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Yttrande avseende samråd för uppförande av 4 

vindkraftverk, Östkinds häradsallmänning s:1, 

Norrköpings kommun 
 

Nyköpings kommun har fått handlingar för samråd enligt 6 och 9 kap 

miljöbalken gällande uppförande av 4 vindkraftverk inom Östkinds 

häradsallmänning från Ramströms Vind AB daterade 2018-10-20 för yttrande.  

Nyköpings kommun gör följande yttrande: 

Nyköpings kommun avstår från att yttra sig över detaljer i samrådshandlingen 

från Ramström Vind AB daterad 2018-10-20. Samrådshandlingen innehåller 

stora brister och oklarheter där framför allt beskrivningen av påverkan på 

naturmiljön och friluftslivet är bristfällig. Nyköpings kommun framför däremot 

följande synpunkter på vindkraftsparkens lokalisering. 

Nyköpings kommun är negativ till etablering av en vindkraftspark i det 

föreslagna området på Morkulleberget och anger följande skäl till detta. 

I kommunens översiktsplan från 2013 har det utpekade riksintresset för 

vindbruk tagits bort vilket stöds av Länsstyrelsen och Försvaret. I den 

pågående revideringen av översiktsplanen föreslås fortsatt att riksintresset för 

vindbruk i det aktuella området skall tas bort. 

Både i kommunens översiktsplan från 2013 och i den nu pågående 

revideringen pekar kommunen ut området i direkt anslutning till Morkulleberget 

som ett stort opåverkat område, Bötet, med bedömning att ha mycket goda 

ljudkvaliteter, där vindkraft inte är lämpligt. 

Den föreslagna vindkraftsparken ligger i direkt anslutning till naturreservatet 

Nävsjömossen. Närmaste föreslagna kraftverksposition är ca 130m från 

reservatsgränsen. Remissunderlaget nämner inte reservatet som kommer att 

påverkas negativt av den föreslagna etableringen. 
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 Skapat den 
 

Området är viktigt för det rörliga friluftslivet med en stor friluftsanläggning vid 

Nävsjön där tystnaden och vildmarksprägeln på naturmiljön är viktig. 

Den föreslagna vindkraftsparken ligger i direkt anslutning till Nyköpings 

kommungräns, närmaste verksposition, nr 4, är ca 150m från 

kommungränsen. I ÖP anges att placering av vindkraftverk mellan 100-150 

meter, inklusive rotorblad, inte bör ske närmare bostadshus än 800 m. Då 

aktuella kraftverk är betydligt högre bör ett längre avstånd hållas. Till Skalbo i 

NO är det < 700 m  till Dammkärr i ost och Häradstorp i NO är det < 900 m. 

Bråviken är ett viktigt häckningsområde för den rödlistade skräntärnan. 

Pågående studier av Bråvikens skräntärnor visar att de frekvent flyger över 

det planerade vindkraftsområdet. 

Bråviken är ett viktigt område för havsörn som häckar med flera par i 

Kolmårdenområdet. 

Den orörda karaktären på stora delar av Kolmårdenområdet gör att det är ett 

av de viktigare potentiella områdena i både Södermanland och Östergötland 

för kungsörnshäckning. 
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