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Anteckningar från samråd om projektet Vindpark Bråxvik1 
 
Tid: onsdagen den 13 november 2013, kl 9.00-10.30 
Plats: Länsstyrelsen Linköping 
 
Närvarande: 
Vindpark Bråxvik  
Åke Pettersson Frykberg, VD Wind4shore AB 
Tore Wizelius, projektchef, Wind4shore AB  
Alf Gustafsson, Kolmårdsvind ek för 
 
 
Länsstyrelsen i Östergötlands län 
Karin Fröblom, miljöskyddsenheten - kontaktperson 
Berta Ekstrand Amaya – kultur- och samhällsbyggnad  
Annika Arvidsson Rosén, miljöskyddsenheten 
Anders Beck, praktikant 
 
Norrköpings kommun 
Martin Berlin, stadsbyggnadskontoret 
  
Deltagarna hälsades välkomna av Karin Fröblom från Länsstyrelsen som klargjorde att detta möte 
utgjorde ett samråd enligt Miljöbalken om projektet Vindpark Bråxvik. Efter en kort 
presentationsrunda överlämnandes ordet till Åke Pettersson Fryberg.  
 
Han redovisade en bakgrund och presenterade bolaget Wind4shore AB, som driver detta projekt 
tillsammans med Kolmårdsvind ek för och några kommunala bolag från Norrköping.  
 
Ordföranden i Kolmårdsvind ek för Alf Gustavsson presenterade detta lokala vindkraftskooperativ 
som erbjuder elkonsumenter i Norrköping att bli medlemmar/delägare i ett eller flera kooperativt 
äga vindkraftverk.  
 
Projektchefen i Wind4shore AB Tore Wizelius berättade att företaget projekterar ett flertal separata 
projekt längs den högspänningsledning som går från Marvikens numera nedlagda kraftverk och 
Skenäs. Tre av bolagets projekt, Jonsberg, Bråxvik och Skenäs, ligger i direkt anslutning till denna 
högspänningsledning som har kapacitet att ansluta 500 MW. Det fjärde, Gottenvik, ligger ca 9 km 
söder om denna kraftledning. Denna kraftledning är det främsta skälet till valet av lokalisering, 
eftersom just tillgången till möjliga nätanslutningar är den största flaskhalsen när det gäller 
utbyggnad av vindkraft i Sverige idag.  
 
Tore Wizelius framförde vidare ett önskemål om att få synpunkter på projektet och de utredningar 
som krävs för miljökonsekvensbeskrivningen så snabbt som möjligt. Många utredningar framför allt 

                                                            
1 Samråd hölls samtidigt om projekten Jonsberg, Bråxvik och Skenäs, men det redovisas i skilda protokoll, 
eftersom det rör sig om tre av varandra oberoende projekt.   



av påverkan på flora och fauna är starkt årstidsbundna och nya utredningskrav kan leda till ett helt 
års försening av projektet.  
 
Alf Gustavsson berättade om det samråd som hållits på biblioteket i Östra Husby i form av en 
utställning där även förträdare för bolaget funnits på plats den 23 september - 11 oktober 2013.  
Samråd om det aktuella projektet Vindpark Bråxvik har också hållits med Norrköpings kommun, den 
11 april 2013 ( se bilaga 1). Efter samrådet har antalet vindkraftverk i Bråxvik minskats från fyra till 
tre.  
 
Därefter redogjorde Tore Wizelius för den nuvarande utformningen av Vindpark Bråxvik, samt förslag 
till innehåll i miljökonsekvensbeskrivningen, med en power point presentation (se bilaga 2), som 
sammanfattade den projektbeskrivning som före mötet skickats till länsstyrelsen. Därefter följde en 
diskussion angående följande frågor: 
 
Fotomontage oh landskapsanalys 
Bolaget vill gärna ha förslag på vilka ytterligare utsiktpunkter som bör användas för fotomontage. 
Länsstyrelsen återkommer med eventuella önskemål i den frågan.  
Berta Ekstrand Amaya påpekade att det förutom fotomontage också krävs en landskapsanalys, där 
det visas och beskrivs hur känsliga kulturmiljöer påverkas. Martin Berlin tilade att det även krävs en 
synlighetsanalys.  
 
Tore Wizelius försäkrade att bolaget kommer att göra en landskapsanalys, som visar både detta 
projekt i Bråxvik, samt även den totala påverkan av samtliga av bolagets planerade projekt längs 
kraftledningen. MKBn kommer även att innehålla en karta som visar visuella påverkanszoner, en s.k. 
ZVI-analys, som visar var på Vikbolandet vindkraftverken kommer att kunna ses.  
 
Tillsynsmyndigheten 
Annika Arvidsson Rosén undrade om tillsynsmyndigheten varit med på samrådet med kommunen.  
Tillsynsmyndigheten är i detta fall miljöskyddsnämnden i Norrköpings kommun.  
 
Martin Berlin upplyste om att kommunen har miljökompetens på miljöförvaltningen, och dessutom 
ekologisk kompetens på tekniska kontoret.  
 
Tore Wizelius påpekade att bolaget kommer att ha ett fortsatt samråd om projektet med såväl 
myndigheter som allmänhet, när projekteringen kommit lite längre på väg. Bolaget kommer att se till 
att tillsynsmyndigheten deltar i det samrådet. De som är bosatta inom 2 km från något av 
vindkraftverken kommer att kallas till samråd, övriga inbjuds via annons i lokalpressen. Vidare 
kommer samråd hållas brevledes med en rad myndigheter, företag, föreningar och organisationer.  
 
Påverkan på fåglar 
Det finns ett antal havsörnsbon i Bråviken och på Vikbolandet. Syntesrapporten om vindkraftens 
påverkan på fåglar och fladdermöss rekommenderar ett avstånd på 2 kilometer, och det uppfylls för 
de bon som finns i området, förklarade Tore W.  
 
Vidare konstaterade TW att uppgifter om vissa fridlysta fåglars bon (havsörn, kungsörn, berguv, m.fl) 

är hemligstämplade, och berättade hur denna fråga hanterats i ett annat tillståndsärende. Där har 

bolaget redovisat uppgifter och bilagor om örnarna endast i pappersform, och dessa har sedan 

hemligstämplats av länsstyrelsen. Vi enades om att göra på samma sätt i detta tillståndsärende.  

Karin Fröblom tillade att det är viktigt att också utreda påverkan på flyttfåglars rastlokaler och 

häckfåglar på strandängar, m.m. Vidare att utreda förekomsten av fladdermöss.  



Fler möjliga projekt 
Tore Wizelius informerade om att ytterligare projekt längs denna kraftledning utreds av bolaget. Det 
gäller området mellan Skenäs och Bråxvik. Om alla projekt förverkligas kommer det att stå en rad 
med relativt glest placerade vindkraftverk längs hela sträckan längs kraftledningen från Marviken till 
Skenäs. Bolaget återkommer om dessa projekt när avtal med markägarna är tecknade. 
  
Övriga frågor 

Karin Fröblom underströk att det är viktigt att också ge en helhetsbild av påverkan från samtliga 

projekt.  

Tore Wizelius förklarade att bolaget kommer att ha en bilaga om så kallade kumulativa effekter till 

varje projekts MKB där den totala ljudemissionen, påverkan på landskapsbilden etc. redovisas. 

Bolaget kommer också att bjuda in till fortsatta samråd, upplagda på samma sätt som tidigare, med 

utställningar där förträdare för bolaget kommer att vara närvarande och svara på frågor, i 

närområdet till Bråxvik. Vidare att bolaget kommer att samråda med myndigheter, företag, 

föreningar och organisationer som kan påverkas av och kan tänkas ha synpunkter på projektet. 

Fritidsboende är en viktig kategori, som ofta kan vara svåra att nå med information. Bolaget kommer 

så långt som möjligt att skicka information till deras permanenta hemadresser.  

Bolaget och länsstyrelsen kom överens om att hålla en öppen dialog om projektet och att bolaget kan 

stämma av frågor exempelvis om omfattningen av och metoder för olika undersökningar och 

utredningar och andra frågor som kan bli aktuella, samt att efterfråga material, exempelvis om 

fågelinventeringar etc. som länsstyrelsen kan ha tillgång till.  

Ljudberäkningar görs med modellen Nord2000. Bolaget redovisar även möjligheter att skruva ner 

aktuella vindkraftverk för att minska ljudemissionerna om den faktiska ljudimmissionen visar sig bli 

högre än modellens beräkningar har visat.  

Bolaget informerade om att den aktuella projektbeskrivningen, som också är samrådsunderlag, 

kommer också att läggas ut på www.kolmardsvind.se , där den är tillgänglig för allmänheten. 

Länsstyrelsen överlämnade skriften Att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken – 

informationsskrift till sökanden i prövningsområdet Jönköpings och Östergötlands län.   

Vid kontakter med länsstyrelsen via e-post ska alltid en kopia (cc) skickas till Karin Fröberg 

(karin.froberg@lansstyrelsen.se) , som är kontaktperson för detta projekt. 

Karin Fröberg tackade och förklarade samrådet avslutat.  

Antecknat av 

Tore Wizelius, Wind4shore AB   

http://www.kolmardsvind.se/

