen av den vindpark som Marviken Vind nu söker tillstånd för. 

2 Bakgrund 

Konsortiet Vindpark Marviken bildades 2011 av lokala intressenter i Norrköping tillsammans med 

projektutvecklingsbolaget ReWind Offshore AB.  

 

Förhållanden för att etablera vindkraft utanför Marviken är gynnsamma. Vindresurserna är mycket bra 

och det finns ledig kapacitet i elnätet sedan Marvikens kraftverk lades ner. Planerna på ett större 

projekt tog form 2011 när en förstudie för vindkraft i området utanför Marviken genomfördes.  

3 Alternativ för den aktuella vindparken 

Utformningen av en vindpark, liksom antalet vindkraftverk inom projektområdena, beror bland annat 

på projektområdets yta, avstånd till bostäder, vindkraftverkens storlek och markförhållanden.  

Under förstudiens gång har flera olika alternativa lokaliseringar och utformningar studerats.  

 

I området kring Bråvikens mynning finns några områden avsatta som riksintresse för vindbruk (se 

figur 1).  

 
Figur 1. Riksintresseområden för vindkraft i anslutning till Bråviken och Marviken.  

 

Inget av dessa områden kan dock användas för vindkraft. Förstudier har visat att Försvaret inte tillåter 

vindkraft i något av dessa områden till sjöss. De har alltså inte varit några möjliga lokaliseringar.  

 



        
       

Inledningsvis planerades en vindpark som omfattade en stor del av Bosöfjärden med verk placerade på 

havsbottnen, med samma typ av bergförankrade fundament som används i Vindpark Vänern. Detta 

alternativ har under samråd och projektutvecklingens gång modifierats ett antal gånger. Ur 

vindsynpunkt skulle det vara bättre med verk placerade längre ut från kusten, eftersom vindhastigheten 

då ökar. En möjlig utformning av en sådan anläggning presneteras som projekt Svarskären. 

Huvudalternativet, som är resultatet av synpunkter framförda under samråden och erfarenheter från 

vindparken Båtskär på Åland, kallas här Marviken öar. En utredning av dessa tre områden presenteras 

i denna lokaliseringsutredning: 

 

1. Bosöfjärden offshore 

2. Svartskären 

3. Marviken öar  
 

De undersökta områdena framgår av kartan i figur 2. 

 

 
Figur 2. Undersökta områden för lokalisering av Vindpark Markviken. © Lantmäteriet Dnr R50221350_140001  

 

1. Bosöfjärden  

    Offshore 

2. Svartskären 

3. Marviken öar 



        
       

 

3.1 Bedömningsgrunder 

De tre lokaliseringsalternativen har utvärderats genom bedömning av kriterier som ansetts vara av 

särskild vikt. Följande kriterier har använts: 

 

 Vindresurser  

 Planering 

 Infrastruktur (elnät, vägar, hamnar, industrier)  

 Miljöpåverkan (ljud, skuggor, natur&kulturmiljö, rekreation, landskapsbild) 

 Motstående intressen (telekommunikation, försvar, flyg, riksintressen etc.) 

 Ekonomi (alternativens kostnadseffektivitet – investering i förhållande till elproduktion) 

 

Alternativen utvärderas först var och ett för sig, sedan vägs bedömingarna samman, för att få fram det 

alternativ som ger minst negativ påverkan på miljön. Underlag för utvärderingar har delvis hämtats 

från bilagor till MKBn. 

3.2 Bosöfjärden Offshore 

Ett område utanför Marviken, markerat med en stjärna utan vädefinierade gränser, har i Norrköpings 

kommuns vindplan utpekats som utredningsområde för vindkraft. Vindpark Marviken har utifrån de 

tekniska och miljömässiga förutsättningarna bedömt att 15 stora vindkraftverk kan uppföras inom 

området. Hur en sådan utbyggd vindpark kan utformas framgår av figur 3 nedan. 

 

Figur 3. I Bosöfjärden Offshore har 15 vindkraftverk placerats på grynnor med < 10 m djup.   

© Lantmäteriet Dnr R50221350_140001  



        
       

3.2.1 Vindresurser 

Området har goda vindresurser. I området på Bosöfjärden uppgår vindhastigheten till 7,5 m/s på 100 m 

höjd över vattenytan , enligt den vindresurskarta från 2011 som beräknats med den så kallade MIUU-

modellen (se figur 4A-B).  
 

 
Figur 4A. Vindresurskarta, MIUU 2011 för 100 m höjd för området kring Marviken, Bosöfjärden och skärgården utanför.  

Källa: Windmaps, Greenbyte AB.  

 

 

 
 

Figur 4B. Enligt vindresurskartan, MIUU 2011 för 100 m höjd, är vindhastigheten strax nor om Ljungskär 7,5 m/s.  

Källa: Windmaps, Greenbyte AB.  
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3.2.2 Planering 

Området i Bosöfjärden är markerat som utredningsområde för vindbruk i Norrköing kommuns 

vindplan. Avståndet till närmaste fritidsbostäder är minst 1 km. 

3.2.3 Infrastruktur 

Området kring Bosöfjärden präglas av Marvikens numera nedlagda kraftverk. Infrastrukturen med 

vägar, industrihamn och elnät är anpassad för detta kraftverk. Det gör de flesta förutsättning som krävs 

för att bygga en stor elproduktionsanläggning redan finns på plats.   

3.2.3.1 Elnät 

En kraftledning med 120 kV spänning går från ställverket vid Marvikens kraftverk västerut på 

Vikbolandet till Skenäs. Vindparkens interna elnät, som dras på sjöbotten in till land, kan anslutas till 

denna kraftledning via det befintliga eller ett nybyggt ställverk.   

3.2.3.2 Vägar och hamnar 

I Marviken finns en industrihamn, som byggdes i samband med bygget av Marvikens kraftverk. 

Vägnätet fram till projektområdet och ner till hamnen är bra. Hamnen kan användas för omlastning av 

vindkraftverkens komponenter till de pråmar och fartyg som ska användas vid installationen och som 

bas för anläggningsarbetet.  

3.2.4 Miljöpåverkan  

Miljöpåverkan från vindkraftverk (och annan verksamhet) kan delas upp i tre ganska väsenskilda 

kategorier. Påverkan på:  

 

Ekosystemet:  
Kemisk/fysikalisk (försurning, övergödning, växthuseffekt, miljögifter) 

Flora&fauna 

 

Hälsa och komfort:  
 buller  

 skuggor/reflexer, säkerhet 

 

Kulturmiljö:  
 landskapsbild  

kulturmiljö 

 

Vidare kan miljöpåverkan delas upp i tre skalor; lokal, regional och global. 

 

I denna lokaliseringsutredning berörs och jämförs endast den lokala miljöpåverkan, det vill säga ljud, 

skuggor, natur- och kulturmiljö, rekreation, landskapsbild samt motstående intressen. Övriga aspekter 

redovisas i MKBn. 



        
       

3.2.4.1 Ljud och skuggor  

Såväl ljudimmissionen som skuggor hos närboende ligger under av myndigheterna rekommenderade 

riktvärden.  

  

3.2.4.2 Säkerhet 

Rekommenderade säkerhetsavstånd till trafikerade vägar, farleder och kraftledningar följs. Människor 

rör sig sällan inom området. Fritidsbåtar och andra fartyg löper ingen risk för skador. I Bråviken är 

risken för nedisning av rotorblad mycket liten, och därmed är även risken för iskast minimal.  

3.2.4.3 Natur- och kulturmiljö  

Projektområdet består av vatten, öar och skär med alla verk installeras på bergförankrade fundment på 

Bråvikens botten. Fundamenten fungerar som artificiella rev med samma egenskaper som hårdbotten, 

vilket kan leda till att nya arter etablerar sig. Elkablar förläggs på sjöbotten och påverkan på 

bottenlevande djur och växter blir försumbar. Eventuella vrak och andra fornlämningar kartläggs och 

kablarna dras med betryggande marginal bredvid de som eventuellt kan finnas. Magnetfälten från 

kablar med 32 kV spänning, som används i det interna elnätet och för anslutning til ställverket, är 

försumbara.  

3.2.4.4 Rekreation  

Området används sparsamt till rekreation. Det förekommer en del trafik med fritidsbåtar, men dessa 

passerar i regel området på väg antingen till eller från Björnö marina eller vidare ut mot Arkösund och 

skärgården där utanför. Tillgängligheten till området för fritidsbåtar kommer inte att påverkas.  

3.2.4.5 Landskapsbild 

Placeringen av vindkraftverken i följer landskapets riktning, där de förstärker gränsen mellan 

Vikbolandet och skärgården i Bråviken.  

3.2.5 Motstående intressen 

Vindkraftverk kräver utrymme i luftrummet. Det finns risk att de står i vägen för 

telekommunikationsbolags radiolänkstråk, försvarets radaranläggningar och civilflygets och 

flygvapnets lågflygningsområden.   

3.2.5.1 Telekommunikation  

Inga radiolänkstråk för telekommunikationer går igenom området. 

3.2.5.2 Försvar och flyg 

Vindkraftverken befinner sig utanför det militära stoppområdet och försvaret har inga invändningar 

mot vindparken. Enligt en preliminär flyghinderanalys av Luftfartsverket kan vindkraftverk med 

angiven höjd i området godkännas.  



        
       

3.2.5.3 Riksintressen, m.m. 

Hela Bosöfjärden är riksintresse för friluftliv, naturvård och högexploaterad kust. Delar av 

projektområdet för Bosöfjärden offshore ligger inom Bråvikens naturreservat som även är avsatt som 

Natura2000 område enligt fågel- och habitatdirektiven.  

 

Eftersom samtliga vindkraftverk byggs i vatten påverkas inga naturvärden på öar och skär. En viss 

påverkan på fågellivet är tänkbar, men knappast av den omfattning som ger en påtaglig påverkan.  

 

  



        
       

3.3 Svartskären 

Marviken Vind har utifrån de tekniska och miljömässiga förutsättningarna i området kring Svartskären 

3,5 km utanför Marvikens kraftverk bedömt att 9 stora vindkraftverk kan uppföras inom området. Hur 

en sådan utbyggd vindpark kan utformas framgår av figur 5 nedan. 

 

 
Figur 5. Vindpark vid Svartskären. Nio stora vindkraftverk kan byggas i området kring Svartskären i Bråviken. © 

Lantmäteriet Dnr R50221350_140001  
    

3.3.1 Vindresurser 

Området har goda vindresurser. I området kring Svartskären uppgår vindhastigheten till 7,8m/s på 100 

m höjd över vatten, enligt den vindresurskarta från 2011 som beräknats med den så kallade MIUU-

modellen (se figur 6).  

 



        
       

 
 
Figur 6. Enligt vindresurskartan, MIUU 2011 för 100 m höjd, är vindhastigheten vid Svartskären 7,8 m/s.  

Källa: Windmaps, Greenbyte AB.  

3.3.2 Planering  

Området kring Svartskären är varken utpekat som riksintresseområde för vindbruk eller som område 

lämpligt för vindbruk i Norrköpings kommuns vindplan. I denna plan är området markera som område 

olämpligt för vindbruk. Avståndet till Marvikens kraftverk 2,5-5,7 km.  

3.3.3 Infrastruktur 

Området präglas av Marvikens numera nedlagda kraftverk. Infrastrukturen med vägar, industrihamn 

och elnät är anpassad för detta kraftverk. Det gör de flesta förutsättning som krävs för att bygga en stor 

elproduktionsanläggning redan finns på plats.   

3.3.3.1 Elnät 

En kraftledning med 120 kV spänning går från ställverket vid Marvikens kraftverk västerut på 

Vikbolandet till Skenäs. Vindparkens interna elnät, som dras på sjöbotten in till land, kan anslutas till 

denna kraftledning via det befintliga eller ett nybyggt ställverk.   

3.3.3.2 Vägar och hamnar 

I Marviken finns en industrihamn, som byggdes i samband med bygget av Marvikens kraftverk. 

Vägnätet fram till projektområdet och ner till hamnen är bra. Hamnen kan användas för omlastning av 

vindkraftverkens komponenter till de pråmar och fartyg som ska användas vid installationen och som 

bas för anläggningsarbetet.  

 



        
       

3.3.4 Miljöpåverkan  

I denna lokaliseringsutredning berörs och jämförs endast den lokala miljöpåverkan, det vills säga ljud, 

skuggor, natur- och kulturmiljö, rekreation, landskapsbild samt motstående intressen. Övriga aspekter 

redovisas i MKBn. 

3.3.4.1 Ljud och skuggor  

Ljudimmissionen hos närboende liksom skuggkast ligger under av myndigheterna rekommenderade 

riktvärden.  

3.3.4.2 Säkerhet 

Rekommenderade säkerhetsavstånd till trafikerade vägar, farleder och kraftledningar följs. Människor 

och fritidsbåtar rör sig sällan inom området. På Bråviken är risken för nedisning av rotorblad mycket 

liten, och därmed är även risken för iskast minimal.  

3.3.4.3 Natur- och kulturmiljö  

Projektområdet består av vatten, öar och skär. Vindkraftverken installeras på bergförankrade fundment 

på öar och skär. Elkablar förläggs på sjöbotten och påverkan på bottenlevande djur och växter blir 

försumbar. Eventuella vrak och andra fornlämningar kartläggs och kablarna dras med betryggande 

marginal bredvid de som eventuellt kan finnas. Magnetfälten från kablar med 32 kV spänning är 

försumbara.  

 

Projektområdet ligger inom ett område avsatt som naturreservat och natura2000 område. Naturvärdena 

är nogrannt kartlagda. Påverkan på nyckelbiotoper, rödlistade växter och fåglar bör kunna minimeras.  

Såväl vindkraftverkens placeringar som kabeldragningar inom området kan ta hänsyn till detta. Samma 

sak gäller de fornlämningar som finns i området.   

3.3.4.4 Rekreation  

Området används sparsamt till rekreation. Det förekommer en del trafik med fritidsbåtar, men dessa 

passerar i regel området på väg antingen till Björnö marina eller vidare ut mot Arkösund och 

skärgården där utanför. Tillgängligheten till området för fritidsbåtar kommer inte att påverkas negativt, 

snarare förbättras genom attnya angöringsmöjligheter kommer att anläggas på de öar och skär där 

vindkraftverk installeras.   

3.3.4.5 Landskapsbild 

Placeringen av vindkraftverken långt ut från land minskar deras påverkan på landskapsbilden från de 

utsiktspunkter som finns Vikbolandet. De kommer även att synas från motsatt sida av Bråviken. 

Verken kan fungera som sjömärken och orienteringspunkter i skärgården.  

3.3.5 Motstående intressen 

Vindkraftverk kräver utrymme i luftrummet. Det finns risk för att de står i vägen för 

telekommunikationsbolags radiolänkstråk, försvarets radaranläggningar och civilflygets och 

flygvapnets lågflygningsområden.   



        
       

3.3.5.1 Telekommunikation  

Inga radiolänkstråk för telekommunikationer går igenom området,  vindkraftverken har placerats så att 

teletrafiken inte kommer att påverkas.  

3.3.5.2 Försvar och flyg 

Vindkraftverken befinner sig utanför det militära stoppområdet. Enligt en preliminär flyghinderanalys 

av Luftfartsverket kan vindkraftverk med angiven höjd i området godkännas.  

 

3.3.5.3 Riksintressen 

Hela projektområdet ligger inom ett område som är riksintresse för friluftliv, naturvård och 

högexploaterad kust. Av den nio verken ligger åtta inom Bråvikens naturreservat som även är avsatt 

som Natura2000-område enligt fågel- och habitatdirektiven.  

 

  



        
       

3.4 Marviken öar 

Marviken Vind har utifrån de tekniska och miljömässiga förutsättningarna vid kusten och på öarna 

utanför Marviken bedömt att högst fjorton stora vindkraftverk kan uppföras inom området. Hur en 

sådan utbyggd park kan utformas framgår av figur 7 nedan. 

 

 
Figur 7. Vindpark Marviken öar. Fjorton stora vindkraftverk kan byggas på uddar, öar och skär i området vid och 

utanför Marviken.  Den gröna ytan visar projektområdet som ansökan gäller.  © Lantmäteriet Dnr R50221350_140001     

3.4.1 Vindresurser 

Området har goda vindresurser. På uddarna på land uppgår vindhastigheten till 7,3 m/s på 100 m höjd 

över mark, och på öar och skär längre ut i vattnet ca 7,7  m/s 100 m över vattnet. enligt den 

vindresurskarta från 2011 som beräknats med den så kallade MIUU-modellen (se figur 8).  

 



        
       

 
Figur 8A. Enligt vindresurskartan, MIUU 2011 för 100 m höjd, är vindhastigheten nära land vid Marviken 7,3 m/s.  

Källa: Windmaps, Greenbyte AB.  

 

 
Figur 8B. Enligt vindresurskartan, MIUU 2011 för 100 m höjd, är vindhastigheten vid Ramsholmarna utanför Marviken 

betydligt högre; 7,7 m/s. Källa: Windmaps, Greenbyte AB.  

 

 

 

 

 

 

 



        
       

3.4.2 Planering  

Området utanför Marvikens kraftverk är markerat som utredningsområde för vindbruk i Norrköing 

kommuns vindplan. Avståndet till närmaste bostäder är över 1 km. 

3.4.3 Infrastruktur 

Området präglas av Marvikens numera nedlagda kraftverk. Infrastrukturen med vägar, industrihamn 

och elnät är anpassad för detta kraftverk. Det gör de flesta förutsättning som krävs för att bygga en stor 

elproduktionsanläggning redan finns på plats.   

3.4.3.1 Elnät 

En kraftledning med 120 kV spänning går från ställverket vid Marvikens kraftverk västerut på 

Vikbolandet till Skenäs. Vindparkens interna elnät, som dras på sjöbotten in till land, kan anslutas till 

denna kraftledning via det befintliga eller ett nybyggt ställverk.   

3.4.3.2 Vägar och hamnar 

I Marviken finns en industrihamn, som byggdes i samband med bygget av Marvikens kraftverk. 

Vägnätet fram till projektområdet och ner till hamnen är bra. Hamnen kan användas för omlastning av 

vindkraftverkens komponenter till de pråmar och fartyg som ska användas vid installationen och som 

bas för anläggningsarbetet.  

 

3.4.4 Miljöpåverkan 

I denna lokaliseringsutredning berörs och jämförs endast den lokala miljöpåverkan, det vill säga ljud, 

skuggor, natur- och kulturmiljö, rekreation, landskapsbild samt motstående intressen. Övriga aspekter 

redovisas i MKBn. 

3.4.4.1 Ljud och skuggor  

Såväl ljudimmissionen som skuggor hos närboende ligger under av myndigheterna rekommenderade 

riktvärden.  

  

3.4.4.2 Säkerhet 

Rekommenderade säkerhetsavstånd till trafikerade vägar, farleder och kraftledningar följs. Människor 

rör sig sällan inom området. Fritidsbåtar och andra fartyg löper ingen risk för skador. I Bråviken är 

risken för nedisning av rotorblad mycket liten, och därmed är även risken för iskast minimal.  

3.4.4.3 Natur- och kulturmiljö  

Projektområdet består av vatten, uddar, öar och skär. Vindkraftverken installeras på bergförankrade 

fundment på uddar, öar och skär. Elkablar förläggs på sjöbotten och påverkan på bottenlevande djur 

och växter blir försumbar. Eventuella vrak och andra fornlämningar kartläggs och kablarna dras med 

betryggande marginal bredvid de som eventuellt kan finnas. Magnetfälten från kablar med 32 kV 

spänning är försumbara.  

 



        
       

Projektområdet gränsar till ett område avsatt som naturreservat och natura2000 område. Ett verk (nr 1) 

ligger på gränsen, ett annat (nr 2) 75 meter innanför gränsen till naturreservatet. Det ligger på ett skär 

som är för litet för häckande sjöfågel, det spolas ofta över av vatten.  

 

Naturvärdena i området är nogrannt kartlagda. Påverkan på nyckelbiotoper, rödlistade växter och 

fåglar bör kunna minimeras.  Såväl vindkraftverkens placeringar som kabeldragningar inom området 

kan ta hänsyn till detta. Samma sak gäller de fornlämningar som finns i området.   

3.4.4.4 Rekreation  

Området används sparsamt till rekreation. Det förekommer en del trafik med fritidsbåtar, men dessa 

passerar i regel området på väg antingen till Björnö marina eller vidare ut mot Arkösund och 

skärgården där utanför. Tillgängligheten till området för fritidsbåtar kommer inte att påverkas negativt, 

snarare förbättras genom attnya angöringsmöjligheter kommer att anläggas på de öar och skär där 

vindkraftverk installeras.   

3.4.4.5 Landskapsbild 

Placeringen av vindkraftverken i en relativt koncenterad grupp kring kraftverket i Marviken, som 

dominerar landskapsbilden och kommer att stå kvar under i vart fall vindkraftsparkens livslängd, gör 

att förändringen av landskapsbilden inte blir alltför påtaglig. Det är den kuststräcka i Bråvken där 

påverkan blir minst. Verken kan fungera som sjömärken och orienteringspunkter i skärgården.  

3.4.5 Motstående intressen 

Vindkraftverk kräver utrymme i luftrummet. Det finns risk för att de står i vägen för 

telekommunikationsbolags radiolänkstråk, försvarets radaranläggningar och civilflygets och 

flygvapnets lågflygningsområden.   

3.4.5.1 Telekommunikation  

Inga radiolänkstråk för telekommunikationer går igenom området,  vindkraftverken har placerats så att 

teletrafiken inte kommer att påverkas.  

3.4.5.2 Försvar och flyg 

Vindkraftverken befinner sig utanför det militära stoppområdet. Enligt en preliminär flyghinderanalys 

av Luftfartsverket kan vindkraftverk med angiven höjd i området godkännas.  

 

3.4.5.3 Riksintressen 

Hela projektområdet ligger inom ett område som är riksintresse för friluftliv, naturvård och 

högexploaterad kust. Av de fjorton verken ligger två på eller strax innanför gränsen till Bråvikens 

naturreservat, som även är avsatt som Natura2000-område enligt fågel- och habitatdirektiven.  

 

  



        
       

3.5 Sammanvägd bedömning  

För att jämföra de tre lokaliseringsalternativen har faktorerna som gåtts igenom – vindresurser, 

planering, infrastruktur, miljöpåverkan, motstående intressen och ekonomi – värderats. Följande skala 

har använts: 

  

++ mycket bra  

+ bra  

0 varken bra eller dåligt  

- mindre bra  

- - dåligt.  

 

Dessa faktorer har sedan summerats genom att ++ räknas som 2, + som 1, 0 som 0, - som -1 och - - 

som -2.    

 

Faktorer Bosöfjärden Svartskären Marviken öar 

Vindresurser + ++ + 

 Planering + -- +  

Infrastruktur ++ + ++ 

Miljöpåverkan 0 0 0 

Motstående intr. 0 0 0  

Ekonomi + + ++ 

Summa 5 2 6 
 

Slutsatsen av denna utvärdering av de tre alternativen är att såväl Bosöfjärden som Marviken öar 

bedöms som projekt med goda förutsättningar att förverkligas, medan Svartskären saknar 

förutsättningar eftersom området är klassat som Natura2000-område. Marviken öar framstår som det 

mest lämpliga, framför allt för att det där är möjligt att bygga vindkraftverken på land till sjöss, vilket 

gör det betydligt mer kostnadseffektivt. Det ryms också betydligt fler vindkraftverk och avståndet till 

elanslutning är kortare.    
  



        
       

4 Alternativa utformningar 

Under projektets planeringsfas har ett flertal olika parkutformningar utvärderats. Såväl antalet 

vindkraftverk, projektområdets gränser och verkens placeringar har modifierats, som ett resultat av den 

information och de synpunkter som framkommit vid samråden. Dessa olika parkutformningar 

presenteras utförligt i MKBn. De fakta och synpunkter som ligger bakom de förändringar som gjorts 

framgår av samrådsredogörelsen.  

 

Placeringen av vindkraftverken inom projektområdet har styrts av hänsyn till motstående intressen, 

gällande riktvärden för ljud och skuggor, hänsyn till flora och fauna, så att nyckelbiotoper och 

växtplatser för skyddade växter inte skadas och avståndet till häckplatser för skyddade fågelarter är 

tillräckligt långt. Verken kommer att installeras på bergförankrade fundament för att minimera de 

fysiska ingreppen i miljön. En annan viktig aspekt har varit att avståndet mellan vindkraftverken och 

närboende ska vara tillräckligt stort för att de som bor i området permanent eller på sin fritid inte ska 

känna sig störda av att bo grannar med en vindpark.  

 

Den slutliga utformningen av vindparken skiljer sig därför något från den som presenterades på det 

fortsatta samrådet i januari 2012. De synpunkter som inkommit efter samrådet har lett till att några 

vindkraftverk flyttats några hundra meter längre bort från bebyggelsen och koncentrerats norr om 

Marvikens kraftverk (jämför figur 3 och 7).  

 

Ansökan gäller dock tillstånd att installera högst 14 vindkraftverk inom angivet projektområde. Det 

blir inte fler, men eventuellt färre verk som byggs, om hittills okända hinder eller problem påvisas 

under detaljprojekteringen som genomförs innan vindparken kan börja byggas.   

 

5 Slutsats 

Slutsatsen av lokaliseringsutredningen är att en lokalisering av en ny vindpark till Marviken öar med 

den parkutformning som visas i figur 7 är det fördelaktigaste alternativet med hänsyn till de utvär-

derade kriterierna och vad som framkommit vid samråden. 

 


