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Inledning 
I föreläggandet ålades sökanden att komplettera ansökan på 12 punkter. I detta dokument redovisas 

kompletteringar på alla punkterna, med undantag för punkt 5 a). En karta över havsörnsbon i 

närheten av projektområdet presenteras i ett separat dokument, eftersom dessa uppgifter är 

hemligstämplade.  

1. Naturvärdesinventering 
Kompletteringen består dels av en detaljerad Naturvärdesbeskrivning av de platser där 

vindkraftverken ska byggas, inklusive kartor i skala 1:10 000, där kända kulturminnen och 

naturvärden finns med, vilket därmed också uppfyller kompletteringskrav 3, kartor i denna skala. Där 

redovisas även skyddsåtgärder, samma som presenteras i ansökan.  

Utöver detta har naturkonsultbolaget Ecocom AB genomfört naturvärdesinventeringar i de områden 

där verken ska byggas, arbetsytor samt vägar och ledningsdragning fram till kraftledningsgatan. 

Inventeringen visar att det inte finns några naturvärden av högt eller högsta naturvärde. Däremot 

identifierades fem naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde. Dessa ska undantas exploatering. 

Merparten av projektområdet består av biotoper med lägre naturvärden, som medelålders barrskog, 

hyggen och åkermark. Utredningarna bifogas som separat dokument.  

Förekomsten av fladdermushabitat har redan redovisats i den miljökonsekvensbeskrivning som 

lämnats in, se bilaga C7 Förstudie fladdermus och C8 Fladdermusinventering.  

2. Arkeologisk utredning 
Kända fornminnen har presenterats i ansökans bilaga C9 Fornlämningar. Den kartläggningen har 

kompletterats med en arkeologisk utredning och kulturmiljöanalys som gjorts av Britta Wennstedt 

Edvinger från Arkeologicentrum AB. Utredningen bifogas som separat dokument: Vindbruk på 

Vikbolandet.  

3. Kartor i skala 1:10 000 
Sådana kartor redovisas i komplettering 1. Naturvärdesbeskrivning.   

4. Internt elnät 
Detaljerade kartor som visar kablarnas dragning i det interna elnätet redovisas. 

5. Fåglar – havsörn 
Miljöprövningsdelegationen vill ha uppgifter om idag okända häckningar, ett krav som är omöjligt att 

uppfylla. Frågan är om kartläggning av tänkbara framtida häckplatser för havsörn är ett rimligt krav. 

Kompletteringskraven består av 

a) karta med kartlagda örnbon samt avstånd till närmaste vindkraftverk.  

En sådan karta redovisas separat, i dokumentet Komplettering X5. Kartor med örnbon 

b) Spelflyktsinventering 
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Av den inventering av örnbon som redovisas i ansökans bilaga C5X. Förstudie om havsörn, m.m. som 

gjorts av Jonas Edlund, Litoralis Naturvårdskonsult, har de havsörnsbon som finns i anslutning till 

projektområdet kartlagts. Där nämns att det kan finnas örnar, med bon längre bort, vars revir 

eventuellt kan överlappa något med projektområdet. Alla dessa bon ligger i så fall på större avstånd 

från projektområdet än de som påträffats och redovisas.  

Mot den bakgrunden är det inte rimligt att kräva spelflyktsinventeringar för att inventera eventuella 

häckningar utanför projektområdet. Det är heller inte rimligt att kräva en kartläggning av eventuella 

nya bon som kan komma att byggas efter att ansökan har lämnats in, eller under de 25 år vindparken 

kommer att vara i drift.  

Spelflyktsinventeringar ger dessutom ytterst osäkra indikationer på var örnar eventuellt kommer att 

bygga nya bon. I ett numera nedlagt projekt vid Gottenvik byggdes inte ett enda bo vid någon av de 

lokaler där spelflyktsinventeringar pekade på detta, utom vid befintliga redan kända örnbon. 

Slutligen finns inga vetenskapliga belägg för att vindkraftverk skulle utgöra stora risker för örnar, 

varken när det gäller kollisioner för enstaka individer, eller för lokala populationer. Det är farhåga 

som saknar vetenskaplig grund. Däremot finns forskningsrapporter som visar det motsatta, 

exempelvis från Smöla i Norge.  

Det är heller inte så att vindkraftverk skrämmer bort örnar från ett område eller hindrar dem från att 

bygga bon. Det finns empiriska bevis i Sverige, från Vänern, Gotland och Skåne, på att örnar bygger 

bon betydligt närmare än 2 km från vindkraftverk, vilket ju är det rekommenderade minimiavståndet 

för dem som vill bygga vindkraftverk.     

Sökanden bestrider därför kravet på spelflyktsinventeringar.  

c) Påverkan på havsörn 

Med hänvisning till de ovan under b) anförda argumenten, bedöms en vindpark på Vikbolandet inte 

ha någon negativ påverkan på havsörn, varken på individnivå eller populationsnivå.  

6. Påverkan på sträckande fåglar 
En kompletterande inventering av sträckande fåglar har genomförts av Vesa Jussila, Naturdiorama, 

under oktober/november 2017.   

 Vår konsults bedömning är att kunskaperna om fågelsträck därmed är tillräckliga, så att en 

inventering under augusti/september 2018 inte skulle tillföra någon ytterligare kunskap:  

 I kompletteringsföreläggandet från Länsstyrelsen efterfrågas studier av fåglarnas 

 flyttning över en längre period av hösten. I det här fallet skulle ytterligare studier 

 tidigare på säsongen knappast tillföra ytterligare underlag för hänsyn gentemot 

 dagflyttande landfåglar på hösten, då de sträckkorridorer som redovisas här är 

 geografiskt betingade och inte påverkas av datumet. 

Frågan i detta fall är dock om det är förknippat med risker för sträckande fåglar om en vindpark byggs 

på Vikbolandet, och som sträckande fåglar måste passera på sin väg söderut, eller norrut. Om så inte 

är fallet, har fågelsträckens riktning, numerär och artsammansättning ingen betydelse i 

tillståndsfrågan.  

Vindkraften började byggas ut på 1980-talet. Antalet vindkraftverk har ökat för varje år och finns idag 

i stort antal i alla världsdelar. I början av år 2017 fanns det 487 000 MW vindkraft som producerade 
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ca 5 % av all el i världen. Det motsvarar uppskattningsvis en halv miljon vindkraftverk. Ingenstans har 

det rapporterats om några omfattande problem med kollisioner mellan sträckande fåglar och 

vindkraftverk.  

Forskare i många länder har med strikt vetenskapliga metoder observerat hur sträckande fåglar 

reagerar på vindkraftverk. I Sverige har en flerårig studie genomförts i Kalmarsund, som visade att 

den miljon fåglar som sträcker genom sundet två gånger om året väjer förbi de vindkraftverk som 

finns i deras väg. (Pettersson, J. 2005, 2011).  

När det gäller landbaserade vindparker har naturkonsultbolaget Enetjärns Natur på uppdrag av Umeå 

Energi gjort en flerårig studie på en vindpark i Hörnefors, av ungefär samma storlek som den som 

planeras på Vikbolandet, och i liknande skogsklädd terräng. (Umeå Energi, 2012). Där står bland 

annat:  

 Resultaten från kontrollprogrammet i Hörnefors indikerar en viss tillvänjning av 

 vindkraftsanläggningen för vårsträckande fåglar då väjningsfrekvensen ökat år från år 

 från 2009-2011. Andelen fåglar som flög igenom vindkraftsområdet och dess närhet 

 (sektor B) under vårsträcket har minskat från 19,3 % 2009 till 11,2 % 2011, samtidigt 

 som andelen fåglar inom sektor B som väjde och flög förbi vindkraftverken i sektor B 

 ökade från 59,3 % till 90,5 % 2011 kan också vara att vindkraftverken ännu inte var i 

 drift utan endast på plats.   

Och vidare: 

 Med utgångspunkt från omfattningen av eftersök vid vindkraftverken samt det höga 

 antal fåglar som sträcker förbi vindkraftområdet borde fåglar återfunnits ifall 

 kollissionsrisken är en betydande faktor vid anläggningen i Hörnefors. Resultaten tyder 

 i stället på att risken för kollisioner är tämligen begränsad.  

Dessa svenska forskningsrapporter visar att en vindpark inte har någon negativ påverkan på 

sträckande fåglar. Slutsatserna i rapporten från Hörnefors kan överföras till vindkraftsprojektet på 

Vikbolandet, vilket innebär att risken för negativ påverkan på sträckande fåglar är försumbar.  

Not: Vid det samråd med länsstyrelsen som mpd hänvisar till i föreläggandet, kände sökanden inte till 

resultaten från utredningen i Hörnefors.  

7. Fladdermöss 
I ansökan har sökanden uppgett att stoppreglering för skydd av fladdermöss ska användas där 

förekomsten av fladdermöss är hög, och där det föreligger risk för att fladdermöss skadas. Det 

baseras på den omfattande kartläggning av fladdermusfaunan i projektområdet som genomförts av 

naturkonsultbolaget Ecocom AB (se bilaga C7 Förstudie fladdermöss och C8 Fladdermusinventering). 

Det gäller de tre vindkraftverken i Skenäs, samt det verk som står närmast Marvikens kraftverk och 

Bråxvik herrgård (se även komplettering 1).  

8. Buller vid Bokärr 
Stugan ägs av Östkinds samfällighetsförening, som även äger marken, och som har tecknat 

arrendeavtal om att upplåta marken till vindkraft. Stugan används varken som permanent- eller 

fritidsbostad, utan som jaktstuga, vilket intygas av stugans ägare. 
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9. Lågfrekvent buller 
Miljöprövningsdelegationen kräver att beräkningar görs som visar att riktvärdena för lågfrekvent 

buller i Folkhälsomyndighetens föreskrifter om inomhusmiljö kommer att klaras med god marginal. 

Beräkningar ska göras för samtliga vindkraftverk i de tre grupperna.  

I bilaga C13B till Miljökonsekvensbeskrivningen Förekomst av lågfrekvent ljud och infraljud, 
presenteras grundläggande fakta om lågfrekvent ljud baserat på två vetenskapliga rapporter: 
 
Naturvårdsverket 2011. Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent ljud från 
vindkraftsanläggningar: Exponering och hälsoeffekter. 
 
DELTA acoustics 2010. Low frequency noise from large wind turbines.  
 
Slutsatsen i Naturvårdsverkets kunskapssammanställning är följande:  
 
 Förekomst av lågfrekvent buller. I ljudspektrat för ljudemission från vindkraftverk 
 ingår även ljud med låga frekvenser. Det kan vara något större andel av ljudspektrat 
 hos stora än hos mindre vindkraftverk, men variationerna mellan olika fabrikat och 
 modeller är större än de generella variationerna hos stora respektive mindre 
 vindkraftverk.  
 
 Eftersom avståndet mellan vindkraftverk och bostäder är mycket stort, och för alla 
 bostäder ligger en bra bit under 40 dBA, kan riktvärdena i Folkhälsomyndighetens 
 föreskrifter om inomhusmiljö klaras med mycket god marginal.  
 
 Eftersom nivåerna av lågfrekvent buller beror på vilket fabrikat och modell av 
 vindkraftverk som slutligen väljs, kan dessa nivåer inte beräknas i förhand. Om tecken 
 på förekomst av störande nivåer av lågfrekvent buller visar sig, kommer detta att 
 åtgärdas så att ljudet sänks till föreskriven nivå, om fastighetsägaren så begär.  
 
Det är alltså enligt Naturvårdsverket dels så att riktvärdena för lågfrekvent buller klaras om kravet på 

max 40 dBA i den vanliga ljudberäkningen klaras, dels inte möjligt att beräkna nivåerna av lågfrekvent 

buller i förhand.  

Eftersom alla närliggande bostäder klarar kravet på en ljudimmission < 40 dBA, klaras också 

riktvärdena för lågfrekvent buller. Det är därför inte meningsfullt att göra några extra beräkningar av 

lågfrekvens buller i detta fall. I de ljudberäkningar som gjorts finns dock även uppgifter om 

ljudimmissionen fördelad på olika oktavband, som inte togs med i bilaga C12 Ljud i ansökans 

miljökonsekvensbeskrivning. De redovisas i stället i komplettering 9 Lågfrekvent buller.  

10. Landskapsbild 
En landskapsanalys med en mer ingående beskrivning av vindparkens påverkan på landskapet, på 

byggnadsminnen, historiskt intressanta områden och skyddade naturområden har gjorts. Den 

innehåller även en synlighetsanalys.  

Komplettering d) ett fotomontage som visar samtliga verk i vindparken är omöjlig att göra, eftersom 

avstånden mellan det första och sista verket är för stort och terrängen för kuperad för att detta ska 

vara möjligt. I stället har ett montage gjorts med Google Earth, som visar samtliga verk ur 

fågelperspektiv (se sidan 1 i detta dokument).   
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Sammanfattning av landskapsanalysens resultat:  

Utformningen av Vindpark Vikbolandet har skett i dialog med såväl närboende som myndigheter (se 
bilaga B. Samrådsredogörelse). Bolaget har också genomfört en rad undersökningar och analyser för 
att få det kunskapsunderlag som krävs för att minimera miljöpåverkan.  
 
Vindparken kommer att bestå av få stora vindkraftverk i stället för betydligt fler mindre verk, vilket 
minskar påverkan på landskapet.  
 
Avstånden mellan vindkraftverk och bebyggelse är betydligt längre än som krävs för att uppfylla 
myndigheternas riktlinjer för ljudimmission vid bostäder. Vindkraftverken har placerats så att de 
direkt ansluter till den industriella verksamhet med kraftproduktion som tidigare har bedrivits i 
Marvikens kraftverk.  
 
Ett landskaps ska betraktas ur ett helhetsperspektiv. Den analys som här gjorts visar att den 
förändring av landskapet som Vindpark Vikbolandet medför kan bedömas som acceptabel. 
Landskapet tål stora vindkraftverk.  
 
Vindparken får ett direkt funktionellt samband med den lokala industrins infrastruktur, som kommer 
att utnyttjas för överföring av lokalt producerad förnybar energi, samtidigt som lokala 
fastighetsägare och företagare utvecklar en ny näring; vindbruk. Detta bedöms innebära en god 
långsiktig förvaltning av landskapet på nordöstra Vikbolandet i Norrköpings kommun, vilket uppfyller 
kraven i EUs landskapskonvention.  
 

11. Återställning och ekonomisk säkerhet 
En utredning om kostnader för återställning och ekonomisk säkerhet har gjorts, och den visar att det 

belopp som sökanden föreslår i sin ansökan är både rimligt och överensstämmer med gällande 

praxis.  

12. Samråd 
En redogörelse för hållna samråd i Skenäs har sammanställts.  
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Kompletteringar 
 

1. Naturvärdesbeskrivning med kartor 1:10 000 och Naturvärdesinventering, Ecocom, se 

separat dokument.   

2. Arkeologisk utredning, Arkeologicentrum. Se separat rapport: Vindbruk på Vikbolandet.  

3. Kartor skala 1:10 000 

4. Internt elnät 

X5. Karta över örnbon (hemligstämplad, se separat dokument) 

6. Fågelsträck, Naturdiorama 

7. Fladdermöss, stoppreglering 

8. Stugan vid Bokärr, foton och intyg 

9. Lågfrekvent ljud 

10. Landskapsanalys 

11. Återställning och ekonomisk säkerhet 

12. Samråd Skenäs  



Vikboland Vind. Komplettering 3 

3. Kartor 1:10 000  

 

Kompletteringskrav 3. Redovisa kartor i större skala, förslagsvis 1:10 000, där både natur- och 

kulturmiljövärden samt vindkraftverk med flyttmån och vägdragning ingår. 

 

 

Sådana kartor för samtliga 12 platser redovisas i komplettering 1: 

Naturvärdesbeskrivning 

 



Vikboland Vind. Komplettering 4 

Internt elnät 
Elkablarna i det interna elnätet förläggs i mark. De dras parallellt med kraftledningen, i 

kanten på kraftledningsgatan, med > 15 meters avstånd till de luftburna 

kraftledningskablarna. Anslutningskablar från respektive vindkraftverk förläggs så långt 

möjligt i väg, i en plöjd fåra där kablarna förläggs i så kallade PEX-rör, som sedan täcks över 

(se teknisk beskrivning i ansökan). Kablarna läggs alltså inte bredvid vägarna, utan i dem. 

PEX-rören skyddar kablarna mot höga tryck. Över berg och hällmark läggs kablarna i frästa 

spår, som sedan fylls igen med det stenmjöl som bildas vid fräsningen. På skogs- och 

jordbruksmark förläggs kablarna i diken. Det interna elnätet ansluts till ställverket i 

Marviken.  

Skenäs 

Kablarna förläggs i stickvägen från verk S1, och vidare längs kanten på den befintliga 

kraftledningsgatan bort mot Marviken. Verk S2 och S3 ansluts via kablar som förläggs i de 

befintliga vägarna fram till kraftledningsgatan och vidare mot Marviken (se figur 1).   

Figur 1. Det interna elnätet i Skenäs. Elkablarna markerade med röd linjer.   

Avståndet från platserna där elkablar förläggs till skyddade naturvärden är stort (se figur 2).  
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Figur 2. Områden med skyddsvärda naturvärden i Skenäs. Två verk markerade (blå stjärnor) på 

kartan. I närheten av det tredje verket i Skenäs finns inga naturvärden utsatta på kartan, så det är 

därför inte med här. Från verken dras kablarna till kraftledningsgatan som löper över kartan från 

nordväst mot sydost.  

Ett fornminne finns i anslutning till den väg som passeras av kabeln från verk S1 (se figur 3). 

 

Figur 3. Fornlämningar och elkabel (röda linjer) i Skenäs. 

Fornlämning nr 1 utgörs av en Minnessten, 1 m lång, 0,5 m bred och 1,5 m hög av 
grovhuggen granit med inskriptionen i röd färg: SKENÄS ELEVER BYGGDE VÄGEN 1949. Den 
kommer inte att påverkas av elkabeln.  
 
Kraftledningsgatan korsas av fornminne 2 (blå linje på kartan) Väg med tradition, ca 950 m 
lång och 4 m bred. Enligt skylt på platsen skall drottning Kristina ha färdats denna väg från 
Färjestaden till Skenäs. Även detta fornminne lämnas utan åverkan, kabeln läggs i ett dike 
som sedan fylls igen.  
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Fornminne 3-5 påverkas inte av elkabeln.  
 
Fornminne 6 Stensättning, rund, 6 m diameter och 0,3 m hög, delvis övertorvad fyllning av 0,2-0,5 m 
stora stenar. Ställvis synlig kantkedja, 0,1-0,3 m hög av 0,3-0,6 m långa stenar. I den norra delen har 
en förankring till kraftledningsstolpen gjorts i stensättningen.  
 
Där (6) finns även ett bebyggelseområde, ca 260x150 m med en trolig rest av källargrund, en damm, 
röjningsrösen och åkerytor. Inga rester av grunder kan återfinnas. Den förmodade källargrunden är 
belägen i områdets SÖ del. Enligt karta på 1600-talet skall bebyggelsen ha legat ca 50 m S om vägen. 
Beväxt med lövträd.  
 
Fornminne 7 Klensätters gamla tomt från medeltid eller nyare tid. Området ligger utanför 
kraftledningsgatan.  
 
Inga av dessa fornminnen påverkas inte av kabeldragningen.   
 

Mauritsberg och Stensö 

Kabeln dras från Skenäs förbi Mauritsberg och vidare till Stensö hela vägen längs 

kraftledningsgatan. Inga områden med höga naturvärden eller fornlämningar förekommer 

på den sträckan (se figur 4).  

 

Figur 4. Kabeldragning från Skenäs till Stensö.  

Vindkraftverken i Stensö, St1 och St2, ansluts genom kablar från vindkraftverken till 

kraftledningsgatan som passerar mellan dessa två vindkraftverk (se figur 5).    
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Figur 5. Anslutningskablar från de två vindkraftverken vid Stensö.  

Längs kraftledningsgatan finns två områden med värdefulla biotoper, se 1 och 3 i figur 6, 

samt ett område i anslutning till de två verken vid Stensö, se 2 i figur 6.  

 

Figur 6. Områden med värdefulla biotoper längs kraftledningens väg från Mauritsberg ner till 

anslutningen vid Marviken.  

Område 1 består av ett 2,8 hektar stort område med lövrik barrnaturskog. Eftersom man vid 

nedplöjning av kabel undviker träd kommer den eventuella påverkan bli ytterst marginell.  

 

  

 

1 

3 

2 
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Område 2 är ett 1,9 hektar stor område med myr och sumpskog, så kallad barrsumpskog. 

Det påverkas inte av elkabeln, inte heller att tillfartsvägen, som av naturliga skäl tar en sväng 

förbi detta våtmarksområde.   

Område 3 består av ett 2,6 hektar stort område med lövträdsrika skogsbryn, där det finns 

fläckar med gräsmarksväxter, värdefull kryptogamflora och värdefull kärlväxtflora. I 

kraftledningsgatan röjs dock träd och sly bort regelbundet, så nedplöjningen av en kabel 

kommer inte att påverka floran på något påtagligt vis.  

Det finns en fornlämning, en fossil åker och röjningsröseområde, mellan de två verken vid 

Stensö, se figur 7. Det kommer dock inte att beröras av elkablarna från verken fram till 

kraftledningsgatan.  

Figur 7. Fornlämning i form av en fossil åker och röjningsröseområde mellan de två vindkraftverken 

vid Stensö.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Bråxvik 

I området Bråxvik finns fem stycken vindkraftverk. Huvudkabeln i det interna elnätet 

fortsätter längs kraftledningsgatan hela vägen till ställverket i Marviken. Anslutningskabeln 

från verk B1 förläggs i stickvägen som dras fram från Koppängen och som passerar 

kraftledningsgatan. Från verk B2 och B3 dras elkablarna via de nyanlagda stickvägarna till 

den befintliga vägen som går från Nyborg vid landsvägen förbi Bokärr och slutar vid 

kraftledningsgatan. Från verk B4 och B5 förläggs kablarna i befintliga vägar till 

kraftledningsgatan (se figur 8).   

 

Figur 8. Elanslutning av de fem vindkraftverken på Bråxvik 

Inga områden med höga naturvärden kommer att påverkas (se figur 6). Alla fem 

vindkraftverk på Bråxvik står söder om kraftledningen som går igenom området, medan de 

två fornlämningar som finns där ligger en bra bit norr om ledningen (se figur 9). Det interna 

elnätet kommer inte att påverka några fornminnen.  

Figur 9. Tre av vindkraftverken B3-B5 vid Bråxvik samt de två fornlämningar som finns registrerade. 

 

 

 

 



7 
 

Jonsberg 

I området Jonsberg finns två vindkraftverk. Elkabeln från verket J2 dras längs stickvägen fram 

till landsvägen, förläggs i ett borrhål under vägen och dras vidare i ett gemensamt spår längs 

landsvägen, där kabeln från verk J1 ansluter, fram till den kraftledning som tillhör 

distributionsnätet på Vikbolandet. Elkabeln följer sedan kraftledningsgatan fram till Hovgren. 

Därifrån plöjs kabeln ner i vägen mot Koltorp och slutligen längs den stora vägen ner till 

ställverket vid Marviken.  

Figur 10. Elanslutning av de två vindkraftverken (J1 och J2) i Jonsberg.  

När elkablarna längs den befintliga kraftledningen kommer ner till Hovgren finns ett 

Natura2000-habitat; Ramnö- och Utsättersfjärden. Därifrån förläggs kablarna längs vägen 

mot Koltorp, utanför gränsen till det skyddade Natura 2000-området. På vänster sida om 

den vägen finns ett 4 000 m2 stort område med ekar och en värdefull kryptogamflora, vilket 

dock inte påverkas av en kabel som plöjs ner i själva vägen (se figur 11).   
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Figur 11. Områden med höga naturvärden i anslutning till elkablarna från Jonsberg. 

Inga kända fornlämningar kommer att påverkas vid förläggning av elkablar från Jonsberg till 

ställverket vid Marviken (se figur 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Kända fornlämningar i anslutning till elkablarna från Jonsberg. 

Slutsatser 
De elkablar som används i vindparkens interna elnät kommer att förläggas i de stickvägar 

som byggs fram till de platser där verken ska byggas. Vidare dras de i befintliga vägar och 

längs den breda kraftledningsgatan som går från Marviken till Skenäs. Det förläggs i mark 

som redan är exploaterad. Inga värdefulla naturvärden kommer att påverkas, och inga kända 

fornlämningar kommer att beröras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vikboland Vind. Komplettering 6 
 

Flyttfågelsträck på Vikbolandet 

 

Den fågelsträcksutredning som redovisas i bilaga C6 Fågelinventering hösten 2011 gjordes från taket 

på Marvikens kraftverk, och täcker väl även de fågelsträck som kan förväntas passera över Vindpark 

Vikbolandet. Den visar att höststräcket passerar verken i Bråxvik, men inte i Skenäs. När det gäller 

Jonsberg är det mer oklart.  

Frågan i detta fall är dock om det är förknippat med risker för sträckande fåglar om en vindpark byggs 

på Vikbolandet, och som sträckande fåglar måste passera på sin väg söderut, eller norrut. Om så inte är 

fallet, finns ingen rimlig anledning att utreda fågelsträckens riktning och artsammansättning.  

Vindkraften började byggas ut på 1980-talet. Antalet vindkraftverk har ökat för varje år och finns idag 

i stort antal i alla världsdelar. I början av år 2017 fanns det 487 000 MW vindkraft som producerade ca 

5 % av all el i världen. Det motsvarar uppskattningsvis en halv miljon vindkraftverk. Ingenstans har 

det rapporterats om några omfattande kollisioner mellan sträckande fåglar och vindkraftverk.  

Forskare i många länder har med strikt vetenskapliga metoder observerat hur sträckande fåglar 

reagerar på vindkraftverk. I Sverige har en flerårig studie genomförts i Kalmarsund, som visade att den 

miljon fåglar som sträcker genom sundet två gånger om året väjer förbi de vindkraftverk som finns i 

deras väg. (Pettersson, J. 2005, 2011).  

När det gäller landbaserade vindparker har Enetjärns Natur på uppdrag av Umeå Energi gjort en 

flerårig studie på en vindpark i Hörnefors, av ungefär samma storlek som den som planeras på 

Vikbolandet, och i liknande skogsklädd terräng. (Umeå Energi, 2012). Där står bland annat:  

 

 



 

Båda dessa svenska forskningsrapporter visar att en vindpark inte har någon som negativ påverkan på 

sträckande fåglar. Eftersom slutsatserna i den rapporten kan överföras till vindkraftsprojektet på 

Vikbolandet, finns det ingen anledning göra en omfattande inventering av flyttfågelsträcken där. Vi 

har dock presenterat en bilaga till miljökonsekvensbeskrivningen, bilaga C6 Fågelinventering hösten 

2011, samt en komplettering hösten 2017 gjord av naturkonsulten Vesa Jussila, Naturdiorama. Hans 

slutsats är att:  

  Tillsammans med studien vid Marviken 2011 ger denna studie en bra bild av hur dagflyttande 
landfåglar passerar området under hösten och utgör ett gott underlag för hänsynstagande vid en 
eventuell vindkraftsparksutbyggnad i området.  
 
I kompletteringsföreläggandet från Länsstyrelsen efterfrågas studier av fåglarnas flyttning över en 

längre period av hösten. I det här fallet skulle ytterligare studier tidigare på säsongen knappast 

tillföra ytterligare underlag för hänsyn gentemot dagflyttande landfåglar på hösten, då de 

sträckkorridorer som redovisas här är geografiskt betingade och inte påverkas av datumet.   
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Pettersson, J. 2005. Havsbaserade vindkraftverks inverkan på fågellivet i södra Kalmarsund. 
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Pettersson, J. 2011. Småfåglars och sjöfåglars nattflyttning vid Utgrundens havsbaserade 

vindkraftpark. (Naturvårdsverket Rapport 6413).  

Enetjärn natur, 2012. Kontrollprogram för sträckande fåglar vid Hörnefors vindkraftsanläggning. 

Delrapport för 2011 års inventering och sammanfattning av resultaten 2003-2011 (Umeå Energi 

2012).  

Bilaga  

Vesa Jussila, Naturdiorama. Sträckfågelstudier vid Bråviken hösten 2017.  

 

 

 



Sträckfågelstudier vid Bråviken hösten 2017 

Undertecknad har med anledning av det kompletteringsföreläggande som Länsstyrelsen i Östergötland 

ålagt Wind4shore AB angående projekt ”Vindpark Vikbolandet”, gjort en studie av flyttande fåglar 

under perioden 17 oktober till 3 november 2017 längs sträckan Marviken – Skenäs. Studien utgör ett 

komplement till den studie som undertecknad gjorde vid Marviken 30 september – 26 oktober 2011. 

Huvudmålet med denna studie är att definiera sträckkorridorerna på hösten genom det område som 

angetts för den projekterade vindkraftsparken. 

Upplägg 

För att få en så bra bild som möjligt av flyttfågelrörelserna över Bråviken inom projektområdet, valdes 

några obsplatser med god överblick över hela sträckan mellan Skenäs och Marviken. Platserna är 

utmärkta med en röd stjärna på kartan. Obsplats för dagen valdes utifrån vindförhållandena vid det 

aktuella tillfället och för att få en bättre bild av flyttrörelserna gjordes även förflyttning mellan 

lokalerna under dagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsplatser 

För att optimera insatsen försökte jag lägga inventeringsbesöken under dagar med bra 

förutsättningar för fågelsträck. Trots detta var sträcket vid flera av tillfällena svagt, vilket var väntat 

med tanke på den sena tidpunkten. Räkning bedrevs 17, 18, 19, 26/10 och 3/11 och sammanlagt 

räknades flyttfåglar under drygt 20 timmar. 

  Fyren på Lönö         Skogsvik                

 

 

 

  



Resultat 

Trots att flera av dagarna var relativt fågelfattiga ger studien tillsammans med tidigare kunskap ändå 

en bra bild av hur fåglarna flyttar förbi området under hösten. De flyttvägar som jag redovisade i 

inventeringen vid Marviken 2011 befästs även vid denna inventering. Totalt noterades 4614 fåglar vid 

de fem besök som gjordes i området. Arter och antal listas nedan. 

Sammanställning över arter och antal som noterades flytta. 

 

Art 17-okt 18-okt 19-okt 26-okt 03-nov Summa 

Sångsvan 
 

4 
  

11 15 

Sädgås 
  

43 
  

43 

Grågås  
 

58 310 
  

368 

Vitkindad gås 
  

1280 
  

1280 

Gås sp 
  

590 
 

12 602 

Blå kärrhök 
  

2 
  

2 

Fjällvråk 
 

1 7 
  

8 

Ormvråk 
 

15 62 
 

1 78 

Vråk sp 
  

24 
  

24 

Sparvhök 1 
 

5 1 1 8 

Ringduva 
 

184 275 1 
 

460 

Sidensvans 
  

30 2 
 

32 

Björktrast 
   

65 
 

65 

Stjärtmes 
    

15 15 

Skäggmes 
   

15 
 

15 

Kaja 18 10 233 13 6 280 

Kråka 68 192 15 75 40 390 

Bo/Bergfink 
  

110 
  

110 

Gråsiska 32 
  

21 162 215 

Grönsiska 70 
  

10 
 

80 

Siska sp 
    

95 95 

Steglits 
  

12 
  

12 

Domherre 
   

5 17 22 

Korsnäbb sp 
   

1 9 10 

Tättingar sp 385 
    

385 

Summa 574 464 2998 209 369 4614 
 

Huvudstråken går via öarna i Bosöfjärden och Lönö i en sydvästlig riktning.  I västliga vindar tycks 

rovfågelssträcket gå mer längs den västligare korridoren över Lönö, medan både nordväst- och 

sydvästvindar tycks ge ett sträck som går mer över Bosön mot Bråxvik och ner mot Marvikenverket. De 

två västliga korridorena är av allt att döma de viktigaste för rovfåglar, duvor, tättingar m fl 

dagflyttande landfåglar på hösten. Detta flyttmönster har även varit tydligt vid besök i området som 

undertecknad gjort mellan inventeringstillfällena. T ex den 5 och 6/8 2012 då bl a hundratalet bivråk, 

ormvråk, fiskgjuse och tusentals svalor passerade Lönö och Bråxvik.  



Få av de landfåglar som söker sig söderut längs Södermanlandskusten verkar fortsätta längre västerut 

än passagen vid Lönö. Vid Skenäs kunde endast några få rovfåglar ses passera Bråviken den 19/10 när 

närmare 100 rovfåglar kunde ses vid Lönö under en kort stund senare under dagen. 

Av de fåglar som noterades sträcka genom området Lönö - Marviken, passerade 77 % över Lönö, 14 % 

över Bosö/Bråxvik och 9 % över Marviken. Antalet fåglar och inventeringsdagar är relativt lågt i 

materialet men resultatet ger tillsammans med tidigare kunskap en rimlig bild av hur höstflyttningen 

genom området fortlöper. 

 

Viktigaste sträckstråken för Rovfåglar, duvor och tättingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringduvor och ormvråk över Skogsvik den 19 oktober 2017 



När det gäller gäss så tycks de inte följa några tydliga stråk över Bråviken på sin väg söderut, utan 

passerar på bred front. Ett undantag som är känt sen tidigare är att gäss, framför allt vitkindade, vid 

sydostlig vind kan välja att följa Bråviken hela vägen in till Norrköping och vidare mot sydväst. Så gott 

som samtliga de drygt 2000 gäss som sågs den 19/10 flög på hög höjd (över vindkraftsverkshöjd), 

medan de andra dagar flög på lägre höjd.  

 

 

 

 

 

 

Vitkindade gäss Skenäs 19/10                 Grågäss vid Lönö fyr den 18/10 

Slutsatser 

Att dagflyttande fåglar under hösten, vid vindar från västsektorn, koncentreras längs 

Södermanlandskusten och vidare ner över Vikbolandet är känt sedan länge. Vid Oxelösund har sedan 

lång tid tillbaka regelbundna sträckstudier gjorts, medan detaljkunskaper om sträckets förlopp vidare 

över Bråviken saknats.  

Tillsammans med studien vid Marviken 2011  ger denna studie en bra bild av hur dagflyttande 

landfåglar passerar området under hösten och utgör ett gott underlag för hänsynstagande vid en 

eventuell vindkraftsparksutbyggnad i området.  

I kompletteringsföreläggandet från Länsstyrelsen efterfrågas studier av fåglarnas flyttning över en 

längre period av hösten. I det här fallet skulle ytterligare studier tidigare på säsongen knappast tillföra 

ytterligare underlag för hänsyn gentemot dagflyttande landfåglar på hösten, då de sträckkorridorer 

som redovisas här är geografiskt betingade och inte påverkas av datumet.  

 

Åby 2017-11-09 

Naturdiorama 

Vesa Jussila 

 

Bilaga 

Dagbok 

 

Bilderna i sammanställningen är fotograferade av undertecknad i samband med inventeringen. 



Dagbok 

 

17 oktober 2017 

Väder: Morgonen blir lite speciell med en varm sydvind som fört med sig stoft från Sahara och 

bränder i Spanien och Portugal, så att det inte vill bli riktigt ljust under morgonen! Temperaturen 

stiger under förmiddagen från 10 till 15 plusgrader och det klarnar upp vid 11-tiden.  

Gör ett första besök på Vikbolandet för att lokalisera bra observationspunkter för att studera 

fågelsträcket under senhösten inom projektområdet för ”Vindpark Vikbolandet”. Finner ganska 

omgående att fyren på Lönö är en bra observationspunkt med fri sikt över Bråviken hela vägen in till 

Skenäs och ut mot Bråvikens mynning. 

Studerar sträcket från fyren mellan 07:40 och 09:40 och förflyttar mig sedan till ”landfästet” mot 

fastlandet och spanar mellan 10:00 och 10:40 från båtplatsen med utsikt österut mot 

Marvikenverket. Ser bland annat att sträcket som går in mot östra spetsen fortsätter in mot 

båtplatsen längs sydöstra kanten på Lönö. 

En tydlig huvudfåra kan ses för sträcket av kråkor och mindre tättingar längs raden av öar öster om 

Lönö i sydvästlig riktning in mot Bråxvik, vilket jag även noterat vid tidigare besök. 

Åker vidare till färjelägret vid Skenäs och tittar ut en lämplig obsplats och spanar mellan 11:20 och 

12:25 

 

 

 

18 oktober 2017 

Väder: Måttlig nordvästlig vind och 8-10 plusgrader. Mulet och duggregn som upphör när jag går ur 

bilen och vid 9:30 uppklarnande. 

Studerar sträcket från Fyren på Lönö även idag. Börjar räkna 08:00. Trots väderomslaget är sträcket 

ganska svagt under förmiddagen varför jag bryter upp vid klockan 11:00 och förflyttar mig till 

Marviken där jag spanar mellan 11:35 och 13:00.  

Även idag följer sträcket i huvudsak öarna öster om Lönö, även om enstaka vråkar tar en mer sydlig 

kurs rakt ner på Lönö från Södermanlandssidan liksom ett östligare stråk ner mot Marviken. 

 

 

 

 



19 oktober 2017 

Väder: Efter en klar natt var temperaturen nere på nollan under morgonen och steg sedan till 10-12 

grader fram vid lunchtid. Hela förmiddagen svag nordlig vind och helt molnfritt. 

Började räkna vid Skenäs färjeläge 08:20. Gässen hade fått skjuts av den kalla natten och passerade 

åt sydväst i vackra plogformationer under i huvudsak den första timmen. I den svaga nordvinden 

sträckte gässen mest på flera hundra meters höjd. Räknade här till 10:40 då jag efter att ha sett flera 

större vråkskruvar över Lönö bestämde mig för att flytta mig ditåt. 

11:10 – 11:52 räknar jag vid Lönös landfäste vid Skogsvik, med utsikt över sydöstra delen av Lönö och 

Marviken. De flesta vråkarna passerade något till vänster om mig varför jag flyttade mig till gården 

Yxnö för att få ännu bättre obsplats och räknar därifrån mellan 12:00 och 12:47. Vråkarna sträckte i 

en mycket tydlig korridor från öarna mellan Skeppsvik och Lönö ner mot Svenneby vid 

Arkösundsvägen, där jag mötte vråkskruvar både på vägen till och från Lönö. Detta torde i de flesta 

lägen vara det huvudsakliga sträckstråket genom projektområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grågäss vid Skenäs. 

 

 

 



26 oktober 2017 

Väder: Till en början mulet men uppklarnande vid 10-tiden. Vinden måttlig från väst och 

temperaturen 8 plusgrader. 

Spanade från landfästet vid Skogsvik innanför Lönö mellan kl 08:10 och 11:30.  

Efter en längre period med ostadigt väder med i huvudsak sydostliga vindar, vred vinden över på väst 

och väderprognosen lovade uppklarnande på morgonen. Detta brukar vara goda förutsättningar för 

ett bra fågelsträck, men förhoppningarna infriades dock inte. Sträcket var svagt hela morgonen och 

det hjälpte inte att vänta till efter klockan elva på att rovfåglarna skulle börja röra på sig när solen 

kom fram. Enda rovfågeln bortsett från 4-5 havsörnar som sågs i området var en sparvhök som 

sträckte söderut. En udda observation var 15 skäggmesar som sträckte mot sydost! 

I övrigt var det bara kråkor som rörde på sig i någon nämnvärd utsträckning. Två tydliga flyttstråk 

kunde ses för kråkorna där ett gick över precis vid landfästet och ett mellan landfästet och Marviken 

över Bosön ner mot Bråxvik. Båda dessa stråk är de som rovfåglar, duvor, kråkor och andra tättingar 

tycks föredra i måttliga västvindar. 

Märks att hösten börjar lida mot sitt slut. 

 

3 november 2017 

Väder: Blå himmel och svag sydvästlig vind. Temperaturen på morgon kring nollan, senare 8 

plusgrader. 

Räknade sträckande fåglar vid Lönös landfäste vid Skogsvik mellan 08:20 och 11:30. Sträcket är svagt 

hela förmiddagen och totalen slutar på 405 sträckande fåglar där gråsiska och obestämda siskor 

utgjorde mer än hälften av individerna. Bortsett från 2-3 havsörnar som sågs till och från var en 

sparvhök och en ormvråk de enda rovfåglar som sågs sträcka. Efter 11:30 flyttar jag mig till fyren på 

Lönö för att se om det rör sig några fåglar längs Kolmårdskanten, men inga flyttrörelser kunde ses 

under den dryga halvtimme som jag stannade på platsen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kråka och gråsiskor över Skogsvik den 3 november 2017 
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Stoppreglering för fladdermöss 

I ansökan har vi som sökande uppgett att stoppreglering för skydd av fladdermöss ska användas där 

förekomsten av fladdermöss är hög, och där det föreligger risk för att fladdermöss skadas. Det 

baseras på den omfattande kartläggning av fladdermusfaunan i projektområdet som genomförts av 

naturkonsultbolaget Ecocom AB. Det gäller de tre vindkraftverken i Skenäs, samt det verk som står 

närmast Marvikens kraftverk och Bråxvik herrgård. (se även komplettering 1).  

Stoppreglering på vindkraftverk påverkar projektet på två sätt; det ökar investeringskostnaden, 

eftersom ett stoppsystem kostar pengar, det minskar intäkterna eftersom verkens produktion 

minskar genom stoppen. Vidare påverkas utmatningen av el på nätet betydligt mer om alla verk 

stoppas samtidigt, än om endast en tredjedel av verken stoppas.  

Om stoppreglering införs på samtliga verk, kommer den omfattande fladdermusinventering som 

gjorts att ha varit till ingen nytta. Det innebär i sin tur att projektörer i framtiden kommer att avstå 

från att låta göra sådana inventeringar.  



Vikboland Vind. Komplettering 8  

Jaktstugan vid Bokärr, se figur 1 och 2.  

 

Figur 1. Stugan saknar såväl rinnande vatten som el. I bakgrunden till vänster syns utedasset. Stugan 

ägs av Östkinds samfällighetsförening, som även äger marken, och som har tecknat arrendeavtal om 

att upplåta marken till vindkraft. Stugan står på plintar och används varken som permanent- eller 

fritidsbostad, utan som jaktstuga.  

 

Figur 2. Flygbild av jaktstugan vid Bokärr.   
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 Lågfrekvent buller 

Miljöprövningsdelegationen kräver att beräkningar görs som visar att riktvärdena för lågfrekvent 

buller i Folkhälsomyndighetens föreskrifter om inomhusmiljö kommer att klaras med god marginal. 

Beräkningar ska göras för samtliga vindkraftverk i de tre grupperna.  

Först en viktig distinktion: vindkraftverk emitterar ljud. Buller definieras som störande ljud. För att 

ljud ska betraktas som buller måste alltså någon bli störd av ljudet.   

I bilaga C13B till Miljökonsekvensbeskrivningen, Förekomst av lågfrekvent ljud och infraljud, 

presenteras grundläggande fakta om ”lågfrekvent buller” baserat på två vetenskapliga rapporter: 

 

Naturvårdsverket 2011. Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent ljud från 

vindkraftsanläggningar: Exponering och hälsoeffekter. 

 

DELTA acoustics 2010. Low frequency noise from large wind turbines.  

 

Slutsatsen i Naturvårdsverkets kunskapssammanställning är följande:  

 

 Förekomst av lågfrekvent buller. I ljudspektrat för ljudemission från vindkraftverk 

 ingår även ljud med låga frekvenser. Det kan vara något större andel av ljudspektrat hos 

 stora än hos mindre vindkraftverk, men variationerna mellan olika fabrikat och 

 modeller är större än de generella variationerna hos stora respektive mindre 

 vindkraftverk.  

 

 Eftersom avståndet mellan vindkraftverk och bostäder är mycket stort, och för alla 

 bostäder ligger en bra bit under 40 dBA, kan riktvärdena i Folkhälsomyndighetens 

 föreskrifter om inomhusmiljö klaras med mycket god marginal.  

 

 Eftersom nivåerna av lågfrekvent buller beror på vilket fabrikat och modell av 

 vindkraftverk som slutligen väljs, kan dessa nivåer inte beräknas i förhand. Om tecken 

 på förekomst av störande nivåer av lågfrekvent buller visar sig, kommer detta att 

 åtgärdas så att ljudet sänks till föreskriven nivå, om fastighetsägaren så begär.  

 

 

Det är alltså enligt Naturvårdsverket, dels så att riktvärdena för lågfrekvent buller klaras om kravet på 

max 40 dBA i den vanliga ljudberäkningen klaras, dels inte möjligt att beräkna nivåerna av 

lågfrekvent buller i förhand.  

Eftersom alla närliggande bostäder i Vindpark Vikbolandet klarar kravet på en ljudimmission < 40 

dBA, klaras också riktvärdena för lågfrekvent buller.  

Det är därför inte meningsfullt att göra några extra beräkningar av ”lågfrekvent buller” i detta fall.  



Redovisning av lågfrekvent ljud 
 

Tabell 1. Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvens buller inomhus 

 

Källjudet, dvs ljudemissionen vid 8 m/s från rotornavet, för det aktuella vindkraftverket Siemens SWT 

3.3 130 är 106 dBA, och för de låga frekvenserna mellan 86,6 och 96,3 dBA. Decibel mäts med en 

logaritmisk skala, där exvis 40 + 40 dBA = 43 dBA. Se tabell 2.  

Tabell 2. Ljudemission, lågfrekvent ljud  

 

 

 

Här är ett exempel på beräkning av lågfrekvent ljud för den ljudmottagare som har det högsta värdet 

av alla i Vindpark Jonsberg, K i Stensö-Bråxvik. När den totala ljudemissionen uppgår till 37 dBA, är 

ljudnivån för de låga frekvenserna mellan 20,6 och 28,4 dBA. Se tabell 3. 

Tabell 3. Lågfrekvent ljudnivå vid 37 dBA 

Ljudimmission  Ljudmottagare K dBA FHM rek. LdB* 

LwA, ref 37 - 

63 Hz 20,6 42 

125 Hz 23,6 36 

250 Hz 28,3 32*  
*FHMs rek uttrycks i LdB, mottagarens i dBA, vägt utifrån människans hörsel. De är i stort sett jämförbara.  

** 200 Hz 

 

Det lågfrekventa ljudet vid bostäder utomhus är klart lägre än FHMs rekommendationer. Nivå på det 

lågfrekventa ljudet gäller alltså utomhus, vid fasad, medan Folkhälsomyndighetens riktvärden gäller 

inomhus. Det finns alltså ingen som helst möjlighet att FHMs riktvärden skulle kunna överskridas.   



Vikboland Vind. Komplettering 10 

Vikboland Vind - Landskapsanalys 

 

För att skapa förståelse för de möjligheter och problemställningar som finns i landskapet, har 

en landskapsanalys av östra Vikbolandet genomförts.   

Enligt den europeiska landskapskonventionen (ECL)1 är innebörden av begreppet landskap  

ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är 

resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga 

faktorer (ELC, artikel 1). 

Enligt Riksantikvarieämbetet innebär denna konvention följande:  

Landskapskonventionen kräver att landskapet ska erkännas som en väsentlig 

beståndsdel i människornas omgivningar, som ett uttryck för mångfalden i deras 

gemensamma natur- och kulturarv och som en grund för deras identitet. 

Konventionen både erkänner landskapets betydelse för människors 

välbefinnande och bidrar till att säkra den demokratiska processen. För att 

uppnå intentionerna i konventionen behövs aktivt tillämpade lagar och 

hänsynsregler som håller undan oacceptabla förändringar av landskapet. 

Proaktiva, verksamma styrmedel måste stimulera till att skydda, förvalta eller 

utveckla alla typer av landskap såväl på landsbygden som i städer och tätorter. 

(RAÄ 2008) 

 

 

                                                           
1 European Landscape Convention (ELC) 2000. European Treaty Series – Nr. 176. 
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I miljökonsekvensbeskrivningen för Vindpark Vikbolandet beskrivs landskapet på nordöstra 

Vikbolandet i avsnitt 4.7 Kulturlandskapet och påverkan på kulturmiljön och landskapsbilden 

i avsnitt 6.3.9 - 6.3.11. Fotomontage redovisas i bilaga C14. Visualisering.  

Analysen av landskapet kring projektområdet för Vikboland Vind kompletteras här med en 

beskrivning av landskapets element, karaktär och värden. Därefter visas hur vindkraften kan 

passas in i landskapet. Slutligen görs en utvärdering av hur Vindpark Vikboland påverkar 

landskapet.  

Landskapet på norra Vikbolandet 
Kulturlandskapet på nordöstra Vikbolandet präglas av jordbruk, skog och Marvikens 

kraftverk. Det utgör idag det dominerande landmärket i området och syns väl från sjön och 

andra sidan av Bråviken (se figur 1). Området söder, öster och väster om kraftverket är 

kuperat och till stora delar skogsklätt, vilket gör att kraftverket inte syns särskilt långt i dessa 

riktningar, dvs. på själva Vikbolandet.   

Figur 1. Marvikens kraftverk dominerar landskapet på nordöstra Vikbolandet. Marvikens kraftverk sett 

från Alskär, knappt två kilometer ostnordost om kraftverket. Foto: Tore Wizelius 

 

De naturgeografiska förhållandena i området har beskrivits i kapitel 4 Lokalisering och 

omgivning i miljökonsekvensbeskrivningen.  
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Landskapet i Skenäs 
 

 
Figur 2. Landskapselement i omgivningen till Skenäs. Bakgrundselementet (på kartan) är kuperad skogsmark 

som ger stora delar av området dess karaktär (grönt). Mellan skogspartierna finns åkermark, som skapar ytor 

med öppen sikt (gult). Vid Skansen ligger ett färjeläge. Vid Skenäs finns en samlad bebyggelse som numera 

används som fångvårdsanstalt (stjärna). Längs kusten mot Bråviken finns områden med fritidsbebyggelse 

(inringade).2  

 

Odlingsmark öppnar upp landskapet i mindre landskapsrum som ger ökad sikt. Dock ger 

vegetationsridåer och kupering betydande siktskuggor. Kusten mot Bråviken sluttar brant (se 

figur 3), vilket begränsar sikten från fritidsbebyggelsen där in mot land.   

Figur 3. Höjdskillnader i Skenäs. Landskapet i Skenäs är relativt kuperat och kusten mot Bråviken sluttar 

brant. Tjocka blå linjer har 10 m ekvidistans.   

                                                           
2 Samtliga kartor © Lantmäteriet Dnr R50221350_140001 
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Landskapet i Mauritsberg 
Mellan Skenäs och nästa grupp av vindkraftverk, de två verken vid Stensö, ligger Mauritsberg 

(se figur 4). Detta anrika slott kallas numera "Mauritzberg Golf and Sea Resort" och drivs 

som ett fyrstjärnigt hotell. Det finns även en marina med 116 båtplatser samt en stor golfbana. 

I Linnäs strax öster om Mauritsberg finns ett nybyggt fritidshusområde.  

I området kring Mauritsberg har inga vindkraftverk placerats. Vindkraftverken i Skenäs ligger 

drygt 2 km från slottet och skyms till stor del av mellanliggande område med kuperad 

skogsterräng. Se fotomontage Skenäs 4. Mauritsberg i bilaga C14 Visualisering. Mellan 

fritidshusområdet i Linnäs och de två verken vid Stensö finns ett kuperat skogsklätt område 

som skymmer dessa vindkraftverk. 

Figur 4. Området kring Mauritsberg. Landskapet kring Mauritsbergs slott (stjärna) är relativt öppet och där 

finns en 18 håls golfbana. I Linnäs finns ett område med planerad fritidsbebyggelse (inringat).  

Ytterligare en bit österut finns lämningarna av Stensö borg som var en medeltida kastal och 

borg. Ruinen ligger alldeles nordväst om Stensö gård vid Bråvikens strand, den del som kallas 

Lönöfjärden. Avståndet därifrån till närmaste vindkraftverk är dock mer än 2 km. Sluttningen 

mot stranden är brant, och vindkraftverk blir inte synliga därifrån (se figur 5).  
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Figur 5. Höjdskillnader i Mauritsberg och Stensö. Landskapet är relativt kuperat och kusten mot Bråviken 

sluttar relativt brant. Tjocka blå linjer har 10 m ekvidistans.   

Landskapet i Bråxvik 
Även de fem verken i Bråxvik är placerade i ett småbrutet lätt kuperat landskap präglat av 

skog. Verken B4 och B5 gränsar till relativt små öppna landskapsrum med jordbruksmark. 

Mellan Bråxvik herrgård, som ligger nära havsnivå (5 m öh) och vindkraftverken finns 

skogsklädda 20 meter höga bergknallar som skymmer merparten av de två närmaste verken 

(B4 och B5). De skyms också från den fritidsbebyggelse som ligger vid Tegeludden och på 

öarna utanför, Porsholmen och Jungfruholmen. Se fotomontage Bråxvik 2. Bråxvik herrgård i 

bilaga C14 Visualisering. 
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Figur 6. Området kring Bråxvik. Landskapet kring Bråxviks herrgård (stjärna) är småbrutet med skogsklädda 

bergknallar och hällmark med mindre jordbruksområden insprängda. De öppna landskapsrummen är få och 

små. Vid kusten finns några områden med fritidshus(inringade). 

Även i Bråxvik är landskapet till stor del skogsklätt och kuperat vilket skymmer 

vindkraftverken från en stor del av landskapet (se figur 7). 

  

Figur 7. Höjdskillnader i området Bråxvik. Landskapet är relativt kuperat och kusten mot Bråviken sluttar 

bitvis brant. Tjocka blå linjer har 10 m ekvidistans.   
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Landskapet i Jonsberg 
De två verken i Jonsberg är placerade på relativt höga skogsklädda bergknallar i ett småbrutet 

landskap (se figur 8).  

 

Figur 8. Området kring Jonsberg. Landskapet i Jonsberg är småbrutet med skogsklädda bergknallar och 

hällmark med mindre jordbruksområden insprängda. De öppna landskapsrummen är få. Kyrkan (stjärna) ligger 

drygt 2 km från närmaste vindkraftverk som skyms av mellanliggande skog.  

I Jonsbergs finns en vacker kyrka med gamla anor, avståndet därifrån till närmaste 

vindkraftverk (J1) är drygt 2 km, och det skyms av mellanliggande skog, se fotomontage 

Jonsberg 2. Jonsbergs gård i bilaga C14 Visualisering.  

Verket kommer dock att synas bra från en kort sträcka av landsvägen väster om verket, från 

busshållplatsen Jägertorp, se fotomontage Jonsberg 3. Jägerstorp i bilaga C14 Visualisering. 

Söder och väster om det andra verket (J2) rinner Storån som omges av ett markområde som 

vid stora vattenflöden svämmas över. Från det öppna landskapsrummet blir båda 

vindkraftverken väl synliga, se fotomontage Jonsberg 4. Norra Mönnerum i bilaga C14 

Visualisering. Det finns inga områden med planerad fritidsbebyggelse i närheten, däremot ett 

antal torp och gårdar som används som fritidshus.  

Även i Jonsberg är landskapet till stor del skogsklätt och kuperat vilket skymmer 

vindkraftverken från merparten av landskapet (se figur 9). 
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Figur 9. Höjdskillnader i området Jonsberg. Landskapet är relativt kuperat och skogsklätt. Längs Storån finns 

ett relativt stort öppet landskapsrum som ger bra sikt mot vindkraftverken, annars finns få öppna landskapsrum i 

området. Tjocka blå linjer har 10 m ekvidistans.   

Landskapsrum 
Det helt dominerande landskapselementet innanför kusten på själva Vikbolandet är skog. Det 

finns ett landmärke som syns vida omkring i området, Marvikens kraftverk. Kusten, Bråviken 

och skärgården är förstås också starka landskapselement. Vindkraftverken står dock en bra bit 

in på land, avståndet till kusten är med ett undantag (verk S3 i Skenäs) en km eller längre.  

 

I områden med öppna landskap, där sikten är fri över större ytor, skapas så kallade 

landskapsrum. I den östra delen av Vikbolandet, finns det få tydliga landskapsrum, eftersom 

terrängen är både skogsklädd och kuperad. De landskapsrum som ändå finns är relativt små. 

Från de flesta platser där vindkraftverken är synliga, syns de över en skogshorisont, där en 

rotor sticker upp över trädtopparna, se fotomontagen Skenäs 2. Skansen, Bråxvik 1. Lönö, 

Bråxvik 3. Ramnö, Bråxvik 5. Kättinge, m.fl. i bilaga C14 Visualiseringar.  

  

Även sedda från Bråvikens vatten och från andra sidan av Bråviken, kommer de verk som 

syns att uppfattas som relativt små, trots att deras totalhöjd är närmare 200 meter. Intrycket av 

storlek krymper snabbt med avståndet, se fotomontage Skenäs 3.Säter i bilaga C14 

Visualisering.   

 

  



9 
 

Riktningar och siktstråk  
Landskapet på Vikbolandet i sin helhet har en tydlig riktning från nordväst till sydost, som 

skapas främst av kusten men även av topografins dalgångar. Väg 209 skapar ingen riktning i 

landskapet (utom den som vägen själv skapar), eftersom den slingar sig fram mellan 

trädklädda kullar och i vart fall efter Häradsammar i stort sett hela vägen är kantad av skog.  

Skogen och topografin begränsar också de siktstråk som kunde finnas i området  

 (se figur 10).  

 

 

Figur 10. Riktningar på östra Vikbolandet. Riktningen i det storskaliga landskapet är tydligt öst-västlig (blåa 

pilar), en riktning som skapas av Bråviken och de branta bergväggarna på Kolmårdssidan. På Vikbolandet 

skapas en mindre tydlig riktning av kusten mot Bråviken i norr. I de östra delarna är det svårt att skönja tydliga 

riktningar, eftersom landskapet är skogsklätt och oregelbundet kuperat och gradvis övergår i skärgård. 

Infrastrukturen, väg 209, och kraftledningen från Marvikens kraftverk till Skenäs (svarta pilar), skapar dock en 

riktning som inte finns i själva landskapet.   

 

Det finns relativt få siktstråk mot det område där vindparken på Vikbolandet planerar att 

byggas. Merparten av området är klätt med skog. Det är få vägar och hus som ar fri sikt mot 

projektområdet. I Skenäs finns dock flera öppna landskapsrum. Bråviken är här som smalast, 

och från Säter på andra sidan Bråviken finns ett brett siktstråk över Vikbolandet (se figur 11-

14). 
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Figur 11. Siktstråk mot vindpark Vikbolandet, Skenäs.  Det finns några siktstråk mot det område där 

vindkraftverken i Skenäs planerar att byggas. De tre verken kommer att synas bra även från motsatt sida av 

Bråviken. Från de flesta platser kommer dock bara ett eller två av verken att synas. 

 

Figur 12. Siktstråk mot vindpark Vikbolandet, Stensö.  Det finns några siktstråk mot det område där 

vindkraftverken vid Stensö planerar att byggas. De två verken kommer knappast att synas från motsatt sida av 

Bråviken, avståndet är drygt 5 km och Lönö är både kuperad och skogsklädd. Från de flesta platser kommer 

dock inget av verken att synas. 
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Figur 13. Siktstråk mot vindpark Vikbolandet, Bråxvik.  Det finns några få smala siktstråk mot det område 

där vindkraftverken i Bråxvik planerar att byggas, på vägen mot Sänkdalens gård, strax före Koltorp och vid 

Håkanbäck. Vindkraftverken kommer knappast att synas från motsatt sida av Bråviken, avståndet är drygt 7,5 

km och Lönö är både kuperad och skogsklädd. Från de flesta platser kommer inget av verken att synas, möjligen 

kan någon del av rotorn skymta över skogshorisonten. 

 

Figur 14. Siktstråk mot vindpark Vikbolandet, Jonsberg.  Det finns några öppna siktstråk mot det område 

där vindkraftverken i Jonsberg planerar att byggas, på landsvägen i båda riktningar samt över Storån från 

Mönnerum och Stensborg. Vindkraftverken kommer knappast att synas från motsatt sida av Bråviken, avståndet 

är över en mil.  
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Kulturhistoria  
Jonsberg, Bråxvik och andra gårdar i området har en lång historia och merparten av jord- och 

skogsfastigheterna ägs av människor som bor i området. Bebyggelsen på Vikbolandet har en 

blandad karaktär. Det finns gamla herrgårdar i Bråxvik och Jonsberg, lantgårdar som bedriver 

kommersiellt jord- och skogsbruk, ett relativt modernt radhusområde i Kolstorp, områden 

med fritidshus, samt det gigantiska kraftverket i Marviken, med en bred tillfartsväg. Om man 

går från närområde till traktnivå är huvudnäringen på denna del av Vikbolandet jord- och 

skogsbruk. 

Landskapets värden 
Ett landskaps värden brukar delas upp i tre kategorier: kunskaps-, upplevelse- och 

bruksvärden (Boverket 2009A). Dessa kan i sin tur delas upp i fler kategorier, som kultur-, 

natur-, rekreations- och affektionsvärden.  

 

Det lokala landskapet har stora kunskapsvärden framför allt i naturmiljön. Det finns en del 

sällsynta växtarter i våtmarker och nyckelbiotoper. Dessa värden är mycket väl 

dokumenterade, skyddade inom naturreservat och Natura 2000-områden, och står under 

tillsyn av länsstyrelsen som utarbetat skötselplaner för att garantera att de bevaras.  

 

Även upplevelsevärden i det lokala landskapet är knutna till naturmiljön, inte minst 

skärgården. Merparten av de områden som ingår i projektområdet används till skogsbruk.  

 

Landskapets bruksvärden består främst av dess naturresurser; i detta fall skog. Det finns också 

goda vindresurser i området. Vindkraftverken påverkar inte möjligheterna att bedriva 

skogsbruk. Vinden är också en naturresurs som ger landskapet ett nytt bruksvärde, nämligen 

att bedriva vindbruk.  

Vindkraft på Vikbolandet 
Projektområdet, som pekats ut som utredningsområde för vindbruk av Norrköpings kommun, 

har valts ut utifrån ett antal kriterier; bra vindresurser, godtagbara avstånd till bostäder, 

elanslutning m.m. Bolaget har vid utformningen av en vindpark inom detta område bland 

många andra hänsyn också lagt vikt vid att anpassa vindparken till landskapets 

förutsättningar. Det slutliga förslaget till utformning av vindparken är ett resultat av en dialog 

med närboende och myndigheter under samrådsprocessen, samt en noggrann kartläggning av 

förutsättningarna inom projektområdet och de hänsyn som behöver tas.  

 

För att tillmötesgå dessa synpunkter har projektområdet krympts och antalet vindkraftverk 

minskats från 14 till 12 stycken.  

Påverkan på närlandskapet  
Tio av de tolv vindkraftverken har placerats längs med den högspänningsledning som går från 

Marvikens kraftverk och därefter någon dryg kilometer eller mer innanför kusten över 

Bråxvik, Mauritsberg till Skenäs. Vindparken får därmed ett funktionellt samband med den 

kraftproduktion och infrastruktur som finns i området. Verken har vidare placerats vid eller så 

nära som möjligt till befintliga vägar. Nyckelbiotoper, lokaler med rödlistade växter och 

platser med fornminnen är väl kartlagda. Nya stickvägar och arbetsytor, liksom verkens 

placeringar har förlagts så att inga naturvärden ska kunna påverkas negativt när vindparken 

ska byggas och tas i drift. Den kompletterande naturvärdesinventering som gjordes hösten 

2017 av naturkonsultbolaget Ecocom kommer att ge ännu bättre underlag för att ta alla de 

hänsyn som krävs för att skydda befintliga naturvärden i projektområdet.    
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Visuell påverkan 
Vindkraftverken har en totalhöjd på högst 200 meter, om de allra största verk som idag (2017) 

finns tillgängliga på marknaden installeras. Var i landskapet som vindkraftverk kan ses kan 

beräknas genom en analys av visuella påverkanszoner (Zones of Visual Impact – ZVI) med 

datorprogrammet WindPRO. Analysen resulterar i kartor som visar hur många vindkraftverk 

som är synliga på olika platser i vindparkens omgivningar.  

Synlighetszoner 

Den visuella påverkan beror på avståndet mellan betraktare och vindkraftverk. Den visuella 

påverkan brukar därför delas upp tre avstånd, som kallas när-, mellan- respektive fjärrzon. 

Eftersom storleken på vindkraftverk förändrats, ändras även gränserna för dessa tre zoner. 

Varken i Boverkets Vindkrafthandbok (2009B) eller Vindkraften och landskapet (2009A) 

anges några riktlinjer för synlighetszoner (se appendix 1).   

 

Totalhöjden för de vindkraftverk som ska användas i Vindpark Vikbolandet kan bli upp mot 

200 meter. I denna analys används följande avstånd för respektive synlighetszoner: Närzon 0-

5 km, Mellanzon 5-11 km, Fjärrzon 11-16 km.  

 

Vindpark Vikbolandet är dock utformad på ett ovanligt sätt. Den består av tre grupper med 

vindkraftverk, tre i Skenäs, sju i Stensö-Bråxvik, samt två i Jonsberg. Avstånden mellan dessa 

tre grupper är stort: Skenäs – Stensö/Bråxvik: 4,4 km; Bråxvik – Jonsberg: 3,4 km. 

Vindparken är utdragen som en rad på längden, i stället för packade i flera parallella rader 

vilket är en vanligare parklayout. Avståndet från det första (verk S1, Skenäs) till det sista 

(verk J2, Jonsberg) är 16,6 km (se figur 15). 

 

 
Figur 15. Avstånd mellan grupper. Avstånden mellan de tre grupperna av vindkraftverk är så stora att de, i 

detta kuperade och skogsklädda landskap inte påverkar varandra visuellt.   
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I detta skogklädda och kuperade landskap är det inte möjligt att hitta en utsiktspunkt där alla 

vindkraftverk kan synas samtidigt. Vidare är avstånden mellan verken för stora, verken längst 

bort blir, om de inte skyms, för små för att synas. Det är heller inte möjligt att med detta (eller 

andra) datorprogram göra en synlighetsanalys för hela vindparken samtidigt. Därför görs 

synlighetsanalyser för de tre grupperna Skenäs, Stensö-Bråxvik och Jonsberg, var för sig.  

Visuell påverkan – Skenäs 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Synlighetszoner. Närzonen består 

av området inom 5 km radie från verket i 

mitten (S2). Två fotopunkter har markerats 

inom närområdet, Tåby (fotomontage Skenäs 

6), samt Säter (fotomontage Skenäs 3), för att 

ge en uppfattning om hur stora verken ser ut 

inom närzonen.   
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Visuell påverkanszon Skenäs 
Kartan som täcker närzonen visar var i området vindkraftverken i Skenäs kommer att kunna 

synas. Med ”synas” menas här att minst ett rotorblad, från rotornavet och uppåt, är synligt.  

I områden med grön färg syns alla tre. Det förutsätter dock att det inte finns några hinder för 

blicken. En stor del av området i Skenäs är klätt av skog och inne i skogen skyms 

vindkraftverken av skogens träd. På vissa platser syns inget av vindkraftverken, på andra syns 

bara ett eller två av verken (se figur 17).  

 

Figur 17. Visuell påverkanszon Skenäs. På vissa platser inom området syns inget av vindkraftverken (områden 

med ljusblå färg). Det beror på att terrängen är kuperad. I andra delar syns bara ett vindkraftverk (gul färg) 

eller två vindkraftverk (rosa färg).   
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Visuell påverkan Stensö Bråxvik 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Synlighetszoner. Närzonen 

består av området inom 5 km radie 

mellan verken St1 och St2. Två 

fotopunkter har markerats inom 

närområdet, Stensö (fotomontage 

Stensö gård), samt Koppängen 

(fotomontage Bråxvik 6), för att ge en 

uppfattning om hur stora verken ser ut 

inom närzonen.   
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Figur 19. Synlighetszoner. Närzonen 

består av området inom 5 km radie 

från verket närmast Marviken (B5). 

Två fotopunkter har markerats inom 

närområdet, Bråxvik herrgård 

(fotomontage Bråxvik 2), samt 

Koltorp (fotomontage Bråxvik 4), för 

att ge en uppfattning om hur stora 

verken ser ut inom närzonen.   
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Visuell påverkanszon Stensö-Bråxvik 
Kartan som täcker närzonen visar var i området vindkraftverken i Stensö-Bråxvik kommer att 

kunna synas. Med ”synas” menas här att minst ett rotorblad, från rotornavet och uppåt, är 

synligt. I områden med grön färg syns 5-7 vindkraftverk. Det förutsätter dock att det inte finns 

några hinder för blicken. En stor del av området är klätt av skog och inne i skogen skyms 

vindkraftverken av skogens träd. På vissa platser syns inget av vindkraftverken, på andra syns 

bara några av verken (se figur 20).  

 

Figur 20. Visuell påverkanszon Stensö-Bråxvik. På vissa platser inom området syns inget av vindkraftverken 

(områden med ljusblå färg). Det beror på att terrängen är kuperad. I andra delar syns ett till två vindkraftverk 

(gul färg), 3-4 verk (rosa) eller 5-7verk (grön).  
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Visuell påverkan Jonsberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 21. Synlighetszoner. Närzonen 

består av området inom 5 km radie 

från en punkt mitt emellan verken (J1, 

J2). Två fotopunkter har markerats 

inom närområdet, Jägertorp 

(fotomontage Jonsberg 3), samt 

Norra Mönnerum (fotomontage 

Jonsberg 4), för att ge en uppfattning 

om hur stora verken ser ut inom 

närzonen.   
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Visuell påverkanszon Jonsberg 
Kartan som täcker närzonen visar var i området vindkraftverken i Jonsberg kommer att kunna 

synas. Med ”synas” menas här att minst ett rotorblad, från rotornavet och uppåt, är synligt. I 

områden med grön färg syns båda två. Det förutsätter dock att det inte finns några hinder för 

blicken. En stor del av området i Jonsberg är klätt av skog och inne i skogen skyms 

vindkraftverken av skogens träd. På vissa platser syns inget av vindkraftverken, på andra syns 

bara ett av verken (se figur 22).  

 

Figur 22. Visuell påverkanszon Jonsberg. På vissa platser inom området syns inget av vindkraftverken 

(områden med ljusblå färg). Det beror på att terrängen är kuperad. I andra delar syns bara ett vindkraftverk 

(gul färg).  
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Sammanfattning Visuell påverkan 
I ett kuperat, beskogat och bebyggt landskap är vindkraftverk skymda inom en stor del av det 

som kallas närzonen, vilket visas i synbarhetsanalysen.  

 

Inom närzonen kommer vindkraftverken att vara synliga från områden med öppet landskap, 

dvs. jordbruksmark, trädgårdar, vägar och stränder. Fotomontagen i Bilaga C14 Visualisering 

På längre avstånd ter sig vindkraftverken relativt små och otydliga, det man kan se är 

rotorbladen och i vissa fall övre delen av tornet, som på en mils avstånd är svåra att få syn på.  

Vindkraftverken är stora, upp till 200 meter höga, men tornen är trots det relativt smala 

liksom rotorbladen.   

 

På längre avstånd, i mellan- och fjärrzonen, kommer vindkraftverken att vara synliga i några 

höglänta delar och med öppna landskap, och från andra sidan Bråviken, men inte från några 

områden med samlad bebyggelse. På dessa avstånd är dock vindkraftverken svåra att få syn 

på.  

Påverkan på landskapet av Vindpark Vikbolandet 
Det finns många saker som påverkar landskapet, som förändras över tiden. Kalhyggen i 

skogsbruket, valet av grödor och ekonomibyggnader inom lantbruket. När det gäller vindkraft 

är dess påverkan på landskapsbilden en central fråga, som kräver noggranna utredningar, 

däribland även en landskapsanalys.   

Naturgeografisk påverkan 

Landskapet på denna del av Vikbolandet är redan idag påverkat av skogsbruk, det finns även 

en del sandtag och stenbrott i området. Det bedrivs även ett aktivt jordbruk, som håller delar 

av landskapet öppet, och skogsbruk som lämnar spår i landskapet i form av kalhyggen och 

skogsplanteringar.  

 

Vindpark Vikbolandet har en marginell påverkan på naturgeografiska förhållanden. Befintliga 

vägar används och förstärks, och ett fåtal nya stickvägar kommer att anläggas. Verken 

placeras så att de inte kommer att påverka flora eller fauna och inte heller de nyckelbiotoper 

som finns inom projektområdet. Även fornlämningar är väl kartlagda. 

Kulturhistoria, markägare, social nytta 

Vindpark Vikbolandet byggs i områden med skog och berghällar, som används för aktivt 

jord- och skogsbruk. Avstånden till bebyggelsen är tillräckligt stort, vindkraftverken bedöms 

därför inte få någon påtaglig påverkan på kulturmiljön. Det numera nedlagda kraftverket i 

Marviken, och den befintliga högspänningsledningen, som ger just detta område en industriell 

prägel, visar att det finns en tradition i området att utnyttja energi. Många som bor i området 

är också positivt inställda till att områdets vindresurser börjar utnyttjas.  

 

Marken inom projektområdet ägs av lokala fastighetsägare, som ser positivt på en utbyggnad 

av vindkraft i området. De kan komplettera sitt jord- och skogsbruk med vindbruk, genom att 

utnyttja denna outtömliga naturresurs. Inkomsterna från vindkraften i form av årliga 

arrendeintäkter för upplåtelse av mark för vindkraft kan bidra till att bevara ett levande 

jordbruk och en bofast befolkning i området, och att hålla gamla kulturbyggnader i stånd. 

Detta påverkar i hög grad hur det lokala landskapet och byggnadsmiljöerna kommer att se ut i 

framtiden.  
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Vindpark Vikbolandet kommer att anslutas till den kraftledning som tidigare har använts av 

Marvikens kraftverk. Det skapar ett direkt funktionellt samband mellan vindparken, 

Marvikens kraftverk och det lokala landskapet.  

Sammanfattning 
Utformningen av Vindpark Vikbolandet har skett i dialog med såväl närboende som 

myndigheter (se bilaga B. Samrådsredogörelse). Bolaget har också genomfört en rad 

undersökningar och analyser för att få det kunskapsunderlag som krävs för att minimera 

miljöpåverkan.  

 

Vindparken kommer att bestå av få stora vindkraftverk i stället för betydligt fler mindre verk, 

vilket minskar påverkan på landskapet.  

 

Avstånden mellan vindkraftverk och bebyggelse är betydligt längre än som krävs för att 

uppfylla myndigheternas riktlinjer för ljudimmission vid bostäder. Vindkraftverken har 

placerats så att de direkt ansluter till den industriella verksamhet med kraftproduktion som 

tidigare har bedrivits i Marvikens kraftverk.  

 

Ett landskaps ska betraktas ur ett helhetsperspektiv. Den analys som här gjorts visar att den 

förändring av landskapet som Vindpark Vikbolandet medför kan bedömas som acceptabel. 

Landskapet tål stora vindkraftverk.  

 

Vindparken får ett direkt funktionellt samband med den lokala industrins infrastruktur, som 

kommer att utnyttjas för överföring av lokalt producerad förnybar energi, samtidigt som 

lokala fastighetsägare och företagare utvecklar en ny näring; vindbruk. Detta bedöms innebära 

en god långsiktig förvaltning av landskapet på nordöstra Vikbolandet i Norrköpings kommun, 

vilket uppfyller kraven i EUs landskapskonvention.  
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Appendix 1. Synlighetszoner 

Länge användes en indelning från den statliga utredningen Rätt plats för vindkraft (se figur 1). 

Eftersom de vindkraftverk som byggs idag är betydligt större, kan den tabellen idag betraktas 

som föråldrad.  

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Tabell för visuell 

påverkan från ”Rätt plats för 

vindkraft”(SOU 1999:75),  

 

I bilagan Landskapsanalys och Miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft till Vindkraftplan för 

Karlstad kommun, som gjorts av konsultföretaget Ramböll används en annan indelning (se 

figur 2).  

 

 

 

 

Figur 2. Tabell från en 

aktuell ÖP för vindkraft, 

från 2010. 

För verk med 150 meters totalhöjd sätts gränsen mellan närzon och mellanzon till 4,5 km (i 

stället för 3 km) och mellan mellanzon och fjärrzon till 16 km (i stället för 7 km). I den senare 

tabellen används även begreppet yttre zon som avser avstånd > 14-16 km.   
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Återställning och ekonomisk säkerhet 
 

Redovisning av uppskattade kostnader för nedmontering av vindkraftverk 

och återställning av marken.  

Inledning 

Vid avveckling av en vindpark demonteras rotor, maskinhus och torn med i princip samma utrustning 

som används vid monteringen. Delarna kan i stor utsträckning återvinnas, eller så kan 

vindkraftverken monteras ner, renoveras och installeras på en annan plats. På fundamenten 

avlägsnas de delar som ligger över markytan, medan det som är ca en meter under mark lämnas 

kvar, om det inte finns särskilda skäl att ta bort dem. Kablar tas upp om så behövs och materialet i 

kablarna kan återvinnas. Efter demonteringen kommer inga synliga rester att finnas över markytan 

och inga miljöfarliga föroreningar lämnas kvar på platsen. 

 

De vindkraftsanläggningar som byggs idag kommer dock att skötas på samma sätt som dagens 

vattenkraftverk. En ny vindpark medför att en långlivad infrastruktur byggs upp. På Vikbolandet finns 

dessutom viktiga delar av denna infrastruktur på plats, från det numera nedlagda kraftverket i 

Marviken. Vindparken kommer därför inte att läggas ned inom överskådlig tid, utan precis som 

vattenkraftverken genomgå ombyggnader och moderniseringar, samtidigt som det mesta av 

infrastrukturen bibehålls. Vindparkens torn och fundament ingår i denna infrastruktur.  

Moderna vindkraftverk beräknas ha en teknisk livslängd på 25-30 år. Livslängden hos fundament och 

torn är dock betydligt längre. Det mest tänkbara scenariot för denna vindpark på Vikbolandet är att 

rotor och maskinhus byts ut efter 25-30 år, medan torn och fundament återanvänds. 

Denna typ av moderniseringar innebär stora kostnadsbesparingar och miljöpåverkan är försumbar. 

Sådana moderniseringar görs redan idag på vissa platser och kommer i framtiden att bli regel. Det 

beror på att dagens vindkraftverk, och de som kommer att byggas på Vikbolandet, har sådana 

dimensioner att det inte är troligt att verken kommer att öka ytterligare i storlek. Ännu större verk 

blir svåra både att transportera och resa på land. För vindkraft till havs finns redan idag ännu större 

verk, men där finns stora fria vattenytor för pråmar och kranfartyg som gör det möjligt att 

transportera och bygga dem. På land har storleksgränsen nåtts med den senaste generationens 

vindkraftverk.  

Kostnader 

I rapporten ”Nedmontering av vindkraftverk och efterbehandling av platsen” (2013) som gjorts av 

Uppsala universitet och finansierats av Energimyndigheten, finns en del kostnadsberäkningar liksom 

redovisningar av kostnader för genomförda nedmonteringar av vindkraftverk.  

Idag finns tre alternativ för vindkraftverk efter nedmontering: renovering, återförsäljning eller 

återvinning. Renovering av komponenterna i ett vindkraftverk kan potentiellt förlänga deras 

livslängd, men kan begränsas av kostnader, tillförlitlighet och tillgänglighet. Återförsäljning av 

vindkraftverk för fortsatt användning är ett realistiskt alternativ men det krävs att det finns en 

efterfrågan. Återvinningsvärdet är beroende på storlek och typ av skrot och aktuella metallpriser. 
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Kostnadsstudie för nedmontering och efterbehandling 

Kostnadsstudien i kapitel 3 i den citerade rapporten visar att följande punkter är de som är mest 

direkt knutna till nedmonteringskostnaden: 

• Installerad effekt. Med en fördubbling av installerad effekt på vindkraftverken mer än fördubblas 

kostnaderna för nedmontering. 

• Geografiskt läge. Vindkraftverkets läge påverkar nästan varje aspekt som granskats i 

kostnadsstudien. Ju längre bort kraftverket ligger från kranens hemmabas, från en 

återvinningscentral med kapacitet att hantera skrot från vindkraftverk, från fungerande infrastruktur 

etc. desto högre blir kostnaderna för nedmontering. 

• Efterbehandlingsgrad. Till vilken grad platsen ska efterbehandlas påverkar kostnaden för 

nedmontering betydligt. 

I denna utredning från 2013 redovisas några exempel på vad det har kostat att montera ner och 

återställa en plats där det har stått vindkraftverk, se tabell 1 och 2. Tabell 1 visar kostnader om även 

fundamenten tas bort, och tabell 2 kostnaden om bara den synliga delen av fundamenten avlägsnas.   

Tabell 1. Kostnader för nedmontering med hela fundamenten borttagna. Gäller för två faktiska 

fall i Danmark, ett faktiskt och ett uppskattat fall i Sverige. 

Delmoment  Danmark  
(0,2 MW)  
Faktiskt fall  

Danmark  
(0,6 MW)  
Faktiskt fall  

Sverige Gotland  
(0,5 MW)  
Faktiskt fall  

Sverige Gotland  
(2 MW)  
Uppskattat fall  

sek  sek  sek  sek  
Kran  0  40 040  82 600  500 000  
Arbetskostnad  34 120  21 736  60 400  100 000  
Transporter  0  10 296  45 000  250 000  
Borttagande av 
fundament  

19 193  57 200  38 400  150 000  

Borttagande av 
kranplats  

0  0  14 400  75 000  

Borttagande av väg  0  0  28 800  50 000  
Borttagande av 
kabel  

0  0  0  0  

Efterbehandling  0  0  0  0  
Totala kostnader  53 313  135 440  269 600  1 125 000  
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Tabell 2. Kostnader för nedmontering med partiellt borttagna fundament för ett faktiskt fall i 

Sverige och tre beräknade i USA. 

 
 
 
Delmoment  

Sverige Falkenberg 
(0,225 MW) 
Faktiskt fall  

USA Bellmont (1,5 
MW) Beräknat fall  

USA Spruce 
Mountain Wind (2 
MW) Beräknat fall  

USA Pinnacle Wind 
(2,4 MW) Beräknat 
fall  

sek  sek  sek  sek  
Kran  16 855  82 500  125 400  257 830  
Arbetskostnad  11 288  85 800  468 600  170 883  
Transporter  0  0  0  189 908  
Borttagande av 
fundament  

12 500  72 600  99 000  50 298  

Borttagande av 
kranplats  

0  0  39 600  33 517  

Borttagande av väg  0  103 620  39 600  9 583  
Borttagande av 
kabel  

0  0  0  40 117  

Efterbehandling  0  15 840  0  0  
Totala kostnader  40 643  360 360  772 200  752 136  
 

Där presenteras också en uppskattad genomsnittskostnad för verk på 1 respektive 2 MW (se tabell 

3).  

Tabell 3. Nedmonteringskostnader med olika återställningsgrad av fundament 

Kostnadsstudien, Ingen eller partiell borttagning av 
fundament  

Kostnadsstudien, hel borttagning av fundament  

SEK  SEK  

1 MW  250 000     430 000  

2 MW  570 000  1 000 000  

 

Kostnadsberäkning för vindpark Vikboland 

Den stora kostnaden för större vindkraftverk är kostnaden för kran, och den beror i sin tur på det 

geografiska läget. En stor kran som används i exemplet från Gotland kostar en miljon kronor bara att 

frakta fram och tillbaka dit, så dyrt blir det inte på Vikbolandet. Avståndet till återvinningsstationer 

för stål, koppar och annat är också kort. Såväl kostnaderna för kran som för transporter blir därför 

avsevärt lägre än i exemplen i tabellerna ovan.  

Om vindparkens verk renoveras, dvs. om fundament och torn återanvänds, blir kostnaderna för 

återställning framskjutna 25-30 år, eftersom vindparken fortsatt är i drift. Om verken monteras ner 

och området återställs, blir kostnader också betydligt lägre än de som presenteras i rapportens 

tabeller.  

Det beror på att kostnaderna för kran, transporter och borttagande av fundament m.m. blir lägre än i 

exemplen som presenteras.   

Kran. När vindkraftverken har blivit högre och större, har också nya typer av kranar utvecklats. Det 

finns idag dels en ny typ av kran som använder vindkraftverkets torn som stöd och har sin 

fackverksmast fäst vid vindkraftverkets torn (se Teknisk beskrivning, bilaga 5). Den och andra nya 

typer av kranar har utvecklats just för att göra det möjligt att montera och demontera komponenter 
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utan att behöva transportera dit kranar lika stora som behövs när verken installeras, och för att 

sänka kostnaderna för drift- och underhåll.  

Transporter. Kostnaderna för transporter (även för transporter av kran) blir låga på grund av det 

geografiska läget, nära industriorten Norrköping. Där finns möjligheter att ta hand om stål, koppar 

och andra råvaror om verken demonteras och skrotas.  

Fundament, m.m. Kostnaderna för att ta bort fundament blir betydligt lägre än i rapportens exempel 

eftersom vindkraftverken byggs på bergfundament. De består av små mängder betong för utjämning, 

som går snabbt att få bort och kräver få transporter. Ny stickvägar behövs bara till ett fåtal av verken, 

och de kommer att användas även som skogsbilvägar för skogsbruket, så det är bara begränsade 

sträckor som eventuellt, om markägarna så kräver, behöver återställas. Ingen lär heller kräva att de 

förstärkningar på befintliga vägar som görs ska göras ogjorda. Återstår arbetsytorna, som kan 

återställas om de inte redan har växt igen under de 25-30 år som gått sedan den anlades.  

Mot denna bakgrund bedömer vi att kostnaderna för återställning kommer att ligga i intervallet 

200 000 – 250 000 kronor, i genomsnitt för de tolv vindkraftverken. Mest sannolikt uppkommer 

denna kostnad först om 50-60 år, eftersom det mest troliga är att fundament och torn kommer att 

återanvändas genom att rotor och maskinhus byts ut efter 25-30 år. Då ingår kostnaden för 

nedmontering av rotor och maskinhus för att ge plats för nya komponenter i budgeten för det ”nya” 

projektet.  

Ekonomisk säkerhet 

I ansökan om tillstånd för vindparken står:  

 21. Innan tillståndet tas i anspråk ska Bolaget ställa säkerhet med 250 000 kr. 
 Denna säkerhet ska gälla för tiden från det att verksamheten påbörjas till dess 
 tillståndet i dess helhet har tagits i anspråk. 
 
 22. Bolaget ska ställa säkerhet för efterbehandling och andra 
 återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda med 300 000 kr för varje 
 vindkraftverk. Säkerhet ska ställas för vart och ett av verken för sig men kunna tas 
 i anspråk för återställning av parken i dess helhet utan beloppsbegränsning till 
 varje verk. Det vid varje tid aktuella säkerhetsbeloppet för varje vindkraftverk ska 
 under verkets livstid indexberäknas efter konsumentprisindex, där året för 
 tillståndsbeslutet utgör bas. 
 
 23. Säkerheten ska ställas i form av pantförskrivning av medel på spärrat 
 bankkonto, borgensåtagande från bank eller kreditinrättning eller annan säkerhet 
 som prövas likvärdig. Säkerheten ska ställas med lika stora delar det tionde, 
 femtonde och tjugonde året efter det att vindkraftsparken tagits i anspråk. 
 Säkerheten ska prövas av miljöprövningsdelegationen. 
 

Enligt rapporten ”Nedmontering av vindkraftverk och efterbehandling av platsen” (2013) har nästan 

60 procent av alla tillståndsgivna vindkraftverk säkerhetsbelopp i intervallet 300 000 till 315 000 

kronor. Vi har i vår ansökan föreslagit just 300 000 kr per verk som säkerhet för efterbehandling och 

andra återställningsåtgärder, dvs det belopp som numera är praxis.   

Rapporten visar också att det är mycket vanligt att säkerhetssumman får avsättas successivt under en 

period på upp till 15 eller 20 år. Detta överensstämmer väl med vad som framgår av utredningen Ett 
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utökat miljöansvar (SOU 2006:39) och med de domar från Mark- och miljödomstolen i Vänersborg 

som redovisas i nämnda utrednings kapitel 5.5. ”Viktiga domslut som skapat rättspraxis”. 

I miljöbalken står att, ”En säkerhet ska godtas om den visas vara betryggande för sitt ändamål. 

Säkerheten får ställas efter hand enligt en plan som vid varje tid tillgodoser det aktuella behovet av 

säkerhet. Säkerheten ska prövas av tillståndsmyndigheten.” (Miljöbalken, 1998:808) 

Samtidigt som den ekonomiska säkerheten ska skydda samhället från framtida kostnader för 

nedmontering och efterbehandling får den inte vara större än att den fyller syftet. Enligt Statens 

offentliga utredningar, SOU 2006:39, får den inte heller innebära kostsam administration och 

säkerhetens upplägg ska tillåta att så mycket som möjligt av kapitalet stannar hos 

verksamhetsutövaren. 

Alla former av säkerhet ska kunna godkännas om de är betryggande. 

Enligt utredningen ovan om kostnaderna för återställning av Vikboland Vind täcker denna säkerhet 

också de kostnader som kommer att uppkomma, om 25-30 eller troligare om 50-60 år.  

Det finns en dom om den ekonomiska säkerheten, för den landbaserade vindkraftparken Taka Aapua 
(Taka Aapua, MÖD Mål nr M 2210-08, 2008). I slutet av 2008 fick Vindkompaniet tillstånd att uppföra 
14 vindkraftverk om vardera högst 3,6 MW och tillsammans 51 MW i Taka Aapua. Det är alltså en 
vindpark av ungefär samma storlek, och med ungefär lika stora vindkraftverk som ansökan gäller.  
 
Tillståndet överklagades i Miljööverdomstolen (MÖD) och överklagandet gällde säkerhetsbeloppets 
storlek, form och tidpunkt.  
 

”Bolaget redovisade inte själv någon beräkning eller uppskattning av kostnaderna för 

nedmontering av vindkraftverken men angav vad skrotvärdet var och vad som därutöver krävdes 

som säkerhet. Utifrån de uppgifterna bedömde MÖD att kostnaderna kunde uppskattas till 300 

000 kr per verk. Därutöver anförde MÖD att syftet med en säkerhet är att skydda samhället från 

risken för att behöva stå kostnaden för efterbehandlingen i en situation där 

verksamhetsutövaren inte kan fullfölja sina åligganden. Med den utgångspunkten bedömde 

MÖD att säkerheten ska täcka hela kostnaden för nedmontering och att man inte ska räkna med 

skrotvärdet. Säkerheten bestämdes till 300 000 kr per verk. Verksamheten fick inte tas i drift 

innan säkerheten ställts och godkänts av miljödomstolen (som var tillståndsmyndighet)” 

(Vindlov, 2013). 
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Redogörelse för samråd med personer i 
Skenäs 
 

Miljöprövningsdelegationen har begärt en beskrivning av hur samråd skett med de enskilda 
som är särskilt berörda av projektet. Avsändarna till de två yttranden som länsstyrelsen 
hänvisar till är inte mer berörda av projektet än andra som är bosatta i Skenäs. Det är förstås 
inte heller rimligt att kräva en redovisning av hur samråd skett med varje enskild person som 
är bosatt på Vikbolandet.  
 
Här följer en sammanfattning av Ansökans bilaga B. Samrådsredogörelse. Hänvisningarna till 
bilagor i denna komplettering gäller bilagor till Samrådsredogörelsen.  
 
Av bilaga B Samrådsredogörelse till ansökan om miljötillstånd framgår följande:  
  
Ett första samråd med allmänheten hölls den 23 september – 11 oktober 2013, genom en 
utställning på Östra Husby bibliotek.  
 
Annonser om utställningen publicerades i lokalpressen; Norrköpings Tidningar och 
Folkbladet (se bilaga 7), samt på webbsidan med evenemangstips på Upplev Norrköping. 
 
På utställningen informerades allmänheten om att det rymdes 4 vindkraftverk i Skenäs.  
 
Två synpunkter gällde delprojekt Skenäs; En person vill inte ha verk nära Kristinavägen på 
grund av ljud. En annan ansåg att det är ansvarslöst mot naturen att sätta upp vindkraftverk 
som är högre än 50 meter. Totalt besöktes utställningen av 70-100 personer. 
 
Det samråd som hölls i Östra Husby bibliotek 2013 var ett tidigt samråd. Syftet var att samla 
in synpunkter för att få möjlighet att ta hänsyn till dessa vid den mer detaljerade 
utformningen av projektet.  
 

Den 13 november samma år hölls ett samråd med länsstyrelsen. I samband med det inkom 
en synpunkt från en boende i Skenäs. Hur personen i fråga fått veta att vi hade bokat ett 
samråd med länsstyrelsen dagen därpå är oklart.  
 
Martin och Lisa Larsson, boende i Skenäs, skrev bland annat att:  
 
Ingen information har gått ut till de boende i området, det s.k. ”samrådet” som ska ha ägt rum i 

Östra Husby anser vi därmed ej kan betecknas som ett samråd.  

 

Samrådet hade dock utannonserats i laga ordning. Se ovan. Med hänsyn till att familjen Larsson 
påpekat att information inte nått de boende i Skenäs, kompletterades annonserna i lokalpressen 
vid senare samråd med inbjudningar som lades i samtliga brevlådor i Skenäs (och övriga 
projektområdet) samt affischer.  
 
Efter en fortsatt utveckling av projektet hölls ett nytt samråd med allmänheten, denna gång genom 
en utställning på Häradshammars bygdegård på Vikbolandet den 28-29 mars 2014. 
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Samrådet annonserades i lokalpressen, Norrköpings tidningar och Folkbladet, lördagen den 22 mars 
och ytterligare en gång fredagen den 28 mars (se bilaga 19). Vidare delades inbjudningar ut i 
brevlådor till närboende (se bilaga 20). Inbjudningar lades i samtliga brevlådor i områdena Skenäs, 
Stensö, Bråxvik samt Jonsberg, de som bodde inom ett avstånd som vi bedömde som rimligt i 
förhållande till vindkraftverkens placeringar (se kartor nedan).  
 
På utställningen visades den senaste utformningen av projektet Vikboland Vinds tre delprojekt 
Skenäs, Stensö-Bråxvik och Jonsberg, samt bakgrundsinformation om vindkraft (se bilaga 21). 
 
Där hade de tre verken i Skenäs placerats något annorlunda än i ansökan. Verk nummer 1 stod där 
norr om kraftledningen, och närmare den bebyggelse som finns längs kusten till Bråviken.  
 
Enligt deltagarförteckningen besöktes samrådsutställnigen av 62 personer, det var dock en hel del 
besökare som inte skrev sina namn på listan, så hundra besökare under två dagar är en rimlig 
uppskattning (bilaga 22). 
 
Besökarna kunde skriva ner sina synpunkter på lappar som lades i en brevlåda, eller skickas in efteråt. 
Tolv lappar med synpunkter lämnades in och samtliga var positiva till vindkraft på Vikbolandet som 
det presenterades på utställningen (se bilaga 23). 
 
Ett av resultaten av detta samråd blev dock att ett av verken i Skenäs, det som nämnts ovan, 
flyttades till en position söder om kraftledningen, och därmed längre från de närboende som 
framfört detta önskemål, bland annat då familjen Larsson.  
 
Ett sista samråd med allmänheten ägde rum lördagen den 19 mars 2016 klockan 10-15 i Östra Husby 
bygdegård. Samrådet annonserades i lokalpressen, Norrköpings tidningar och Folkbladet, lördagen 
den 12 mars (se bilaga 24).  
 
Affischer med inbjudan sattes upp i Skenäs, Bråxvik och Jonsberg 2-3 veckor innan samrådet skulle 
äga rum (se bilaga 25, samt karta nedan). Brev skickades till samtliga berörda markägare (se bilaga 26 
och 27). Brev skickades även till alla fastighetsägare inom området med postadresser utanför 
Vikbolandet, som troligen inte skulle ta del av affischer eller annonser i lokalpressen (se bilaga 28 och 
29). Inbjudan till samråd lades dessutom i samtliga brevlådor i områdena Skenäs, Bråxvik och 
Jonsberg (se bilaga 30). 
 
I Östra Husby visades en utställning som beskrev projektet (se bilaga 31). Vidare fanns skriftlig 
information genom en projektbeskrivning tillgänglig i ett flertal exemplar, liksom hänvisning till 
Kolmårdsvinds hemsida där samma projektbeskrivning fanns tillgänglig (se bilaga 32). Under 
utställningen visades också en power point presentation med samma bilder som i utställningen. 
 
Samrådsutställningen besöktes av 24 personer, varav fyra från Vikboland Vind, enligt närvarolistan 
(se bilaga 33). Under samrådet framfördes oro från några boende i Färjestaden för att de skulle bli 
störda av hinderbelysning, skuggor och buller från verken i Skenäs, att påverkan på landskapsbilden 
skulle bli stor, samt att fastigheternas värde skulle sjunka (se bilaga 34). 
 
Samrådet pågick fram till den 22 april, och det inkom några skriftliga yttranden, som alla gällde de tre 
vindkraftverken som planeras i Skenäs (se bilaga 35-39). I dessa yttranden uttrycks oro för störningar 
från ljud, infraljud, skuggor, hinderbelysning, samt på fågelliv. Även fastighetsägaren till anstalten i 
Skenäs, Specialfastigheter uttrycker oro över ljud och skuggor från verken i Skenäs (se bilaga 40).  
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Svaret på fråga a) är alltså att Munthe och Arenander, precis som andra fast- och fritidsboende i 
Skenäs, via lokaltidningar blivit inbjudna till tre samråd i närområdet (Östra Husby, Häradshammar). 
Annonserna har vi alla tillfällen publicerats två olika dagar. De har haft tillgång till all information via 
Internet (www.kolmardsvind.se), hemsidans adress har funnits med i samtliga samrådsannonser. 
Vidare har de inför samråden 2014 och 2016 fått inbjudningar i sina brevlådor, även där med adress 
till hemsidan med all tillgänglig information. Inför samrådet 2016 sattes dessutom affischer upp på 
flera platser i Skenäs.  
 
Det råder alltså ingen tvekan om att inbjudningar till samråd till dessa personer har gjorts på ett sätt 
som är betydligt mer ambitiöst än som lagen kräver, och som visar att sökanden har ansträngt sig för 
att information ska gå fram till alla som rimligtvis kan anses vara berörda av projektet.  
 
Familjen Arenander har skickat synpunkter på projektet till Wind4shore AB dels 2013-11-13, dels 
2016-04-22, vilket visar att de har varit informerade om projektet. Det finns också skäl att tro att 
Berenike Munthe varit informerad om projektet eftersom hon bor i samma grannskap som familjerna 
Arenander och Larsson. Hon har vid sidan om annonser även fått inbjudan till samråd i sin brevlåda 
vid två tillfällen.  
 
b) Samråd har genom annonseringen i lokaltidningarna skett med samtliga inom dessa tidningars 
spridningsområden, dvs. hela Norrköpings kommun. Dessutom har mer riktad information skett 
genom affischering och utdelning av inbjudningar i brevlådor inom de områden som visas på 
kartorna nedan.   
 

 

Inbjudningar till samråd och information om projektet i Skenäs har lagts i samtliga brevlådor längs 

vägarna ner till Skenäs, Färjestaden och Bagarbo. Vidare längs de grusvägar där inte alla brevlådor 

samlats vid stora vägen, dvs. inom markerat område på kartan.  

 

 

http://www.kolmardsvind.se/
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Inbjudningar till samråd och information om projektet har lagts i samtliga brevlådor längs vägarna 

som börjar vid landsvägen och fortsätter ner till Lönö, Bråxvik och Marviken, inklusive området öster 

om Mauritsberg och Stensö. Vidare längs de grusvägar där inte alla brevlådor samlats vid stora 

vägen, dvs. inom markerat område på kartan. 

 

Inbjudningar till samråd och information om projektet har lagts i samtliga brevlådor vid vägarna som 

omger projektet, Mönnerum, Ormsätter, Jonsberg, Utsätter. Vidare längs de grusvägar där inte alla 

brevlådor samlats vid stora vägen, dvs. inom markerat område på kartan. 

c) Vilken samrådsinformation som de berörda har fått, samt när och på vilket sätt information har 
lämnats framgår av ansökans Bilaga B. Samrådsredogörelse. I bilagorna till denna finns samtliga 
utställningsskärmar som visats vid olika tillfällen, projektbeskrivningar som varit tillgängliga där och 
via Kolmårdsvinds hemsida, samt de inbjudningsbrev som delats ut och affischer som har satts upp, 
samt synpunkter som lämnats in angående projektet Vikboland Vind.  

 

 


