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Länsstyrelsen Östergötland
Miljöskyddsenheten
581 86 LINKÖPING
e-mail:
miljo.ostergotland@lansstyrelsen.se

Synpunkter på ansökan för Vindkraftpark Vikbolandet
Ref: 551-3835-17
Föreningen Utveckling Nävekvarn vill med anledning av Wind4Shore AB ansökan om att få
bygga och driva vindkraftpark på Vikbolandet, utmed Bråvikens södra strand, framföra
följande synpunkter.
Allmänt
Rent allmänt kan konstateras att underlaget som lämnats in är mycket lika det underlag som
Mark- och Miljödomstolen avslog angående Vindkraftpark Marviken. Skillnaden är platsen.
Vi konstaterar att det är en viss diskrepans mellan vad som står i företagets
ansökningshandling respektive företagets registreringsbevis.
Utdrag ur registreringsbevis:
” VERKSAMHET
Företaget ska bedriva projektering och tillståndsansökan för
vindkraftverk, samt konsultverksamhet inom vindkraftområdet.”
Utdrag ur ansökan:
” Yrkanden
Wind4shore AB (Bolaget) ansöker om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) att i
Norrköpings kommun, Östergötlands län uppföra och driva en gruppstation för
vindkraft – Vindpark Vikbolandet - med 12 vindkraftverk placerade inom en cirkel
med < 50 m radie kring följande koordinater, (SWEREF 99TM)”
Detta bör granskas angående vad som är företagets avsikt vad gäller drift av uppförd
vindkraftspark. Är målet och avsikten försäljning så bör det framgå av ansökan.
Landskapsbilden
Det går inte att komma ifrån att landskapsbilden förändras! Hur förändras den? Vi som bor på
norra sidan av Bråviken kan konstatera att landskapsbilden förändrades kraftigt då Marvikens
kraftstation byggdes. Det var då ett angeläget statligt ärende och accepterades alltså. Idag kan
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vi konstatera att det endast utgör en stor betongkoloss utan större värde. Med tiden vänjer
sig människor att också acceptera fula saker i landskapsbilden.

Landskapsbild från Skeppsvik öster om Nävekvarn på Bråvikens norra strand.
Marvikens kraftverk är inte på långa vägar så högt som de planerade vindkraftverken!
Skorstenen är endast 140m. Betongbyggnaden är dessutom helt stilla jämfört med de stora
vingarna på vindkraftverken.
Idag gäller förändringen av landskapsbilden av rent affärsmässiga skäl och ansökan bör därför
granskas särskilt noga.
Vårt förslag är att landskapsbilden med 12 vindkraftverk på Vikbolandets norra strand
tydliggörs med bildmontage från flera berörda platser på Bråvikens norra strand. Risken
finns annars att inte hela ansökan blir rätt belyst.
Julafton 2015 rasade ett vindkraftverk utanför Vetlanda. Statens Haverikommission skulle
utreda orsakerna till haveriet. Har sådan utredning publicerats om orsakerna och har i så fall
erforderliga åtgärder vidtagits för att inte kunna upprepas på Vikbolandet?
Något samråd har naturligtvis inte, denna gång heller, genomförts med invånare på Bråvikens
norra strand.
Med vänliga hälsningar
Lars Waern
Lars Waern
Ordf. Föreningen Utveckling Nävekvarn
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