KolmårdsVind Ekonomisk Förening.
MEDLEMSBREV November 2018
Vikboland Vind, där Kolmårdsvind ingår som en part, fick avslag på ansökan om
tillstånd att bygga en vindpark på Vikbolandet. Avslaget har överklagats både av
projektbolaget som vi samarbetar med, Wind4shore AB, och av Norrköpings kommun.
Det är mark- och miljödomstolen i Växjö som ska pröva vår överklagan. Det kan dröja
ca 6 månader innan den domen kommer.
Miljöprövningsdelegationen motiverar avslaget med att:
1. bolaget inte har redovisat ett underlag som visar att den valda platsen uppfyller kravet på en
lämplig lokalisering enligt 2 kap 6 § miljöbalken, med hänsyn till risken för skada på havsörn.
2. inventeringar av flyttstråk inte är tillräckligt omfattande för en samlad bedömning av
påverkan på flyttande fåglar.
3. närområdet med Östergötlands skärgård är värdefullt för friluftsliv.
4. upplevelsevärdet av landskapet kan påverkas negativt.
5. avsaknaden av en arkeologisk utredning i fält inte gör det möjligt att bedöma påverkan på
fornlämningar.

Vi har bemött detta med att det inte finns några havsörnsbon i projektområdet och att risken
för skada på havsörn är försumbar eftersom det finns forskning som visar att flyttfåglar inte
påverkas av vindkraftverk, att projektområdet inte ligger i skärgården, att påverkan på
landskapet blir acceptabel (vilket vi visat i MKBn), och att vi kommer att göra en arkeologisk
utredning i fält när vi fått tillståndet beviljat.
Vidare påpekar vi att miljöprövningsdelegationen inte gjort någon avvägning mellan
miljöpåverkan och miljönytta, som i detta fall är en minskning av utsläppen av koldioxid med
133 000 ton/år.
Vi är upprörda både över att länsstyrelsen har behövt 1,5 år för att komma till beslut och för
att motiveringarna för avslaget är så svaga och bygger på farhågor som forskningsrapporter
visar att den inte finns någon grund för. Och för att klimatnyttan inte ens nämns i beslutet.
Kolmårdsvind har skrivit debattartiklar som publicerats i både FÖ och NT. Vi hade också en
pressträff den 31 oktober i Östra Husbys bygdegård. Såväl lokalpressen som lokalradion och
Östnytt har gjort inslag om Vikboland Vind.
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Tålamodet har än en gång satts på prov, och nu får vi vänta ytterligare ett halvt år innan vi får
veta om vi kan bygga vindparken. Och om vi får tillstånd av mark- och miljödomstolen finns
risk för att den domen överklagas. Det är inte lätt att rädda klimatet när myndigheterna
stoppar alla våra projekt.
Styrelsen har sammanträde 3/12 och kommer då ingående diskutera bla.
den fortsatta verksamheten, ekonomin i föreningen m.m.
Länsstyrelsens agerande är för oss ett orosmoment och där kanske vi måste
arbeta den politiska vägen för att nå framgång. Dock måste vi först avvakta
behandlingen av överklagan till Mark- o Miljödomstolen.
Vi återkommer således, men finns det frågor eller funderingar så hör gärna av er
till Jan-Olov ( 0705 312 326 ) eller Affe ( 0705 779320 ).
Mer kunskap och övriga kontaktuppgifter hittar du även på http://www.kolmårdvind.se.
Hälsningar:
/ Styrelsen för Kolmårdsvind ek. för.
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