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Äntligen börjar det hända saker. 

Som ni vet ligger vår ansökan om tillstånd att bygga Vindpark Marviken hos Miljödomstolen i Växjö. De 

har kungjort vårt ärende och begärt in synpunkter senast den 31 december i år. Vi får veta vilka 

synpunkter som kommer och svara på dem. Norrköpings kommun har erhållit ansökan på remiss och 

begärt förlängd remisstid tom jan. 2016. Yttranden ska ske från Stadsplaneringsnämnden, Tekniska 

nämnden, Bygglov- o Miljöskyddsnämnden samt från Kultur- o Fritidsnämnden. Frågan behandlas 

därefter i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.  

De felaktiga insändarna, som då och då dyker upp anonymt i NT svarar vi inte på. Men ni kan få lite fakta 

om själva byggandet. När vi fått tillstånd kommer olika lokala byggföretag att jämna av en rund yta och 

gjuta ett bottenfundament, samt borra ned ett stort antal hål i urberget där man gjuter fast ”stänger” 

som sedan håller tornet på plats. Detta arbete tar några månader, men inga farleder eller annan del av 

skärgården stängs av för allmänheten. När alla fundamenten är klara, kommer ett annat bolag med 

bogserbåtar och pontoner. Där finns stora kranar som under ca två dagar per verk, monterar torn och 

vingar. Inte heller nu stängs någon farled av, men på Sjöfartsverkets hemsida kommer anges att 

byggande sker vid just den ön. När insändare säger att delar av skärgården stängs av i 7!! år så är det 

lögn.  

Under 2016 är det sannolikt att olika myndigheter kommer kräva kompletteringar som kostar pengar. 

Eftersom Kolmårdsvind numera äger 20 % av parken, behöver vi därför mer kapital än vad 

medlemsavgifterna ger under 2016. P.g.a. detta kommer vi inom närmaste tiden ge alla medlemmar 

chansen, att satsa ytterligare riskkapital. Maximalt belopp 10.000 kronor /medlem inklusive det du 

eventuellt satsat tidigare. Man erhåller sedan andelar till dubbla värdet av totalt satsat kapital, då 

Marviken blir byggt. Som ni kanske sett i media senaste dagarna, indikerar vissa instanser i kommunen, 

att de kan tänka sig säga ja till Vindpark Marviken. Vi hoppas verkligen att vi får ett positivt beslut under 

2016. 

Nästa projekt som vi äger 4 % av är Vikbolandsvind, alltså en möjlig vindpark på land utmed ledningen 

från Skenäs till Jonsberg. Där är snart ansökan färdigskriven och alla myndighetssamråd är klara. Vi skall 

under vintern personligen bjuda in de närboende och markägarna till olika lokala möten, kring Skenäs 

och ett i Sandskogen-Broxvik samt  ett i Jonsberg. 

En annan positiv sak, som berör bägge projekten, är att Vindval (forskningssamarbete mellan 

Naturvårdsverket och Energimyndigheten) skall utvärdera DT-bird, som numera kan varna örnar på hela 

600 meter. Förhoppningsvis är örnarna inget skäl att avslå vindparker i Sverige i framtiden. Det är bara i 

Sverige som en del ornitologer lyckats få EU´s artskyddsförordning att snarare skydda enskilda örnar, än 

att skydda arten. Antalet örnar på Gotland ökar mer än den utökande vindkraften på ön. Visst kan 

Sveriges c:a 3000 vindsnurror kanske döda några fåglar, men enligt Naturvårdsverket dödar trafiken 

över 7 MILJONER varje år. Det överträffas endast av våra katter som tar över 10 miljoner främst 

småfåglar per år. 

 Har ni frågor så hör av er till Affe eller Jan-Olof, era ordföringar. Mer kunskap och våra kontaktuppgifter 

finns på www.kolmardsvind.se 

GOD JUL OCH GOTT NYTT VINDÅR       

http://www.kolmardsvind.se/

