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Wind4shore AB telefon:  org nr: 556929-5776 
Garde Sindarve 840 070-6506982/83 Bankgiro: 173-9366 
623 61 Stånga epost: tore@vindbruk.org www.wind4shore.se 

 

Stockholm den 12 mars 2019 

Mål nr M4937-18 3:2 

Till 

Mark- och miljödomstolen 

Växjö tingsrätt  

Bevistema: Påverkan på havsörnspopulationen på Vikbolandet av den ansökta vindparken 

Vi vill höra: Jan Pettersson, forskare 

Postadress: Kåtorp 203, 386 92 Färjestaden 

Epost: jan@jpfagelvind.se 

Tel: 070-794 26 89 

Bevistema: Ny förnybar energi krävs för att bromsa klimatförändringarna. MPDs avslag på ansökan 

strider mot Klimatlagen (2017:720).  

 

Vi vill höra: professor Tomas Kåberger, Chalmers, ledamot i Klimatpolitiska rådet 

Postadress: Krokslättsbacken 5, 43138 MÖLNDAL 

Epost: tomas@kaberger.se 

031-772 10 00 (växel) 

 

Bevistema: Norrköping kommuns energi- och klimatplan, avslaget strider mot klimatlagen  

 

Vi vill höra Energiansvarig Maria Danestig, Norrköpings kommun 

Postadress: Gallstrandsvägen 34, 58599 Linköping 
e-post: maria.danestig@norrevo.se 

tel: 070-636 53 30 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Tore Wizelius 
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VÄXJÖ TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

PROTOKOLL 
2019-09-10 
Handläggning i  
parternas utevaro 

Aktbilaga 13 
Mål nr M 4937-18 

 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 81 
351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-560 100   måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: mmd.vaxjo@dom.se 

www.vaxjotingsratt.domstol.se 

 

RÄTTEN 
Chefsrådmannen Lena Pettersson (ordförande) och tekniska rådet Carl-Philip Jönsson  
 
FÖREDRAGANDE TILLIKA PROTOKOLLFÖRARE 
Beredningsjuristen Anna Fridh  
 
PARTER 
 
Klagande 
1. Norrköpings kommun 
Rådhuset 
601 81 Norrköping 
  
2. Wind4shore AB 
Garde Sindarve 840 
623 61 Stånga 
  
Motpart 
Länsstyrelsen i Östergötland 
581 86 Linköping 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland, beslut  från den 27 
september 2018 i ärende nr 551-3835-17, se bilaga 1 
 
SAKEN 
Tillstånd till gruppstation för vindkraft på Vikbolandet på fastigheterna Skenäs 3:7 m.fl. i 
Norrköpings kommun; nu fråga om avvisning 
 
___________________ 

 

Målet föredras och mark- och miljödomstolen antecknar följande. 

 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötlands län (MPD) avslog den 27 

september 2018 Wind4shore AB:s (bolaget) ansökan om tillstånd enligt miljöbalken om 

uppförande och drift av gruppstation för vindkraft på fastigheterna Skenäs 3:7, Olsätter 

1:1, Ånholmen 2:1, Östkinds häradsallmänning s:3, Bråxvik 1:4, Jonsberg 2:1 och 

Mönsebo 1:1 i Norrköping kommun. 
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Beslutet överklagades bland annat av Norrköpings kommun (kommunen). 

 

Kommunen har yrkat att mark- och miljödomstolen, med ändring av MPD:s beslut, bifaller 

bolagets ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. 

 

Till stöd för talan har i huvudsak följande anförts. Inom ramen för en tillståndsprocess av 

förevarande slag har kommunen att bevaka de allmänna intressen som ankommer på 

kommunen. Mot bakgrund av ett tillägg till översiktsplanen samt bolagets utredning har 

kommunen beslutat att tillstyrka ansökan avseende aktuell vindkraftsanläggning. Beslutet 

går i linje med kommunens miljö- och klimatmål men harmoniserar också med den 

klimatpolitiska målsättningen på nationell nivå. 

 

Havsörn 

Kommunen anser att utredningen i målet ger stöd för att den risk för skada på havsörn som 

kan uppkomma till följd av den planerade vindparken får anses vara acceptabel i relation 

till de miljö- och habitatvinster som en förnybar energikälla av förevarande slag medför. 

MPD anför att det är oklart om det förekommer ytterligare boplatser än de som 

utredningen klarlagt samt att nya kan tillkomma och övergivna häckningsplatser kan börja 

användas igen. Utredningen visar emellertid var de nu aktiva häckningsplatserna är och att 

de planerade vindkraftverken ligger på ett avstånd som överstiger 2 km. Det är inte rimligt 

att kräva av bolaget att ta hänsyn till boplatser som eventuellt kan tillkomma i framtiden. 

Vidare har de experter som sökanden konsulterat anfört att havsörnen normalt uppehåller 

sig i kustbandet och skärgården och därmed inte vid de planerade vindkraftverken. 

 

Flyttande fåglar 

Utredningen avseende flyttande fåglar får anses vara tillräcklig. Den lokala kartläggningen 

av flyttstråken – samt de slutsatser som rapporten från Hörnefors ger – visar att den 

negativa påverkan som de aktuella vindkraftverken kan ha på flyttande fåglar är marginell. 

Mot bakgrund av den redan föreliggande utredningen saknas det skäl att kräva ytterligare 

utredningsmoment av sökanden i den delen. Om utredningen däremot hade pekat i en 

riktning som tyder på att ett tillstånd skulle inverka menligt på flyttande fåglar så hade det 
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varit naturligt att vidta ytterligare utredningsåtgärder. Några sådana indikationer föreligger 

emellertid inte. 

 

Landskapsbilden 

MPD anför att påverkan av landskapsbilden kan bli relativt stor. Detta är en subjektiv 

bedömning som måste vägas mot de fördelar som vindkraften medför. Det är 

uppenbarligen så att vindkraftverken kommer att synas för besökande och boende i 

området men att upplevelsevärdet till följd av de tolv vindkraftverken kommer att påverkas 

i sådan utsträckning att tillstånd ej bör meddelas ger dock utredningen inte stöd för. Det 

ska i sammanhanget tilläggas att länsstyrelsen i sitt yttrande inte gjort någon invändning i 

detta avseende. Länsstyrelsen och kommunen är således överens i bedömningen att 

påverkansgraden på riksintresset i den delen får anses vara godtagbar. 

 

Arkeologisk utredning 

MPD har anfört att det saknas underlag i form av arkeologisk utredning i fält. Det kan dock 

inte anses vara ett proportionerligt och rimligt krav att ställa i tillståndsskedet. Det är 

mycket kostsamt för sökanden att genomföra en sådan utredning och det naturliga 

förefaller att göra detta i samband med byggnation då den exakta lokaliseringen är 

fastslagen. Tillståndet kan då kombineras med villkor om arkeologisk utredning. 

 

Sammanfattning 

I mål av förevarande slag ska det göras en avvägning mellan de positiva och negativa 

konsekvenserna som ett tillstånd innebär. MPD har inte på ett tydligt sätt redogjort för hur 

denna avvägning har gått till. Vidare bör slutsatserna grunda sig i de fakta som utredningen 

ger och spekulationer bör i möjligaste mån undvikas. 

 

Vad det gäller omfattning av den utredning som ligger till grund för en ansökan så ska det 

ställas höga krav på sökanden. Kraven måste dock vara rimliga i relation till det 

eftersträvande syftet. Om den föreliggande utredningen på ett tydligt sätt pekar i en 

riktning så måste det finnas goda skäl att kräva ytterligare utredningsmoment i den delen. 
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Kommunen anser att den föreliggande utredningen är tillfyllest i alla delar som domstolen 

har att bedöma. De ytterligare utredningsmoment som efterfrågas kan varken anses vara 

nödvändiga eller proportionerliga och är i det närmsta att jämföra med ny forskning inom 

respektive område. Kommunen anser att utredningen ger stöd för att tillstånd bör 

meddelas. De negativa konsekvenserna av de planerade vindkraftverken får i relation till 

de positiva effekterna av den förnybara energikällan anses vara godtagbara och långsiktigt 

hållbara. 

 

Mark- och miljödomstolen meddelar följande 

 

BESLUT  

 

Mark- och miljödomstolen avvisar kommunens överklagande. 

 

SKÄL FÖR BESLUT 

 

Enligt 16 kap. 12 § 1 punkten miljöbalken får överklagbara domar och beslut överklagas 

av den som domen eller beslutet angår, förutsatt att avgörandet har gått honom eller henne 

emot. Av punkten 4 i samma bestämmelse framgår att den myndighet, kommunala 

nämnder eller annan som enligt vad som är särskilt föreskrivet i balken, eller i föreskrifter 

som meddelats med stöd av balken också har rätt att överklaga sådana beslut. Frågan om 

huruvida beslutet har gått kommunen emot eller inte måste ses utifrån de intressen som 

kommunen har att företräda i målet. 

 

Kommunen har angett att det har att företräda allmänna intressen och att kommunen mot 

bakgrund av tillägget till översiktsplanen tillstyrker ansökan samt att ansökan dessutom går 

i linje med kommunens miljö- och klimatmål och harmoniserar med den klimatpolitiska 

målsättningen på nationell nivå. Detta är dock ingen omständighet som medför att 

miljöprövningsdelegationens beslut att avslå Wind4shore AB:s ansökan om uppförande av 

vindkraftverk ska anses ha gått kommunen emot på ett sådant sätt som ger kommunen rätt 

att överklaga (jfr MÖD 2017:11 med däri angivna rättsfall). Kommunens överklagande ska 

därmed avvisas. 
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Kommunen kommer i den fortsatta handläggningen hos mark- och miljödomstolen ges 

möjlighet att yttra sig i egenskap av sakägare. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (MMD- 11) 
Överklagande senast den 1 oktober 2019. 
 

 

Anna Fridh  

Protokollet uppvisat/ 
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Hur man överklagar MMD-11 
_________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till dom-
stolen inom 3 veckor från beslutets datum. Sista 
datum för överklagande finns på sista sidan i 
beslutet. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och 
varför du tycker att Mark- och miljö-
överdomstolen ska ta upp ditt överklagande 
(läs mer om prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga 
uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och 
telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
domstolen överklagandet och alla handlingar i 
målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö-
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning 
att tvivla på att mark- och miljödomstolen 
dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan 
anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om 
du har frågor. Adress och telefonnummer hittar 
du på första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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Registrator Mark- och Miljödomstolen Växjö - TVX

Från: tore@vindbruk.org
Skickat: den 5 oktober 2019 10:29
Till: Registrator Mark- och Miljödomstolen Växjö - TVX
Ämne: Mål nummer: M 4937-18 3:2
Bifogade filer: Mejlväxling ang klimatpåverkan med MPD.pdf

Hej,  
 
Här kommer en utskrift av mejlväxling mellan Wind4shore AB och Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i 
Östergötland angående hur Vindpark Vikbolands påverkan på klimatet har behandlats vid tillståndsprövningen. Vi 
kommer att ta upp och hänvisa till detta vid sammanträdet.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Tore Wizelius 
Wind4shore AB 
projektledare, Vikboland Vind 
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Diskussion via epost mellan Wind4shore AB och miljöprövningsdelegationens 

ordförande Rebecka Djerfsten angående avsaknaden av bedömning av klimatpåverkan.  

Ang. Wind4shores tillståndsansökan hos 

MPD 

4 januari 2018 10:48:21 +01:00, skrev Djerfsten Rebecka 

<rebecka.djerfsten@lansstyrelsen.se>: 

Hej, 

MPD har emottagit era kompletteringar av tillståndsansökan. 

I följebrevet till kompletteringarna efterfrågas ett möte med MPD för att diskutera eventuella 

frågor och en tidsplan för ärendets vidare handläggning. Vi ser inget behov av ett möte. Vi 

kommer att granska inkomna kompletteringar och återkomma skriftligen om eventuella frågor 

återstår. Vad gäller frågor om ärendets handläggning hänvisas till miljöskyddsdirektör Karin 

Sigvardsson. 

 Vad gäller frågan om att beakta klimatförändringar anges i övergångsbestämmelserna till 

SFS 2017:955, punkten 3, att äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och 

prövningen av mål och ärenden om verksamheter eller åtgärder där ansökan inkommit till den 

som ska pröva tillståndsfrågan före ikraftträdande. Således prövas er ansökan enligt de äldre 

reglerna. 

 Med vänliga hälsningar 

Rebecka Djerfsten 

Länsjurist 

Tfn 010-22 35 314 

Länsstyrelsen Östergötland 

Från: tore@vindbruk.org [mailto:tore@vindbruk.org]  

Skickat: den 9 januari 2018 10:11 

Till: Djerfsten Rebecka 

Kopia: Åke Pettersson Frykberg; algstorp@telia.com; Lars Thomsson 

Ämne: Re: Ang. Wind4shores tillståndsansökan hos MPD 

Hej Rebecka, 

Vi vill bygga vindkraft för att bromsa klimatförändringarna, och riksdag och regering har 

ändrat Miljöbalken just för att detta ska vägas in i bedömningarna. Så det är lite förvånande 

mailto:rebecka.djerfsten@lansstyrelsen.se
mailto:tore@vindbruk.org
mailto:tore@vindbruk.org
mailto:algstorp@telia.com


att MPD menar att det inte behöver göras, med hänvisning till övergångsbestämmelser. Om vi 

ser det lite mer formellt, så är ansökan inte formellt klar innan den har kungjorts, och det har 

den ju inte gjorts ännu. Enligt vår mening är den "inlämnad" först då, och då ska även den nya 

reglerna om hänsyn till klimatet gälla i bedömningen av tillståndsansökan. 

 Tacksam för snabbt svar i denna fråga. 

  

Med vänliga hälsningar 

Tore Wizelius 

projektledare Vikboland Vind  

4 januari 2018 10:48:21 +01:00, skrev Djerfsten Rebecka 

<rebecka.djerfsten@lansstyrelsen.se>: 

18 januari 2018 10:11:56 +01:00, skrev Djerfsten Rebecka 

<rebecka.djerfsten@lansstyrelsen.se>: 

Hej, 

Länsstyrelsen kommer att beakta frågan om klimatförändringar i den aktuella prövningen. Att 

det är de äldre föreskrifterna som tillämpas medför inte att frågan om klimatförändringar inte 

beaktas. 

Hälsningar 

Rebecka Djerfsten 

Detta mejl skickat efter att MPD fattat sitt beslut 

Skickat: den 29 september 2018 07:28 

Till: Djerfsten Rebecka <rebecka.djerfsten@lansstyrelsen.se> 

Ämne: Re: SV: Ang. Wind4shores tillståndsansökan hos MPD 

 Hej 

 Jag kan inte se att klimatförändringar överhuvudtaget nämns i beslutet angående Vikboland 

Vind. Eller kan du peka på var? 

 med vänliga hälsningar 

Tore Wizelius 

projektledare Vikboland Vind 

mailto:rebecka.djerfsten@lansstyrelsen.se
mailto:rebecka.djerfsten@lansstyrelsen.se
mailto:rebecka.djerfsten@lansstyrelsen.se


 

 

1 oktober 2018 13:50:46 +02:00, skrev Djerfsten Rebecka 

<rebecka.djerfsten@lansstyrelsen.se>: 

Hej, 

Frågan om klimatpåverkan berörs på sid 16 i avsnittet rörande frågan om tillåtlighet. 

 Hälsningar 

Rebecka Djerfsten 

Från: tore@vindbruk.org <tore@vindbruk.org>  

Skickat: den 1 oktober 2018 18:03 

Till: Djerfsten Rebecka <rebecka.djerfsten@lansstyrelsen.se> 

Ämne: Re: SV: SV: Ang. Wind4shores tillståndsansökan hos MPD 

Hej 

Menar du "bland annat Begränsad klimatpåverkan"?  

Det jag menar att ni måste väga klimatnyttan mot era skäl för avslag. Bedöma vilket som 

väger tyngst... 

 mvh 

 Tore  

1 oktober 2018 20:30 31 KB  

Från: 

Djerfsten Rebecka  

Till: 

tore@vindbruk.org  

Hej igen, 

Miljöprövningsdelegationen kommer inte ytterligare utveckla sitt resonemang i den här e-

postkonversationen. Vi hänvisar till det aktuella beslutet. Om ni bedömer att MPD:s beslut 

inte är korrekt kan ni överväga om ni vill överklaga det. Om ni har synpunkter på MPD:s 

handläggning av ansökan kan ni vända er till miljöskyddsdirektör Karin Sigvardsson. 

Hälsningar 

Rebecka Djerfsten 

mailto:rebecka.djerfsten@lansstyrelsen.se
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Registrator Mark- och Miljödomstolen Växjö - TVX

Från: Henrik Walgeborg <henrik.walgeborg@norrkoping.se>

Skickat: den 9 oktober 2019 16:37

Till: Registrator Mark- och Miljödomstolen Växjö - TVX

Ämne: Mål nr M 4937-18

Hej, 

I ovan rubricerat mål har Norrköpings kommun klagat i egenskap av part. I ett beslut av domstolen (ab 13) har 
kommunens överklagande avvisats och domstolen meddelade att kommunen i den fortsatta handläggningen ges 
möjlighet att yttra sig i egenskap av sakägare.  

Med anledning av ovan önskar kommunen att hänvisa till samtliga inlagor som kommunen tidigare ingett till 
domstolen men nu i egenskap av sakägare. Efter samtal med domstolens handläggare så uppgavs att kommunen 
inte på nytt behöver tillsända inlagorna till domstolen utan att ett meddelande därom skulle vara tillfyllest. 

Vänliga hälsningar 

Henrik Walgeborg 
Stadsjurist 
KS-Kansli 
Norrköpings kommun 

Telefon: +4611151032 
henrik.walgeborg@norrkoping.se
www.norrkoping.se

All e-post som skickas till Norrköpings kommun är allmän handling. 
Norrköpings kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 
För mer information se http://www.norrkoping.se/dataskyddsforordningen---gdpr.html  
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Målnummer: 
M 4937-18 

Synpunkter på vindkraftbygge 
Jonsberg  

Enligt de översiktliga ritningarna är det två vindkraftverk som kommer att 
påverka min fastighet Mönnerum 2:4. Vindkraftverk medför lågfrekvent buller 
som påverkar människor och djur stor i stor utsträckning. De personer som 
jag har varit i kontakt med och som bor i närheten av vindkraftverk säger att 
det ett är ett ständigt lågfrekvent buller som är påtagligt störande för både 
djur och människor. De beräknade avstånden till vindkraftverken är inte 
tillräckliga för att undvika störningar på hälsan. Det är mycket troligt att 
samma påverkan från de planerade vindkraftverken även gäller boende i 
fastigheterna i området runt Mönnerum. Terrängen är kuperad och flera av 
oss har hus som är högt belägna och vi upplever ofta att höga ljud från 
omgivningarna når oss väldigt lätt.  

Även vatten kan påverka ljudnivåerna. Vi har en å som rinner förbi oss och 
flymarker som är översvämmade under delar av året. Man har inte beaktat att 
översvämningarna innebär att det är sjö delar av året, vilket innebär högre 
ljudnivåer. Där planeras en eventuell framtida våtmark som kan öka 
ljudnivåerna ytterligare. Det är viktigt att beakta hur ljudnivåerna från 
vindkraftverken påverkar kringboende och fågellivet i den framtida 
våtmarken.  

Vindkraft är en svår fråga att ta ställning till. Jag tror att markägare och 
boende i närheten av de planerade vindkraftverken har fått för lite 
information för att förstå vilka konsekvenser vindkraftverken kan medföra 
när det gäller hälsa och miljö. Jag har aldrig fått någon inbjudan att delta i 
något samråd gällande vindraftbygget. Det gäller även andra boende i 
området. 

Jag tycker att miljöfrågor är viktiga och sparar gärna äldre skog för att främja 
fågellivet. Vindkraftverken påverkar sannolikt det framtida miljöarbetet 
negativt. Miljöfrågorna är så viktiga framtidsfrågor att markägare som berörs 
av utbyggnaden av vindkraftverk bör ges möjlighet att påverka dessa 
beslut.  

Vänliga 
hälsningar  

Anna Nilsson 
Mönnerum 2:4 
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ORIGINALAKT 

Mona Krieg — Myckelsätter 10 — 610 31 Vikbolandet 
E-post: mwkrieg@telia.se 

Fastighet Myckelsätter 3:16 

Till: Växjö tingsrätt Myckelsätter, den 9 okto 
Mark- och miljödomstolen 

Anföran: Mål nr M 4937-18 

VÄXJÖ TINGSRÄTT 
3:2 

INKOM: 2019-10-10 

ogilykdi 4937-18 
T81C: "33 

Med anledning av Wind4shores överklagan av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i 
Östergötlands beslut från den 27 september 2018 vill jag härmed vill jag framföra mina synpunkter 
angående uppförande av vindkraft Skenäs 3. 

Utöver de synpunkter som jag den 20 mars 2018 framförde i min skrivelse till Länsstyrelsen i 
Östergötland, se bilaga 1, framför jag följande: 

Placeringen av vindkraftverket 
Denna har flyttats betydligt närmare vägen ned mot Bagarbo, Myckelsätter 3:16 och Åketorp. Enligt 
kartorna ligger tecknet för vindkraftverket över vägen. Detta tolkar jag som att vägen kommer att 
stängas av. 

Enligt Wind4shores tidigare bilaga C10 — Lokaliseringsutredning, sidan 19, paragraf 7.4.5 
Landskapsbild skrivs citering: "Vindkraftverken är mycket höga, med en totalhöjd på cirka 200 
meter." 

Trafikverkets skrift, Master och vindkraftverk, bilaga 2 
1 denna skrift står skrivet: "Avståndet mellan en mast och allmän väg bör vara minst mastens 
totalhöjd." 
Med hänsyn till detta borde vindkraftverk Skenäs 3 upprättas minst 200 meter från vägen. 
Kartor som skickats in av Wind4shore indikerar att vindkraftverket ligger över vägen. 

Min skrivelse till Wind4shore, bilaga 3. 
Den 3 april 2018 skickade jag skrivelse till Wind4shore med förfrågan hur vindkraftverkets byggnad 
kommer att påverka till- och frånfart för min fastighet. 

Wind4shores skrivelse till mig, bilaga 4. 
Den 7 maj, 2018 svarar Tore Wizelius. Enligt skrivelsen kommer verket att byggas minst 50 meter från 
vägen. 

Begrundande 
Med hänvisning till Trafikverkets skrift borde vindkraftverket ligga minst 200 meter från vägen, inte 
minst 50 meter som Tore Wizelius hänvisar till. Med ett avstånd av minst 200 meter kommer 
vindkraftverket att ligga närmare fastigheten Kungstorp, som indikeras i Wind4shores bilaga B, 
Samrådsredogörelse, bilaga 1. 
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Jag önskar, att Växjö domstol tar den ändrade placeringen av vindkraftverk Skenäs 3 och dess 
konsekvenser i beaktande vid domslut. 

/1/ 

Mona Krieg 

Bilagor: 
1. Min skrivelse från den 20 mars 2018 till Länsstyrelsen i Östergötland. 
2. Trafikverkets skrift, Master och vindkraftverk. 
3. Min skrivelse till Wind4shore, daterad 3 april, 2018. 
4. Wind4shores skrivelse, daterad 7 maj, 2018. 

2/2 
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Mona Krieg — Myckelsätter 10 — 610 31 Vikbolandet 
E-post: wmkrieg@gmail.com 

Tel: 0723 707 863 
Fastighet: Myckelsätter 3:16 

Till 
Länsstyrelsen I Östergötland 
Miljöskyddsenheten 
Mijöprövningsenheten 
Östgötagatan 3 
581 86 Linköping 

Ärende: Diarienummer 551-3835-17 
Specifikt: Vindkraftverk Skenäs 3 Myckelsätter, den 20 mars, 2018 

Synpunkter angående uppförande och drift av Vindkraftverk vid Myckelsätter/Skenäs. 

Med anledning av en ansökan om uppförande och drift av vindkraftverk som Wind4shore AB har 
lämnat till Länsstyrelsen i Östergötland har jag följande synpunkter angående placeringen av 
vindkraftverket Skenäs 3 och dess inverkan på människor, miljö och fågelliv. 

1. Placering av vindkraftverket 
Under processgången har placeringen av vindkraftverk Skenäs 3 flyttats. 

Hänvisar till bilaga 8, Samrådsredogörelse, bilaga 1, Vindpark Skenäs Samrådsunderlag —
2013-04-04, sida 1, figur 1, se bilaga 1. 
I denna bilaga är vindkraftverket inritat på ett betydligt längre avstånd från vägen som leder 
ner till Bagarbo. Placeringen är i skogen mellan vägen och mot fastigheten Kungstorp. 

Hänvisar till Figur 1, bilaga Cl Internt elnät se bilaga 2. 
Karta i bilaga C11 Lokal Miljöpåverkan, sida 1. 
Övriga kartor i bilagorna C 12 Ljud, sida 2, och bilaga C 13 Skuggor, sida 3. 
På dessa kartor är vindkraftverket inritat precis intill vägen som går mellan fastigheterna 
Myckelsätter, Bagarbo och Åketorp. 

Av detta utgår jag från att den slutliga placeringen av vindkraftverket blir enligt nämnda 
kartor. En konsekvens av detta är att vägen stängs helt avl 
Detta påverkar de fem fastigheter som ligger nedanför vindkraftverket, varav i två fastigheter 
finns åretruntboende skrivna på dessa adresser, varav jag är en. 

Hur ska jag i framtiden nå min fastighet då vägen blockeras, stängs av? 

2. Ljudeffekt 
Enligt den redovisning som Wind4shore AB tagit fram ligger min fastighet på gränsen till 
ljudimmision på 40dBA. Ljudmiljön i området är mycket tyst och bakgrundsljuden är låga 
eftersom det inte finns något påtagligt buller från fordonstrafik eller dylikt. Ett rimligare 
riktvärde borde vara 30 dBA — 35 dBA. Se Naturvårdsverkets riktvärden för tysta miljöer, 



http://www.naturvardsverket,se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-
vindkraftibuller-vindkraft-riktvarden 

Wind4shore AB bör göra en faktisk redovisning av bullernivåer/ljudimmision som visar 
bullernivåer vid befintliga kraftverk av samma typ och med höjden 200 m som planeras. 
Denna undersökning bör utföras av ackrediterad person. 

För ytterligare kommentarer se bilaga 3, Avståndsplacering med avseende på ljud. 

3. Risk för iskast 
Med den placering av vindkraftverket enligt bilagan/kartan daterad 2013-04-04, så blir risken 
för iskast stor. 
Hänvisar till rekommendationer som ges av Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, 
Naturvårdsverket, Transportstyrelsen, Trafikverket och försvarsmakten i ett utdrag 2014-03-
17. 
För ytterligare kommentarer se bilaga 4, Risk för iskast. 

4. Skuggeffekt 
Hänvisar till Wind4shore ABs bilaga C13 Skuggutbredning 
1 denna bilaga, sidan 2, Riktvärden, skrivs att den faktiska skuggtiden inte bör överskrida 8 
timmar och 30 minuter om dagen. På sidan 4 skriver Wind4shore att gränsvärdet för 
Bagarbo överskrids med 2 timmar och 51 minuter. Detta mellan kl. 19-20 under april-maj 
samt augusti-september månad. 

Min fastighet ligger före Bagarbo och därtill är jag fast boende. Jag motsätter mig starkt, att 
jag under en tredjedel av året (totalt fyra månader) ska utsättas för skuggbildning som under 
denna tid blir 11 timmar och 21 minuter per dag, alltså vida överskrider 
rekommendationerna. 

5. Fågelliv 
Där Skenäs 3 vindkraftverk planeras att uppföras finns ett rikt fågelliv. Regelbundet 

observeras havsörn, kungsörn, berguv med flera fågelarter. För ytterligare kommentarer se 

bilaga 6 Fågelliv. 

Med vänlig hälsning 

Mona Krieg 

Bilagor: 
1. Bilaga B, Samrådsredogörelse, bilaga 1, Vindpark Skenäs Samrådsunderlag — 2013-04-04, sida 

1, figur 1. 
2. Figur 1, bilaga Cl Internt elnät. 
3. Avståndsplacering med avseende på ljud. 

4. Risk för iskast 
5. C 13 Skuggutbredning 
6. Fågelliv. 
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• TRAFIKVERKET 

Startsida / För dig i branschen / Planera och utreda / Samhällsplanering 
/ Säkerhet och konflikter i samhällsplaneringen / Master och vindkraftverk 

Master och vindkraftverk 

När man etablerar master och vindkraftverk måste man ta hänsyn till 
hur dessa påverkar luftfart, sjöfart, järnvägar och vägar samt de tekniska 
system som är kopplade till dessa. 

Hänsyn måste tas till framtida utveckling av trafiksystemen samt riksintressen. Länsstyrelserna 
och kommunerna ska samråda med Trafikverket vid beredningen av ärenden om tillstånd för 
vindkraft, om Trafikverket bedöms ha väsentliga intressen att bevaka, enligt miljöbalken eller 
plan- och bygglagen. 

0 järnväg 

0 Väg 

Vid allmänna vägar ska master och vindkraftverk lokaliseras och utformas så att de inte 
lockar bilisternas uppmärksamhet från trafiken. Med tanke på säkerheten bör master och 
vindkraftverk i möjligaste mån placeras så att de anpassas till omgivande landskap och 
bebyggelse. Enligt väglagen samt plan- och bygglagen ska byggnader och andra 
anläggningar placeras och utformas så att de inte inverkar menligt på trafiksäkerheten. 

• Avståndet mellan en mast och en allmän väg bör vara minst mastens 
totalhöjdmeter, oavsett typ av väg. Speciella fall kan master placeras 2/3 av 
masthöjdens avstånd, om fallriktningen samtidigt inte är vinkelrät mot vägen. 

• Avståndet mellan ett vindkraftverk och en allmän väg bör vara minst lika stort som 
vindkraftverkets totalhöjd (tornhöjd + halva rotorbladsdiametern), dock alltid minst 
50 meter. 

• Hänsyn bör tas till risken för så kallade iskast, där is eller hårt packad snö slungas 
från rotorbladen. Elforsk rekommenderar i sin rapport 04:13 från att riskavståndet 
kalkyleras med ekvationen d= (D+ H) * 1,5 där d är riskavstånd [m], D rotordiameter 
[m] och H navhöjd [m]. Det finns även tekniska system som kan installeras i verkan 
för att reducera sannolikheten för iskast. Reklamskyltar bör inte förekomma på 
master, vindkraftverk eller teknikbodar. 
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Mona Krieg Myckelsätter 10 — 610 31 Vikbolandet 
Fastighet Myckelsätter 3:16 

Till: 
Wind4shore AB 
Garde Sindarve 840 
623 61 Stånga 

Ärende: Placering av vindkraftverk SKenäs 3. 

Myckelsätter, den 3 april, 2018 

Jag har tagit del av era ansökningshandlingar angående vindkraftverk på Vikbolandet. Vindkraftverk 
Skenäs 3 blir det verk, som kommer att sättas upp i närheten av min fastighet. 

Första gången jag tog del av projektet var någon av dagarna 28-29 mars 2014 i Häradshammars 
bygdegård. 

I handlingarna Bilaga B Samrådsredogörelse, finns en karta, Vindpark Skenäs Samrådsunderlag, 2013-
04-04, figur 1. 
I denna karta är det vindkraftverk som berör fastigheterna runt Myckelsätter inritat i en triangel 
mellan fastigheterna Myckelsätter, Bagarbo och Kungstorp. Vindkraftverket är inritat ett långt stycke 
från vägen som leder till Bagarbo. 
Vid presentationen i Häradshammar hänvisade man till denna placering. 

I era handlingar, kartor i bilagorna C 1, Internt elnät, bilaga C 2 Vägar och bilaga C 11, Lokal 
miljöpåverkan har vindkraftverket Skenäs 3 ritats in vid, och över vägen som leder ner till fastigheten 
Bagarbo. 

Alltså har man flyttat på vindkraftverket. 
Med denna nya placering, och enligt ritningarna, blir konsekvensen att vägen ned mot Bagarbo 
kommer att stänga av. 

Nedanför den punkt på vägen som vindkraftverket är inritat finns fem fastigheter, varav två används 
för året-runt boende. Jag är en av de fast boende som kommer att beröras när vägen stängs av. 

Det framgår inte av era handlingar att ni kommer att bygga en ny väg ner mot Bagarbo. 

lag ser tacksamt emot en förklaring till hur jag i framtiden ska nå min fastighet när byggnation av 
vindkraftverk Skenäs 3 startar. 

Med vänlig hälsning 

t• 472h 

Mona Krieg 
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Stockholm den 7 maj 2018 

Till 

Mona Krieg 

Myckelsätter 10 

610 31 Vikbolandet 

Hej, 

Först vill jag be om ursäkt för att svaret på ditt brev har dröjt. 

Du oroar dig för att vägen ner till Bagarbo kommer att stängas av om vindkraftverk Skenäs 3 byggs. 

Det är en missuppfattning, verket kommer att byggas minst 50 meter från vägen, och kommer inte 

på något sätt att påverka trafiken. Vägen fram dit kommer också att förstärkas, eftersom 

vindkraftverk ju är tunga, så i praktiken kommer vägen att förbättras och trafiken att underlättas. 

Det finns alltså ingen som helst anledning till oro för att vägen skulle stängas av om vindkraftverket 

byggs. 

Med vänliga hälsningar 

Tore Wizelius 

Wind4shore AB telefon: org nr: 556929-5776 
Garde Sindarve 840 070-6506982/83 Bankgiro: 173-9366 
623 61 Stånga epost: tore@vindbruk.org www.wind4shore.se 
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1. Bakgrund 

Med anledning av det av Wind4shore överklagande beslutet om avslag på ansökan om uppförande 
och drift av vindkraftverk på Vikbolandet, som meddelats av Miljödelegationen.Länsstyrelsen i 
Östergötland, motsätter vi oss placeringen av Vindkraftverken Skenäs 1, 2 och 3. 

Detta anförande omfattar de tre planerade verken Skenäs 1, 2 och 3 när det gäller fågellivet. 
Aspekter och synpunkter är i denna fråga lika för samtliga Skenäsverk. 
Beträffande ljud/buller, skuggning samt avstånd till väg skiljer sig de tre verken åt varför detta 
anförande i detta avseende endast avser och behandlar Skenäs 3 verket utefter Myckelsättervägen. 

Placeringen av de tilltänkta vindkraftverken Skenäs 1, 2 och 3 är ytterst olämplig med hänsyn till 
det synnerligen rika fågelliv av sällsynta och unika arter som finns i de planerade vindkraftsverkens 
omedelbara närhet. De planerade vindkraftverken Skenäs 1, 2 och 3 ligger insprängda mellan 
Natura 2000 områden Skenäs (art och habitetdirektiv) samt Södra Bråviken (fågeldirektivet). Det är 
rimligt att tro att området runt Skenäs 1,2 och 3 inte avsevärt skiljer sig från de skyddade och 
fredade områden i dess omedelbara närhet. Sökandens bristande fågelinventering, slutsatser och 
subjektiva bedömningar avseende risker för häckande rödlistade fåglar samt påverkan på sträckande 
fågelarters populationer inom området har inte redovisats av Bolaget. Bolagets kontroversiella 
uttalande i Miljökonsekvensbeskrivningen del 3C, sid 22 att "Det är därför helt uteslutet att 
vindparken kommer att påverka havsörnsstammen lokalt eller i den biogeografiska region där 
vindparken planeras" betraktats i ett remissvar från Birdlife och Ornitologiska föreningen i 
Östergötland som "oseriöst". 
Vindkraftverket Skenäs 3:s placering är uppenbart för nära våra fastigheter med hänsyn till 
ljud/buller, skuggning och samt avstånd till den allmänna väg som flera av fastighetsägarna 
dagligen utnyttjar. Vindkraftverket Skenäs 3 ligger i omedelbar närhet till allmän väg och 
Trafikverket säger i sitt remissvar att säkerhetsavstånd till allmän väg i detta fall skall var 297 
meter. 
Att närområdet betraktas som "tyst område" vilket ställer ytterligare krav på reducerad ljudnivå till 
35 dB istället för 40dB har inte uppnåtts eller redovisats av Wind4shore AB. Hänsyn har inte heller 
tagits till den felmarginal på 4dB som gäller för den använda teoretiska beräkningsmetoden 
Nord2000. Beträffande skuggning medger bolaget att gränsvärdet överskrids för vissa fastigheter. 

Vi är medvetna om att Riksdagen har antagit en planeringsram till år 2020 om 30 TWh årlig 
produktion av vindel, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Vi stöder detta mål men anser 
samtidigt att stor hänsyn måste tas till människor, djur och natur vid lokalisering av vindkraftverk. 
Verken bör följaktligen placeras där de stör minst. Då skall självfallet minimikraven avseende det 
regelverk som finns runt flera eventuella störningskällor, ljud, skuggbildning, kulturvärden, vägar, 
säkerhet, naturvärden, efterlevnad av artskyddsförordning, fågeldirektiv med mera respekteras och 
följa. 

Vi finner det häpnadsväckande att Wind4shore AB i sitt överklagande utmanar 
Artskyddsförordningens legitimitet genom att ställa Artskyddsförordningen mot den nya 
Klimatlagen (SFS nr 2017:720). Dessa två lagar och regelverk skall självfallet inte ställas mot 
varandra utan båda skall efterlevas. 

Även fågelinventeringar som redovisas av Wind4shore AB som är utförda vid Marsviken 2011 kan 
näppeligen anses giltiga för Skenäsverken 2018. 

Byggnads- och Milj öskyddsnämnden i Norrköping har begärt in kompletterande uppgifter 
avseende: 

• Mer omfattande fågelinventeringar 
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• Mer omfattande fladdermusinventeringar 
• Bättre utredningar av konsekvenserna när det gäller påverkan på landskapet och dess 

naturvärden 
Denna begäran avfärdades av Wind4shore AB. 

Även miljöprövningsdelegationen förelade bolaget att komplettera ansökan med 
spelflyktsinventering inklusive inventering av flygrörelser av havsörnar i området-
Även detta krav bestreds av sökande bolag. 

1. Fågelliv 

Naturvårdsverket framför i ett remissvar att "lokaliseringen ligger i en känslig miljö och att detta 
ställer särskilda krav på utredningsunderlaget. Havsörnen har en tät stam på Vikbolandet och det är 
anmärkningsvärt att en utredning avseende havsörnarnas såväl spel- som flygrörelser i området 
saknas". 

Enligt Naturvårdsverket är det högst sannolikt att aktiviteten är mycket hög även in över land på de 
platser där vindkraftverken är planerade. Området bedöms av Naturvårdsverket vara ett 
högriskområde på grund av den höga tätheten av häckande örnar varav flera bon ligger nära de 
planerade verken. Det finns flera Natura 2000 områden i närområdet med bl a Skenäs (art och 
habitatdirektivet) med havsstrandängar och skärgårdsmiljöer med rikt fågelliv och Södra Bråviken 
(fågeldirektivet). 
Vindkraftverken Skenäs 1, 2 och 3 ligger insprängda mellan dessa skyddade områden och det finns 
anledning att tro att Skenäsområdet inte väsentligt avviker från de omkringliggande skyddade 
områdena. 
Vi finner det mot bakgrund av detta minst sagt anmärkningsvärt att Bolaget påtagit sig den 
beslutande rollen att bedöma vilka inventeringar som skall göras. 
Bolaget har underlåtit att inkomma med kompletterande uppgifter till Byggnads- och 
Miljöskyddsnämnden i Norrköping avseende: 

• Mer omfattande fågelinventeringar 
• Mer omfattande fladdermusinventeringar 
• Bättre utredningar av konsekvenserna när det gäller påverkan på landskapet och dess 

naturvärden 

Denna begäran avfärdades av Wind4shore AB. 

Även Länsstyrelsen i Östergötlands Miljöprövningsdelegation förelade bolaget att komplettera 
ansökan med spelflyktsinventering inklusive inventering av flygrörelser av havsörnar i området. 

Även detta krav bestreds av sökande bolag. 

BirdLife Sverige samt Ornitologiska föreningen i Östergötland ställer sig frågande till bolagets 
slutsats i Miljökonsekvensbeskrivningen (del 3C sid 22), där står att läsa: 

"Det är därför helt uteslutet att vindparken kommer att påverka havsörnsstammen lokalt eller i den 
biogeografiska region där vindparken planeras", BirdLife Sverige och ÖgOF påtalar att det inte 
framgår hur Bolaget kommer fram till denna ståndpunkt, som är minst sagt kontroversiell. BirdLife 
och ÖgOF påpekar att ur ett vetenskapligt perspektiv förefaller uttalandet närmast oseriöst, bland 
annat för att förutspådda riskbedömningar visat sig stämma dåligt med verkligheten. 

Enligt BirdLife och ÖgOF är föreslagen vindpark placerad på ett sådant sätt att flera örnrevir berörs 
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av vindkraftverk som medför att örnarna riskerar att utestängas från delar av reviren och/eller att de 
utsätts för betydande risker att kollidera med verken. Förbuden enligt Artskyddsförordningen faller 
ut i de fall kollisionsrisker, störningsrisker, habitatförändringar innebär att den lokala populationen 
påverkas negativt. Sju havsörnsrevir utgör i sammanhanget en betydande del av den 
lokala/regionala populationen. 

Där Skenäsverken planeras att uppföras finns ett helt unikt och rikt fågelliv, som alla vi som bor där 
kan vittna om. I brist på adekvat fågelinventering kan kanske våra iakttagelser betyda något. 
Dagligen observeras havsörn och då menas inte att man med hjälp av kikare kan observera 
havsörnar långt bort. Nej, det är dagligen upprepade nära flygrörelser av örnar mellan Mauritsberg i 
öster till Skenäs i väster. Havsörnarna flyger över våra hus, båtar och bryggor och befinner sig 
således i det absoluta närområdet (30-100 m). Påpekas kan också att på vintrarna när isen ligger på 
Bråviken tenderar havsörnarna att utöka sitt jaktrevir till längre in över land. Vilket blir en direkt 
konflikt mellan de planerade verken och havörnarnas habitat. Och mycket riktigt, som 
Naturvårdsverket påtalar i sitt remissvar, så är havsörnarnas flygområde, även vid andra tider på 
året, långt in över land och i omedelbar närhet av de tre Skenäsverken. 
Även andra sällsynta och i vissa fall rödlistade fåglar observeras regelbundet i området och det 
planerade verkens omedelbara närhet såsom kungsörn, berguv och andra ugglearter, brun kärrhök, 
ormvråk, fiskgjuse även flockar av svanar, gäss, tranor, änder och en mängd olika sjöfåglar flyger 
och uppehåller sig regelbundet inom Skenäsområdet. 
Även pilgrimsfalk som lärkfalk förekommer i närområdet. 

1.1 Kärnområde - hemområde 

Vindkraftverken är planerade att ligga ca 2 km från havsörnarnas bon vilket gör placeringen av 
verken ytterst olämplig. Enligt Naturvårdsverket är det i örnarnas "kärnområden", d.v.s. närmast 
boet, som minst 50 procent av aktiviteten sker. Radien på ett kärnområde är 1,3 till 3,1 km. 
Utanför kärnområdet ligger "hemområdet" där sker 95 procent av aktiviteten, inom en radie på 
3,1-4,7 km. Kungsörnens jaktområde under häckningstid sker inom en zon på 9,4 km. 
Örnparens revir kan ligga tätt inpå varandra. 

Vidare säger Naturvårdsverket att: 
"Så kallade skyddsavstånd innefattar zoner där inga vindkraftverk bör byggas, och är ett sätt att 
minska riskerna för hotade arter med förhöjd risk att förolyckas eller att störas av vindkraftverk. Så 
som praxis har utvecklats i domstol, har revir av havsörn och kungsörn getts ett skyddsavstånd på 
2-3 kilometer från boplatser. 
Det är viktigt att påpeka att skyddszonerna inte innebär att risken för örnar nödvändigtvis är mycket 
stor inom 2-3 kilometer från boet, och mycket liten utanför zonen. Skyddszonen är en 
försiktighetsåtgärd för att möta fridlysningsbestämmelserna för hotade arter och där även små 
effekter kan komma att påverka populationer negativt". 
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-
samhallet/forskning/vindval/Faktablad Vindval Faglar avstand webb 2.pdf 

Området närmast kusten vid de planerade Skenäsverken består av vassängar/våtmarker och dessa är 
en mycket gynnsam miljö för många fåglar. Bland annat har brun kärrhök häckat i  

 under flera år. 
De hotade arterna som är listade i EU:s fågeldirektiv och i den svenska rödlistan, har högst prioritet 
och där finns till exempel rovfåglar som kungsörn, havsörn och berguv. Inom EU har Sverige ett 
särskilt ansvar för arter som har större delen av sitt bestånd där. Fiskgjuse är ett exempel, där flest 
par häckar i Sverige och Finland. 
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-
sarnhallet/forskning/vindval/Faktablad Vindval Faglar arter webb.pdf 
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Sverige är således skyldigt att vidta särskilda åtgärder för bevarande av rödlistade fåglars 
livsmiljöeroch för att säkerställa deras överlevnad och fortplantning inom de områden där de 
förekommer. Vindkraftverk i direkt anslutning till flera av de rödlistade fåglarnas häckningsområde 
eller jakt/patrulleringsområde står i direkt strid emot EU:s fågeldirektiv. 

Med hänsyn till det unika och rika fågellivet i vindkraftverkens omedelbara närhet anser vi att 
Wind4shore AB:s m fl överklagan skall lämnas utan åtgärd 

2. Avståndsplacering med avseende på ljud 

Enligt den redovisning som Wind4shore AB tagit fram ligger ett flertal av fastigheterna vid Skenäs 
3 precis på gränsen till ljudimmission på 40dB(A)!?. Ljudmiljön i området är mycket tyst och 
bakgrundsljuden är låga eftersom det inte finns något påtagligt buller från fordonstrafik eller dylikt. 
Därför anser vi boende i närområdet att gränsvärdet på 40 dB(A) är för högt satt. 

Energimyndigheten rekommenderar följande: "Ljudnivån från vindkraft vid bostäder bör inte vara 
högre än riktvärdet 40 dB(A). 1 vissa områden, så kallade tysta områden, bör ljudnivån inte 
överstiga 35 dB(A). Om vindkraftverken ger ifrån sig tydligt hörbara toner, så kallade rena toner, 
bör ljudnivån vara 5 dB lägre. Värdet 35 dBA bör då inte överskridas vid bostäder och värdet 30 
dB(A) bör inte överskridas i tysta områden". 
Se Naturvårdsverkets och Energimyndighetens riktvärden för tysta miljöer. 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetetNagledningar/Buller/Buller-fran-
vindkraft/buller-vindkraft-riktvarden 
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/planering-och-tillstand/ljud-fran-vindkraft/ 

De planerande vindkraftverken är extremt höga och ligger nära vattnet där ljud fortplantar sig på ett 
annat sätt än på land. Flera av fastigheterna i närheten av Skenäs 3 är närmast att betrakta som 
skärgårdsfastigheter där extra hänsyn till ljudpåverkan ska tas. 
En teoretisk beräkningsmetod har använts, nämligen Nord 2000. I föreliggande rapport redovisas en 
osäkerhet/felmarginal om +4dBA vid beräkning av ljudimmission med Nord2000. I nedanstående 
artikel påpekas dessutom "att indata i av denne använt datorprogram Nord2000 kan styras till 
exempel till verksamhetsutövarens fördel". Inget av ljudområdena Bagarbo, Åketorp, Kungstorp 
och Myckelsätter klarar dB(A) kraven om hänsyn tas till osäkerhet i mätmetoden. 
http://www.vindbrukdalsland.se/Bertil-
Persson%202012%20Minsta%20avstånd%20mellan%2Ovindkraft%20och%20bostäder.pdf 

Slutsatser som redovisas av docent Bertil Persson i ovanstående artikel/undersökning "Minsta 
avstånd mellan vindkraft och bostäder"är följande: 
"Följande slutsatser kan dras efter genomgång av bullernivån vid 7500 bostäder intill 1400 
vindkraftverk. 
-Nuvarande avstånd om 500 m mellan vindkraftverk och bostäder bör ökas kraftigt. 
-Avståndet bör göras beroende av antalet verk och effekten av dessa. 
-Översiktsplaner för vindkraft bör revideras med hänsyn till krav om större avstånd. 
-Kontraktsskrivning med markägare bör baseras på större avstånd än 500 m. 
-Stor osäkerhet i bullerberäkningar med Nord2000 bör beaktas". 

Vi har också noterat att Wind4shore redovisar resultat i arbets-eller presentationsmaterial avseende 
ljudimmisionberäkningar runt Skenäs 3, som skiljer sig markant åt vid olika beräkningstillfällen 
exempelvis mellan 2017-06-20 och 2017-02-05. 
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2017-06 2017-02 
Bagarbo 39,1dB(A) 37,6dB(A) 
Aketorp 38,7dB(A) 37,1dB(A) 
Kungstorp 36,4dB(A) 35,3dB(A) 
Myckelsätter 38,8dB(A) 37,7dB(A) 

Vi anser inte att Wind4shore AB på ett betryggande eller trovärdigt sätt har visat eller kan garantera 
att redovisade decibelvärden kommer att stämma. Något eller flera redovisade resultat är 
uppenbarligen fel. 

2.1 Krav på faktiska buller- och immissionsdata 

De planerade verken är extremt höga och ovanliga i Sverige. För bara några år sedan betraktades 
verk med 120 meters totalhöjd som mycket höga. Erfarenhet och effekter från dessa extremt höga 
verk är således förhållandevis liten i Sverige. 

Bilden nedan visar vad det är vi har att ta ställning till i vår närmiljö, d.v.s. ett projekt högre än 
Turning Torso i Malmö + bergknalle på 20-25 m x 3 st. 
Dessa gigantiska industriella anläggningar planeras av Wind4shore AB nära bostäder, fritidshus och 
känsliga naturområden och kommer för all framtid att påverka närmiljön. 

300 m 

250m 

200 m 

150 m 

100 m 

50m 

dB(A)nivåerna för ett flertal av de berörda fastigheterna ligger precis på gränsen till, eller till och 
med på, gränsvärdet 40 dB(A). Vi kräver därför en faktisk redovisning av 
bullemivåer/ljudimmission som visar bullernivåer vid befintliga kraftverk av samma typ som 
planeras och med höjden 200 m. Med hänsyn till den"tysta" omgivningen skall resultaten av dessa 
faktiska buller-, immissionsmätningar ligga under 35 dB(A) eller vid förekomst av rena toner 
30dB(A). Denna undersökning bör utföras av ackrediterad neutral person. 
Med hänsyn till ovan borde det vara en självklarhet att redovisa faktiska buller-, och 
immissionsdata från befintliga verk i liknande miljöer, snarare än att använda osäkra teoretiska 
beräkningsmodeller. 

2.2 Visuell/grafisk skillnad 

Under projekteringstiden har vi uppmärksammat att de bilder som avser att visa 
ljudimmisionsområden har ändrats i olika arbetsunderlag som Wind4shore presenterat. Vi undrar 
varför de avståndscirklar runt Skenäs 3 på 40 dB(A) (grön färg i skisserna nedan) som Wind4shore 
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AB redovisat i olika arbetsunderlag och i ansökan till Länsstyrelsen skiljer sig markant åt och har 
förändrats mellan olika redovisningstidpunkter. I den första parklayouten låg tre 
bostäder/ljudområden innanför eller på gränsvärdet på 40 dB(A) vid Skenäs 3 (Bagarbo-
Myckeslsättervägen) i den andra modifierade versionen har man förlagt de tre ljudområdena utanför 
gränsvärdet och i den tredje och aktuella presentationen i Milj ökonsekvensbeskrivningen har 
ljudemmisionsområdena ytterligare krympt. Vad har föranlett dessa ändringar? Se nedan. 

SKENÄS — förslag parklayout i arbetsunderlag jämfört med aktuell layout. 

1. Parklayout i ansökan ursprungsförslag (arbetsunderlag) .. . 37 
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Ljudet vid vid bostäder får vara högst 40 dBA, vilket markeras av de gröna linjerna. Den blåa linjen 
visar gränsen för 35 dBA. Rimligen kan inte en justering av lokaliseringen av Skenäs 1 eller 2, 
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påverka ljudbilden vid Skenäs 3 positivt. I layout 2 har Skenäs 2 flyttats 840 meter söderut, för att 
slutligen, i layout 3 dvs i den aktuella i milj ökonsekvensbeskrivningen, åter flyttas tillbaka till 
ursprungsplaceringen med ytterligare minskning av diameterstorlekar för ljudimmisioner. Någon 
eller några av dessa visuella beskrivningar måste naturligtvis vara fel. 

Vi kan inte undgå att misstänka att Wind4shore AB justerat 40 dB(A) diametern till bostäder i den 
slutliga parklayouten för att förstärka den visuella effekten så att det gynnar deras egna syften. 

Med hänsyn till bl a den divergerande redovisningen av dB(A), brist på hänsyn till 
osäkerhet/felmarginal i mätmetod, brist på hänsyn till tyst område vid Skenäs 3 (Bagarbo, Åketorp, 
Kungstorp och Myckelsätter) samt brist på redovisning av faktiska ljudemmissionsförhållanden vid 
liknande verk anser vi att Wind4shore AB:s ansökan om drift av vindkraftverk skall avslås. 

3. Avstånd till väg 

Enligt planen kommer vindkraftverket med beteckning Skenäs 3 att ligga ytterst nära den allmänna 
väg som dagligen trafikeras av flera boenden. Vi motsätter oss placeringen eftersom vi anser den 
vara riskfylld för bland annat iskast. I de rekommendationer som ges av Arbetsmiljöverket, 
Boverket, Elsäkerhetsverket, Naturvårdsverket, Transportstyrelsen, Trafikverket och 
Försvarsmakten i ett utdrag 2014-03-17 står att läsa om bedömning av risk för iskast: 

3.1 Iskast: 

"Som stöd för bedömningar av risk för iskast har Elforsk tagit fram en rekommendation om 
bedömning av riskavstånd vid risk för iskast i rapporten "Svenska Erfarenheter av vindkraft i kallt 
klimat, Elforsk rapport 04:13". Med riskavstånd menas här inom vilket avstånd från 
vindkraftverket det finns risk för iskast. Riskavståndet vid risk för iskast bör enligt denna studie 
beräknas enligt följande formel: Riskavstånd = 1,5 x (rotordiameter + navhöjd). 

3.2 Säkerhetavstånd till allmän väg skall vara: 

"Avståndet mellan ett vindkraftverk och en allmän väg bör vara minst lika stort som 
vindkraftverkets totalhöjd (tornhöjd + halva rotorbladsdiametern), dock alltid minst 50 meter". 
Dvs i Skenäs 3 fallet minst 200 meter till allmän väg. (enligt Trafikverkets remissvar 275 m?) 
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Sakerhet-
och-konflikter/Master-och-vindlcraftverk/ 

Då vindkraftverket Skenäs 3 beräknas ha en navhöj d på 135 m och en rotordiameter på 130 m bör 
avstånd till väg för att minimera risken för iskast enligt ovanstående rekommendationer vara 397,5 
meter istället för de få meter som idag planeras. 

Vindraftverket Skenäs 3 är inritat precis intill Myckelsättervägen. Denna väg är livligt trafikerad. I 
fem fastigheter finns åretruntboende. Därtill finns sex fritidsfastigheter som utnyttjas året runt. 
Dessutom utnyttjas vägen mellan Myckelsätter- Bagarbo och Åketorp ofta av andra boende i 
området för rekreation, vandring och hästridning. 

Wind4Shore hävdar i sin ansökan att rekommenderade säkerhetsavstånd till trafikerade vägar följs. 
Detta påstående är anmärkningsvärt eftersom det är felaktigt avseende vindkraftverk Skenäs 3. 

Med hänsyn till felaktig placering avseende avstånd till väg och därmed risker för iskast samt 
underlåtenhet att upprätthålla rekommenderat säkerhetsavstånd anser vi att placering av Skenäs 3 
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är direkt olämplig och strider mot Trafikverkets regler. 

4. Skuggor 

I Bagarbo överskrids gränsvärdet enligt Boverkets rekommendation för skuggstörning med 2 
timmar och 51 minuter, enligt Wind4shore endast för byggnaden som står närmast vindkraftverket. 
Vi ifrågasätter detta påstående eftersom flera grannars byggnader ligger i det omedelbara 
närområdet av denna byggnad. 

Det är oacceptabelt att Boverkets rekommendationer överskrids. 

Med hänsyn till ovanstående punkter anser vi att Mark och Miljödomstolen bör avslå Wind4shore 
AB.s överklagande av Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Östergötlands beslut om 
vindkraft vid Skenäs 1,2 och 3. 

Myckelsätter 19-10-09 
z -

Gunnar Blid 
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Bakgrund 

Med anledning av det av Wind4shore överklagande beslutet om avslag på ansökan om uppförande 
och drift av vindkraftverk på Vikbolandet, som meddelats av Miljödelegationen.Länsstyrelsen i 
Östergötland, motsätter vi oss placeringen av Vindkraftverken Skenäs 1, 2 och 3. 

Detta anförande omfattar de tre planerade verken Skenäs 1, 2 och 3 när det gäller fågellivet. 
Aspekter och synpunkter är i denna fråga lika för samtliga Skenäsverk. 
Beträffande ljud/buller, skuggning samt avstånd till väg skiljer sig de tre verken åt varför detta 
anförande i detta avseende endast avser och behandlar Skenäs 3 verket utefter Myckelsättervägen. 

Placeringen av de tilltänkta vindkraftverken Skenäs 1, 2 och 3 är ytterst olämplig med hänsyn till 
det synnerligen rika fågelliv av sällsynta och unika arter som finns i de planerade vindkraftsverkens 
omedelbara närhet. De planerade vindkraftverken Skenäs 1, 2 och 3 ligger insprängda mellan 
Natura 2000 områden Skenäs (art och habitetdirektiv) samt Södra Bråviken (fågeldirektivet). Det är 
rimligt att tro att området runt Skenäs 1,2 och 3 inte avsevärt skiljer sig från de skyddade och 
fredade områden i dess omedelbara närhet. Sökandens bristande fågelinventering, slutsatser och 
subjektiva bedömningar avseende risker för häckande rödlistade fåglar samt påverkan på sträckande 
fågelarters populationer inom området har inte redovisats av Bolaget. Bolagets kontroversiella 
uttalande i Miljökonsekvensbeskrivningen del 3C, sid 22 att "Det är därför helt uteslutet att 
vindparken kommer att påverka havsörnsstammen lokalt eller i den biogeografiska region där 
vindparken planeras" betraktats i ett remissvar från Birdlife och Ornitologiska föreningen i 
Östergötland som "oseriöst". 
Vindkraftverket Skenäs 3:s placering är uppenbart för nära våra fastigheter med hänsyn till 
ljud/buller, skuggning och samt avstånd till den allmänna väg som flera av fastighetsägarna 
dagligen utnyttjar. Vindkraftverket Skenäs 3 ligger i omedelbar närhet till allmän väg och 
Trafikverket säger i sitt remissvar att säkerhetsavstånd till allmän väg i detta fall skall var 297 
meter. 
Att närområdet betraktas som "tyst område" vilket ställer ytterligare krav på reducerad ljudnivå till 
35 dB istället för 40dB har inte uppnåtts eller redovisats av Wind4shore AB. Hänsyn har inte heller 
tagits till den felmarginal på 4dB som gäller för den använda teoretiska beräkningsmetoden 
Nord2000. Beträffande skuggning medger bolaget att gränsvärdet överskrids för vissa fastigheter. 

Vi är medvetna om att Riksdagen har antagit en planeringsram till år 2020 om 30 TWh årlig 
produktion av vindel, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Vi stöder detta mål men anser 
samtidigt att stor hänsyn måste tas till människor, djur och natur vid lokalisering av vindkraftverk. 
Verken bör följaktligen placeras där de stör minst. Då skall självfallet minimikraven avseende det 
regelverk som finns runt flera eventuella störningskällor, ljud, skuggbildning, kulturvärden, vägar, 
säkerhet, naturvärden, efterlevnad av artskyddsförordning, fågeldirektiv med mera respekteras och 
följa. 

Vi finner det häpnadsväckande att Wind4shore AB i sitt överklagande utmanar 
Artskyddsförordningens legitimitet genom att ställa Artskyddsfdrordningen mot den nya 
Klimatlagen (SFS nr 2017:720). Dessa två lagar och regelverk skall självfallet inte ställas mot 
varandra utan båda skall efterlevas. 

Även fågelinventeringar som redovisas av Wind4shore AB som är utförda vid Marsviken 2011 kan 
näppeligen anses giltiga för Skenäsverken 2018. 

Byggnads- och Miljöskyddsnämnden i Norrköping har begärt in kompletterande uppgifter 
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avseende: 
• Mer omfattande fågelinventeringar 
• Mer omfattande fladdermusinventeringar 
• Bättre utredningar av konsekvenserna när det gäller påverkan på landskapet och dess 

naturvärden 
Denna begäran avfärdades av Wind4shore AB. 

Även miljöprövningsdelegationen förelade bolaget att komplettera ansökan med 
spelflyktsinventering inklusive inventering av flygrörelser av havsörnar i området-
Även detta krav bestreds av sökande bolag. 

1. Fågelliv 

Naturvårdsverket framför i ett remissvar att "lokaliseringen ligger i en känslig miljö och att detta 
ställer särskilda krav på utredningsunderlaget. Havsörnen har en tät stam på Vikbolandet och det är 
anmärkningsvärt att en utredning avseende havsörnarnas såväl spel- som flygrörelser i området 
saknas". 

Enligt Naturvårdsverket är det högst sannolikt att aktiviteten är mycket hög även in över land på de 
platser där vindkraftverken är planerade. Området bedöms av Naturvårdsverket vara ett 
högriskområde på grund av den höga tätheten av häckande örnar varav flera bon ligger nära de 
planerade verken. Det finns flera Natura 2000 områden i närområdet med bl a Skenäs (art och 
habitatdirektivet) med havsstrandängar och skärgårdsmiljöer med rikt fågelliv och Södra Bråviken 
(fågeldirektivet). 
Vindkraftverken Skenäs 1, 2 och 3 ligger insprängda mellan dessa skyddade områden och det finns 
anledning att tro att Skenäsområdet inte väsentligt avviker från de omkringliggande skyddade 
områdena. 
Vi finner det mot bakgrund av detta minst sagt anmärkningsvärt att Bolaget påtagit sig den 
beslutande rollen att bedöma vilka inventeringar som skall göras. 
Bolaget har underlåtit att inkomma med kompletterande uppgifter till Byggnads- och 
Miljöskyddsnämnden i Norrköping avseende: 

• Mer omfattande fågelinventeringar 
• Mer omfattande fladdermusinventeringar 
• Bättre utredningar av konsekvenserna när det gäller påverkan på landskapet och dess 

naturvärden 

Denna begäran avfärdades av Wind4shore AB. 

Även Länsstyrelsen i Östergötlands Miljöprövningsdelegation förelade bolaget att komplettera 
ansökan med spelflyktsinventering inklusive inventering av flygrörelser av havsörnar i området. 

Även detta krav bestreds av sökande bolag. 

BirdLife Sverige samt Ornitologiska föreningen i Östergötland ställer sig frågande till bolagets 
slutsats i Miljökonsekvensbeskrivningen (del 3C sid 22), där står att läsa: 

"Det är därför helt uteslutet att vindparken kommer att påverka havsörnsstammen lokalt eller i den 
biogeografiska region där vindparken planeras", BirdLife Sverige och ÖgOF påtalar att det inte 
framgår hur Bolaget kommer fram till denna ståndpunkt, som är minst sagt kontroversiell. BirdLife 
och ÖgOF påpekar att ur ett vetenskapligt perspektiv förefaller uttalandet närmast oseriöst, bland 
annat för att förutspådda riskbedömningar visat sig stämma dåligt med verkligheten. 
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Enligt B irdLife och ÖgOF är föreslagen vindpark placerad på ett sådant sätt att flera örnrevir berörs 
av vindkraftverk som medför att örnarna riskerar att utestängas från delar av reviren och/eller att de 
utsätts för betydande risker att kollidera med verken. Förbuden enligt Artskyddsförordningen faller 
ut i de fall kollisionsrisker, störningsrisker, habitatförändringar innebär att den lokala populationen 
påverkas negativt. Sju havsörnsrevir utgör i sammanhanget en betydande del av den 
lokala/regionala populationen. 

Där Skenäsverken planeras att uppföras finns ett helt unikt och rikt fågelliv, som alla vi som bor där 
kan vittna om. I bristpå adekvat fågelinventering kan kanske våra iakttagelser betyda något. 
Dagligen observeras havsörn och då menas inte att man med hjälp av kikare kan observera 
havsörnar långt bort. Nej, det är dagligen upprepade nära flygrörelser av örnar mellan Mauritsberg i 
öster till Skenäs i väster. Havsörnarna flyger över våra hus, båtar och bryggor och befinner sig 
således i det absoluta närområdet (30-100 m). Påpekas kan också att på vintrarna när isen ligger på 
Bråviken tenderar havsörnarna att utöka sitt jaktrevir till längre in över land. Vilket blir en direkt 
konflikt mellan de planerade verken och havörnarnas habitat. Och mycket riktigt, som 
Naturvårdsverket påtalar i sitt remissvar, så är havsörnarnas flygområde, även vid andra tider på 
året, långt in över land och i omedelbar närhet av de tre Skenäsverken. 
Även andra sällsynta och i vissa fall rödlistade fåglar observeras regelbundet i området och det 
planerade verkens omedelbara närhet såsom kungsörn, berguv och andra ugglearter, brun kärrhök, 
ormvråk, fiskgjuse även flockar av svanar, gäss, tranor, änder och en mängd olika sjöfåglar flyger 
och uppehåller sig regelbundet inom Skenäsområdet. 
Även pilgrimsfalk som lärkfalk förekommer i närområdet. 

1.1 Kärnområde - hemområde 

Vindkraftverken är planerade att ligga ca 2 km från havsörnarnas bon vilket gör placeringen av 
verken ytterst olämplig. Enligt Naturvårdsverket är det i örnarnas "kärnområden", d.v.s. närmast 
boet, som minst 50 procent av aktiviteten sker. Radien på ett kärnområde är 1,3 till 3,1 km. 
Utanför kärnområdet ligger "hemområdet" där sker 95 procent av aktiviteten, inom en radie på 
3,1-4,7 km. Kungsörnens jaktområde under häckningstid sker inom en zon på 9,4 km. 
Örnparens revir kan ligga tätt inpå varandra. 

Vidare säger Naturvårdsverket att: 
"Så kallade skyddsavstånd innefattar zoner där inga vindkraftverk bör byggas, och är ett sätt att 
minska riskerna för hotade arter med förhöjd risk att förolyckas eller att störas av vindkraftverk. Så 
som praxis har utvecklats i domstol, har revir av havsörn och kungsörn getts ett skyddsavstånd på 
2-3 kilometer från boplatser. 
Det är viktigt att påpeka att skyddszonerna inte innebär att risken för örnar nödvändigtvis är mycket 
stor inom 2-3 kilometer från boet, och mycket liten utanför zonen. Skyddszonen är en 
försiktighetsåtgärd för att möta fridlysningsbestämmelserna för hotade arter och där även små 
effekter kan komma att påverka populationer negativt". 
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-
samhallet/forskning/vindval/Faktablad_Vindval_Faglar_avstand_webb_2.pdf 

Området närmast kusten vid de planerade Skenäsverken består av vassängar/våtmarker och dessa är 
en mycket gynnsam miljö för många fåglar. Bland annat har brun kärrhök häckat  

 under flera år. 
De hotade arterna som är listade i EU:s fågeldirektiv och i den svenska rödlistan, har högst prioritet 
och där finns till exempel rovfåglar som kungsörn, havsörn och berguv. Inom EU har Sverige ett 
särskilt ansvar för arter som har större delen av sitt bestånd där. Fiskgjuse är ett exempel, där flest 
par häckar i Sverige och Finland. 
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-
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samhallet/forskning/vindval/Faktablad_Vindval_Faglar_arter_webb.pdf 

Sverige är således skyldigt att vidta särskilda åtgärder för bevarande av rödlistade fåglars 
livsmiljöeroch för att säkerställa deras överlevnad och fortplantning inom de områden där de 
förekommer. Vindkraftverk i direkt anslutning till flera av de rödlistade fåglarnas häckningsområde 
eller jakt/patrulleringsområde står i direkt strid emot EU:s fågeldirektiv. 

Med hänsyn till det unika och rika fågellivet i vindkraftverkens omedelbara närhet anser vi att 
Wind4shore AB:s m fl överklagan skall lämnas utan åtgärd 

2. Avståndsplacering med avseende på ljud 

Enligt den redovisning som Wind4shore AB tagit fram ligger ett flertal av fastigheterna vid Skenäs 
3 precis på gränsen till ljudimmission på 40dB(A)!?. Ljudmiljön i området är mycket tyst och 
bakgrundsljuden är låga eftersom det inte finns något påtagligt buller från fordonstrafik eller dylikt. 
Därför anser vi boende i närområdet att gränsvärdet på 40 dB(A) är för högt satt. 

Energimyndigheten rekommenderar följande: "Ljudnivån från vindkraft vid bostäder bör inte vara 
högre än riktvärdet 40 dB(A). I vissa områden, så kallade tysta områden, bör ljudnivån inte 
överstiga 35 dB(A). Om vindkraftverken ger ifrån sig tydligt hörbara tonen så kallade rena toner. 
bör ljudnivån vara 5 dB lägre. Värdet 35 dBA bör då inte överskridas vid bostäder och värdet 30 
dB(A) bör inte överskridas i tysta områden". 
Se Naturvårdsverkets och Energimyndighetens riktvärden för tysta miljöer. 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-
vindkraft/buller-vindkraft-riktvarden 
http://wA,vw.energinwndigheten.se/fornybart/vindkraft/planering-och-tillstand/ljud-fran-vindkraft/ 

De planerande vindkraftverken är extremt höga och ligger nära vattnet där ljud fortplantar sig på ett 
annat sätt än på land. Flera av fastigheterna i närheten av Skenäs 3 är närmast att betrakta som 
skärgårdsfastigheter där extra hänsyn till ljudpåverkan ska tas. 
En teoretisk beräkningsmetod har använts, nämligen Nord 2000. I föreliggande rapport redovisas en 
osäkerhet/felmarginal om +4dBA vid beräkning av ljudimmission med Nord2000. I nedanstående 
artikel påpekas dessutom "att indata i av denne använt datorprogram Nord2000 kan styras till 
exempel till verksamhetsutövarens fördel". Inget av ljudområdena Bagarbo, Åketorp, Kungstorp 
och Myckelsätter klarar dB(A) kraven om hänsyn tas till osäkerhet i mätmetoden. 
http://www.vindbrukdalsland.se/Bertil-
Persson%202012%20Minsta%20avstånd%20mellan%2Ovindlcraft%20och%20bostäder.pdf 

Slutsatser som redovisas av docent Bertil Persson i ovanstående artikel/undersökning "Minsta 
avstånd mellan vindkraft och bostäder' är följande: 
"Följande slutsatser kan dras efter genomgång av bullernivån vid 7500 bostäder intill 1400 
vindkraftverk. 
-Nuvarande avstånd om 500 m mellan vindkraftverk och bostäder bör ökas kraftigt. 
-Avståndet bör göras beroende av antalet verk och effekten av dessa. 
-Översiktsplaner för vindkraft bör revideras med hänsyn till krav om större avstånd. 
-Kontraktsskrivning med markägare bör baseras på större avstånd än 500 m. 
-Stor osäkerhet i bullerberäkningar med Nord2000 bör beaktas". 

Vi har också noterat att Wind4shore redovisar resultat i arbets-eller presentationsmaterial avseende 
ljudimmisionberäkningar runt Skenäs 3, som skiljer sig markant åt vid olika beräkningstillfällen 
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exempelvis mellan 2017-06-20 och 2017-02-05. 

2017-06 2017-02 
Bagarbo 39,1dB(A) 37,6dB(A) 
Åketorp 38,7dB(A) 37,1dB(A) 
Kungstorp 36,4dB(A) 35,3dB(A) 
Myckelsätter 38,8dB(A) 37,7dB(A) 

Vi anser inte att Wind4shore AB på ett betryggande eller trovärdigt sätt har visat eller kan garantera 
att redovisade decibelvärden kommer att stämma. Något eller flera redovisade resultat är 
uppenbarligen fel. 

2.1 Krav på faktiska buller- och immissionsdata 

De planerade verken är extremt höga och ovanliga i Sverige. För bara några år sedan betraktades 
verk med 120 meters totalhöjd som mycket höga. Erfarenhet och effekter från dessa extremt höga 
verk är således förhållandevis liten i Sverige. 

Bilden nedan visar vad det är vi har att ta ställning till i vår närmiljö, d.v.s. ett projekt högre än 
Turring Torso i Malmö + bergknalle på 20-25 m x 3 st. 
Dessa gigantiska industriella anläggningar planeras av Wind4shore AB nära bostäder, fritidshus och 
känsliga naturområden och kommer för all framtid att påverka närmiljön. 

300m 

250 m 

200 m 

150m 

100m 

50m 

dB(A)nivåerna för ett flertal av de berörda fastigheterna ligger precis på gränsen till, eller till och 
med på, gränsvärdet 40 dB(A). Vi kräver därför en faktisk redovisning av 
bullernivåer/ljudimmission som visar bullernivåer vid befintliga kraftverk av samma typ som 
planeras och med höjden 200 m. Med hänsyn till den"tysta" omgivningen skall resultaten av dessa 
faktiska buller-, immissionsmätningar ligga under 35 dB(A) eller vid förekomst av rena toner 
30dB(A). Denna undersökning bör utföras av ackrediterad neutral person. 
Med hänsyn till ovan borde det vara en självklarhet att redovisa faktiska buller-, och 
immissionsdata från befintliga verk i liknande miljöer, snarare än att använda osäkra teoretiska 
beräkningsmodeller. 

2.2 Visuell/grafisk skillnad 

Under projekteringstiden har vi uppmärksammat att de bilder som avser att visa 
ljudimmisionsområden har ändrats i olika arbetsunderlag som Wind4shore presenterat. Vi undrar 
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varför de avståndscirklar runt Skenäs 3 på 40 dB(A) (grön färg i skisserna nedan) som Wind4shore 
AB redovisat i olika arbetsunderlag och i ansökan till Länsstyrelsen skiljer sig markant åt och har 
förändrats mellan olika redovisningstidpunkter. I den första parklayouten låg tre 
bostäder/ljudområden innanför eller på gränsvärdet på 40 dB(A) vid Skenäs 3 (Bagarbo-
Myckeslsättervägen) i den andra modifierade versionen har man förlagt de tre ljudområdena utanför 
gränsvärdet och i den tredje och aktuella presentationen i Miljökonsekvensbeskrivningen har 
ljudemmisionsområdena ytterligare krympt. Vad har föranlett dessa ändringar? Se nedan. 

SKENÄS — förslag parklayout i arbetsunderlag jämfört med aktuell layout. 

1. Parklayout i ansökan ursprungsförslag (arbetsunderlag) 

2. Modifierad parklayout (arbetsunderlag) 
- - - _ 

• - 1 _ y ti s

..„ ;• 
diikr4 

H0,011£9 

3. Slutlig parklayout enligt aktuell Miljökonsekvensbeskrivning 

Ljudet vid bostäder får vara högst 40 dBA, vilket markeras av de gröna linjerna. Den blåa linjen 
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visar gränsen för 35 dBA. Rimligen kan inte en justering av lokaliseringen av Skenäs 1 eller 2, 
påverka ljudbilden vid Skenäs 3 positivt. 1 layout 2 har Skenäs 2 flyttats 840 meter söderut, för att 
slutligen, i layout 3 dvs i den aktuella i miljökonsekvensbeskrivningen, åter flyttas tillbaka till 
ursprungsplaceringen med ytterligare minskning av diameterstorlekar för ljudimmisioner. Någon 
eller några av dessa visuella beskrivningar måste naturligtvis vara fel. 

Vi kan inte undgå att misstänka att Wind4shore AB justerat 40 dB(A) diametern till bostäder i den 
slutliga parklayouten för att förstärka den visuella effekten så att det gynnar deras egna syften. 

Med hänsyn till bl a den divergerande redovisningen av dB(A), brist på hänsyn till 
osäkerhet/felmarginal i mätmetod, brist på hänsyn till tyst område vid Skenäs 3 (Bagarbo, Åketorp, 
Kungstorp och Myckelsätter) samt brist på redovisning av faktiska ljudemmissionsförhållanden vid 
liknande verk anser vi att Wind4shore AB:s ansökan om drift av vindkraftverk skall avslås. 

3. Avstånd till väg 

Enligt planen kommer vindkraftverket med beteckning Skenäs 3 att ligga ytterst nära den allmänna 
väg som dagligen trafikeras av flera boenden. Vi motsätter oss placeringen eftersom vi anser den 
vara riskfylld för bland annat iskast. I de rekommendationer som ges av Arbetsmiljöverket, 
Boverket, Elsäkerhetsverket, Naturvårdsverket, Transportstyrelsen, Trafikverket och 
Försvarsmakten i ett utdrag 2014-03-17 står att läsa om bedömning av risk för iskast: 

3.1 Iskast: 

"Som stöd, för bedömningar av risk för iskast har Elforsk  tagit fram en rekommendation om 
bedömning av riskavstånd vid risk för iskast i rapporten "Svenska Erfarenheter av vindkraft i kallt 
klimat, Elforsk rapport 04:13". Med riskavstånd menas här inom vilket avstånd från 
vindkraftverket det finns risk för iskast. Riskavståndet vid risk för iskast bör enligt denna studie 
beräknas enligt följande formel: Riskavstånd = 1,5 x (rotordiameter + navhöjd). 

3.2 Säkerhetavstånd till allmän väg skall vara: 

"Avståndet mellan ett vindkraftverk och en allmän väg bör vara minst lika stort som 
vindkraftverkets totalhöjd (tornhöjd + halva rotorbladsdiametern), dock alltid minst 50 meter". 
Dvs i Skenäs 3 fallet minst 200 meter till allmän väg. (enligt Trafikverkets remissvar 275 m?) 
hups://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Sakerhet-
och-konflikter/Master-och-vindkraftverk/ 

Då vindkraftverket Skenäs 3 beräknas ha en navhöjd på 135 m och en rotordiameter på 130 m bör 
avstånd till väg för att minimera risken för iskast enligt ovanstående rekommendationer vara 397,5 
meter istället för de få meter som idag planeras. 

Vindraftverket Skenäs 3 är inritat precis intill Myckelsättervägen. Denna väg är livligt trafikerad. I 
fem fastigheter finns åretruntboende. Därtill finns sex fritidsfastigheter som utnyttjas året runt. 
Dessutom utnyttjas vägen mellan Myckelsätter- Bagarbo och Åketorp ofta av andra boende i 
området för rekreation, vandring och hästridning. 

Wind4Shore hävdar i sin ansökan att rekommenderade säkerhetsavstånd till trafikerade vägar följs. 
Detta påstående är anmärkningsvärt eftersom det är felaktigt avseende vindkraftverk Skenäs 3. 

Med hänsyn till felaktig placering avseende avstånd till väg och därmed risker för iskast samt 
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underlåtenhet att upprätthålla rekommenderat säkerhetsavstånd anser vi att placering av Skenäs 3 
är direkt olämplig och strider mot Trafikverkets regler. 

4. Skuggor 

I Bagarbo överskrids gränsvärdet enligt Boverkets rekommendation för skuggstörning med 2 
timmar och 51 minuter, enligt Wind4shore endast rör byggnaden som står närmast vindkraftverket. 
Vi ifrågasätter detta påstående eftersom flera grannars byggnader ligger i det omedelbara 
närområdet av denna byggnad. 

Det är oacceptabelt att Boverkets rekommendationer överskrids. 

Med hänsyn till ovanstående punkter anser vi att Mark och Miljödomstolen bör avslå Wind4shore 
AB.s överklagande av Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Östergötlands beslut om 
vindkraft vid Skenäs 1,2 och 3. 

2019-10- 3 

Oskar Karlsson 

10 



VÄXJÖ TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

Ink. 2 019 -10- 15 

Akt:  
Aktbil. 2— enhet 

Vikboland Vind — plädering vid MMD i Växjö den 24 oktober 2019 

1 

Ärendenummer: M 4937-18 

Miljöprövningsdelegationen fastslår att Miljökonsekvensbeskrivningen kan läggas till grund för 
prövningen och att samråden varit tillräckliga. Vidare att Norrköping kommun har tillstyrkt 
vindparken på Vikbolandet. 

MPD fastlår även att utbyggnaden av vindkraft är ett allmänt intresse och att den bidrar till att bland 
annat uppnå miljömålet om begränsad klimatpåverkan. 

Verksamheten planeras i ett område där det inte finns några riksintressen utpekade, den är också 
förenlig med den gällande översiktsplanen. 

Trots det yrkar MPD på att ansökan ska avslås. 

Miljöprövningsdelegationens 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. 

Miljöprövningsdelegationen redovisar inte hur de positiva miljöeffekterna av vindparken, framför allt 
när det gäller klimatpåverkan genom en minskning av utsläppen med 130 000 ton koldioxid per år, 
har vägts mot de fem punkterna ovan. 

Eftersom "Klimatförändringen är vår tids ödesfråga, och Sverige ska ligga i framkant i den 
klimatomställning som är nödvändig" (prop 2014/15: 123 s 8), är detta anmärkningsvärt. 

Den 1 januari 2018 trädde den nya klimatlagen i kraft (SFS nr: 2017:720). Där stadgas att: 

§2. Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som 
1. syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet, 
2. bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot 
skadliga effekter av klimatförändring, 
3. är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att 
bevara och skapa funktioner i miljön som motverkar klimatförändring och dess 
skadliga effekter, och 
4. vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska 
och miljömässiga överväganden. 

VÄXJÖ TINGSRÄTT
3:2

INKOM: 2019-10-15
MÅLNR: M 4937-18
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Den planerade vindkraftsparken på Vikbolandet uppfyller, om den får byggas och tas i drift, samtliga 

fyra punkter i denna paragraf. 

Klimatlagen gäller beslut tagna efter den 1 januari 2018 och ska tillämpas på det beslut som 
länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har fattat. 

Länsstyrelsen arbetar på uppdrag av regeringen, och är skyldig att följa denna klimatlag. 

Miljöprövningsdelegationens avslag på vår ansökan, som leder till att utsläppen av koldioxid minskar 

med 130 000 ton om året, står klart i strid med den nya klimatlagen. 

Bemötande av Miljöprövningsdelegationens motiveringar. 

1. Risk för skada på havsörn 

Havsörnsstammen har ökat kraftigt i hela landet efter att skadorna från PCB och andra miljögifter 

inte längre stör artens fortplantning. Den har ökat och fortsätter att öka även på Vikbolandet. Inom 

några år kommer stammen att vara så stor att den inte längre uppfyller kravet på rödlistning (den 

anses idag vara nära hotad). Havsörnsstammen är på god väg att bli livskraftig! 

Samtliga aktiva häckningsplatser på den del av Vikbolandet där den ansökta vindparken planerades 

ligger på mer än 2 km avstånd från närmaste vindkraftverk. 

Trots det menar miljöprövningsdelegationen att vindparken innebär en risk för skada på den lokala 
och regionala havsörnspopulationen. Det grundas på en skrivelse från naturvårdsverket, som på 
begäran av MPD skrivit ett yttrande i frågan. 

Naturvårdsverket yrkar dock inte på att ansökan ska avslås. Verket uttalar sig i allmänna termer om 

tänkbara risker för faunan, med tonvikt på havsörn, men även om landskapsbild, friluftsliv och annat. 

Klimatförändringen nämns inte. 

Miljöprövningsdelegationen menar att det finns risk att övergivna eller nya bon, som eventuellt kan 

finnas eller komma att byggas inom projektområdet, kan börja användas igen. Det är dock inte 

rimligt för en projektör att ta hänsyn till vad som eventuellt kan hända i framtiden. I så fall kan 

ingenting planeras eller byggas någonstans. Det är en helt orimlig motivering för avslag på ansökan 

som gäller en verksamhet som ska pågå i minst 25 år. 

Risker för havsörn grundas på antaganden om hög flygaktivitet i området, som inte stöds av några 
fakta. De experter med god lokalkännedom som vi har anlitat gör inte den bedömningen, utan menar 

att havsörnen håller sig till kustlandskapet och skärgården. Detta är havsörnens naturliga habitat. 

Detta framgår inte av något dokument i ansökan. Vi har därför till denna förhandling kallat Jan 

Pettersson, en av landets främsta experter på just örnar och en av författarna till Naturvårdsverkets 
rapport Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss. Han har gjort ett flertal inventeringar av 

örn just på Vikbolandet, och har därmed gedigna kunskaper om den lokala örnpopulationen. 

Miljöprövningsdelegationens beslut om avslag på grund av risken för havsörn avviker starkt från den 

bedömning som EUs miljödirektorat förespråkar. Projektområdet ligger inte inom något område som 

är skyddat i lag (naturreservat, Natura 2000, riksintresseområde). Det finns sådana områden vid 

kusten och i Bråviken, men alla ligger utanför projektområdet. MPD menar att närheten till skyddade 
områden (där det finns rastande fåglar) är ett skäl för avslag. EUs miljödirektorat menar däremot att 
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det ska vara möjligt att bygga vindkraftverk till och med inom skyddade områden, så länge de 
övergripande naturliga ekosystemens hälsa upprätthålls. 

I skriften Habitatdirektivet - 20 år av skydd för den biologiska mångfalden i Europa (Europeiska 
kommissionen, Generaldirektoratet för miljö, 2012), står 

Habitatdirektivet stöder således principen om hållbar utveckling och integrerad 
förvaltning. Dess syfte är inte att utestänga samhällsekonomisk verksamhet från 
Natura 2000-områdena, utan att se till att den genomförs på ett sätt som skyddar och 
stöder de värdefulla arterna och livsmiljöerna i området samt upprätthåller de 
naturliga ekosystemens övergripande hälsa. 

Vindkraftparken Beinn an Tuirc i Skottland, byggd inom ett Natura2000-område, anges som ett 

föredömligt exempel på hur vindkraft och naturskydd kan samordnas. 

Upptäckten av ett par kungsörnar i området för en planerad vindkraftpark i Skottland 
förhindrade inte att den byggdes, utan inspirerade i stället till en väl övervägd strategi 
för att minimera byggets påverkan. Tack vare de ingående resultaten av bedömningen 
av miljöpåverkan kunde man hitta ett sätt att tillgodose örnarnas behov utan att 
minska vindkraftparkens lönsamhet. 

Detta exempel handlar om tillämpningen av Natura 2000-bestämmelserna, men även artskyddet 
kommer från detta direktiv. Dessutom är skyddet för de arter som omfattas större inom ett Natura 

2000-område än motsvarande allmänna skyddsbestämmelser som artskyddet innebär. Det innebär 

att tröskeln för vilken påverkan som tillåts är mycket lägre inom ett Natura 2000-område än utanför. 

Denna skotska vindpark består av 46 vindkraftverk, placerade inne i ett Natura 2000-område. EU:s 

miljödirektorat nämner detta som föredömligt exempel på hur utbyggnad av vindkraft kan 
samordnas med naturskyddet i Natura2000-nätverket. 

Vindparken på Vikbolandet består av högst 12 stycken vindkraftverk. De är inte placerade i 
Natura2000-områden eller områden skyddade på något annat sätt. De är placerade på mark som i sin 
helhet utnyttjas för jord- och skogsbruk. MPD har trots det avslagit ansökan. Det står i bjärt kontrast 
till den policy som EU:s miljödirektorat förordar. 

Miljöprövningsdelegationen har vidare hänvisat till Mark- och miljööverdomstolens avgörande den 

18 maj 2018 i mål nr M 4319-17 och anser att förutsättningar är lika i de bägge prövningarna. Även 

om påverkan på havsörn är gemensamt i både dessa prövningar finns det även betydande skillnader. 

I detta mål finns ingen utredning som tyder på hög aktivitet i anslutning till det planerade 
verksamhetsområdet och det finns heller ingen utredning som motsäger bolagets uppgifter. 

I detta sammanhang bör två andra avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen även beaktas, 
från den 13 respektive 18 juni 2018 i mål nr M 6313-17 respektive M 4249-17. I bägge dessa mål 
gjordes det av motparterna gällande att vindkraftverkens placering i förhållande till kända fågelbon 
skulle medföra att fåglarna skulle behöva korsa vindparken för att ta sig till platserna för födosök. Det 

gjordes också gällande att utredningarna var bristfälliga och i mål nr M 6313-17 framhölls att 
området i fråga var ett viktigt häckningsområde för fiskgjuse och att hänsyn skulle tas inte bara till 
aktiva boplatser utan även till tidigare boplatser och att häckningsplatserna kan variera. Som framgår 
av Mark- och miljööverdomstolens domskäl beaktades dock bara de två aktiva bona vid 
bedömningen om risken med hänsyn till fåglarnas flygstråk. Domstolen beviljade tillstånd. 
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Det är risken för påverkan på artens bevarandestatus som avgör om förbuden i 4 § 
artskyddsförordningen aktualiseras. När det gäller Vikbolandet råder ingen tvekan om att havsörnen 
är vanlig både regionalt och lokalt. Även om verksamheten skulle kunna påverka någon eller några av 
örnarna kommer det alltså inte att medföra någon negativ påverkan på artens bevarandestatus. 
Därmed föreligger inget hinder mot verksamheten ur den aspekten. 

Den nya inventering som Jan Pettersson från JP Fågelvind gjorde våren 2019, visade dock att det nu 

finns ett nytt havsörnsbo nära det 
Detta har Jan Pettersson redogjort för i sitt vittnesmål. 

2. Inventering av flyttstråk 

Länsstyrelsen framförde några krav på kompletteringar av miljökonsekvensbeskrivningen efter att 
den hade lämnats in. Ett av kraven var mer omfattande inventeringar av flyttfågelstråk. En sådan 
genomfördes också. Vi har hänvisat till en svensk forskningsrapport från 2012. Kontrollprogram för 
sträckande fåglar vid Hörnefors vindkraftsanläggning, som gjorts av Enetjärn Natur AB och 
Hushållningssällskapet på uppdrag av Umeå Energi, som visar att i stort sett alla flyttfåglar — 97,5% -

flyger över eller bredvid vindkraftverk. Denna rapports slutsatser har inte ifrågasatts och den citeras i 

den senaste versionen av syntesrapporten Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss från 
2017. 

Vindkraftverk utgör enligt rapporten ingen risk för sträckande fåglar. Det finns därför inget rimligt 

skäl att göra några mer omfattande inventeringar av fåglars flyttstråk än som redan har gjorts. Detta 

godtog länsstyrelsen som godkände miljökonsekvensbeskrivningen. 

Det finns alltså vetenskapligt stöd för att vindkraftverk inte har någon påverkan på flyttande fåglar. 
Risk för skada på flyttfågel kan därför inte vara ett rimligt skäl att kräva ytterligare utredningar eller 

användas som skäl för att avslå ansökan. 

3. Påverkan på friluftsliv 

Östergötlands skärgård har stor betydelse framför allt för det rörliga friluftslivet med fritidsbåtar. 
Projektområdet ligger dock inte i Östergötlands skärgård, utan på fastlandet på Vikbolandet. 

1 projektområdet förekommer inget annat friluftsliv än svampplockning, rastning av hundar etc. Det 

sker i alla naturområden och vindkraftverk påverkar på intet sätt möjligheterna till den sortens 

friluftsliv. En vindpark snarare underlättar detta, eftersom de tillfartsvägar som byggs gör området 

mer tillgängligt. 

Vi kan inte föreställa oss hur denna vindpark på Vikbolandet skulle kunna påverka friluftslivet på ett 
sätt som motiverar att ansökan avslås. 

4. Landskapsbild 

Vindkraftverkens påverkan på landskapsbilden har utretts och redovisats i ett flertal bilagor till MKBn 
samt dessutom i kompletteringar till denna. Det finns en landskapsanalys som bilaga till Norrköping 

kommuns översiktsplan för vindkraft. Även i bilagan om kulturmiljö (Vindbruk på Vikbolandet, 
Kulturmiljö och påverkansanalys, av Britta Wennstedt Edvinger från Arkeologicentrum i 
Skandinavien), behandlas påverkan på landskapsbild. Där står: 
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Slutsatser av ovanstående är, att mellan kulturvärdena och de planerade vindkraftverken 
kommer avstånd att reducera vindkraftverkens upplevda skala. Vegetation och höjdryggar 
kommer att avvärja visuell påverkan i flertalet siktstråk. Ingenstans kommer något 
kulturvärde att omringas av vindkraftverk. Samtliga kulturvärden kommer även 
fortsättningsvis att kunna upplevas utan synliga vindkraftverk, men inte i samtliga siktstråk. 
Sådan ovälkommen omringning uteblir även avseende den ackumulerade effekten av de 
aktuella tre vindparkernas vindkraftverk. Sammanfattningsvis kommer framför allt avstånd, 
topografi och vegetation att verka avvärjande på den visuella påverkan. 

Vindkraftverken är stora, men står utspridda längs kraftledningen så att det blir svårt att se mer än 
ett fåtal av dem åt gången, samtidigt som det kuperade och skogsklädda landskapet gör att verken 
skyms från de flesta utsiktspunkter. Hela vindparken kan möjligen ses från någon utsiktspunkt på 

andra sidan Bråviken. 

Miljöprövningsdelegationen beskriver inte heller var och hur landskapsbilden påverkas negativt, och 

ifrågasätter inte heller någon av alla de utredningar av påverkan på landskapsbilden som vi har 
redovisat i vår ansökan, som alla visar att påverkan är acceptabel. 

Vi kan inte föreställa oss hur denna vindpark skulle kunna påverka landskapsbilden på ett sätt som 

kan motivera att ansökan avslås. 

5. Arkeologisk fältutredning 

Länsstyrelsen krävde att miljökonsekvensbeskrivningen skulle kompletteras med 
fornminnesinventeringar i fält kring de tolv platser där vindkraftverken ska placeras. 

I den arkeologiska utredning som ingick i komplettering av ansökan, Vindbruk på Vikbolandet, 
Kulturmiljö och påverkansanalys, konstaterar arkeologen Britta Wennstedt Edvinger, att: 

Möjliga negativa konsekvenser i form av fysisk påverkan på kulturhistoriska lämningar inne i 
projektområdet kan helt undvikas genom kännedom om dessas belägenhet. Då kan 
anläggningar anpassas till dem. Det sker genom arkeologisk utredning. 

Vindbrukets flexibilitet innebär som regel att allmänna kulturmiljö-hänsyn med enkla medel 
kan upprätthållas. Om okända fornlämningar påträffas vid anläggningsarbeten ska 
markarbetena avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen av den som leder arbetet (KML 2 

kap. 10 §). 

Vi menar att det inte är rimligt att behöva göra en så kostsam utredning innan vi har fått tillstånd och 

vet att denna kostnad kommer till nytta. Praxis är att skjuta på den arkeologiska utredningen tills 
man vet exakt vilka ytor som ska användas. Först då är det relevant att fastställa om fornlämning 
berörs. 

Beslut om arkeologisk utredning fattas av länsstyrelsen jämlikt kulturmiljölagens 2 kap. 11 §. Det 
finns INTE stöd i Miljöbalken för att kräva en arkeologisk utredning som underlag för 
miljöprövningen. 

Vi har dock åtagit oss att genomföra en sådan fältutredning innan vi börjar bygga några 
vindkraftverk. Detta kan skrivas in som ett villkor för tillståndet. 
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Vindparkens lokalisering 

Bolaget har gjort en lokaliseringsutredning, och kommit fram till att detta är det mest lämpade 
området på Vikbolandet i Norrköpings kommun för att bygga en vindkraftsanläggning. Det är 
dessutom det enda möjliga i kommunen. Bolaget har tidigare ansökt om att få bygga en semi-
offshore vindpark vid Marviken, och fått avslag på den ansökan. Andra företag har sökt tillstånd att 
bygga vindkraft i de områden, utpekade som riksintresse för vindkraft och i Norrköpings kommuns 
översiktsplan för vindkraft, som ligger på andra sidan Bråviken, och fått avslag från 
miljöprövningsdelegationen. Områden i sydöstra delen av kommunen är uteslutna på grund av det 
militära stoppområdet kring det militära flygfältet i Linköping. 

Bolaget har i sin ansökan och miljökonsekvensbeskrivning tydligt visat att den valda platsen uppfyller 
kravet på en lämplig lokalisering enligt 2 kap 6 § miljöbalken. 

Sammanfattning 

De skäl för att avslå Wind4shore ABs ansökan om att bygga en vindpark på Vikbolandet som 
miljöprövningsdelegationen anför, saknar vetenskaplig grund. Det finns inga vetenskapliga belägg för 
att denna vindpark skulle innebära ett hot mot havsörnspopulationen på Vikbolandet. Några sådana 
anförs inte heller av MPD. Flyttfågelsträck påverkas inte heller, vilket MPD hävdar. Det visar de 
grundliga utredningen från Hörnefors. MPD nämner inte denna rapport, och argumenterar inte heller 
för att vederlägga den. 

När det gäller påverkan på friluftsliv, så har inga invändningar om en sådan påverkan påtalats av 
någon under de omfattande samråd som hållits på Vikbolandet. Det är bara MPD som gjort detta. 
Vindparken ligger inte i Östergötlands skärgård, utan på fastlandet, och den kommer att underlätta 
det rörliga friluftslivet där genom de nya tillfartsvägar som byggs i detta område med aktivt jord- och 
skogsbruk. 

Miljöprövningsdelegationen bedömer att påverkan på landskapet blir för stor, men preciserar inte 
detta på något vis. Den redovisar inte var eller hur denna påverkan blir så stor att den motiverar 
avslag. Inga referenser görs heller till de utredningar om påverkan på landskapsbild som redovisas i 
bolagets miljökonsekvensbeskrivning och kompletteringar. När det gäller arkeologiska 
fältundersökningar, kommer de att göras innan några vindkraftverk byggs. 

Det känns märkligt att miljöprövningsdelegationen i sitt beslut inte refererar till de utredningar och 
rapporter som bolaget har redovisat i sin ansökan. Vi har lagt ner mycket tid och engagerat ledande 
experter för att göra en komplett miljökonsekvensbeskrivning av högsta kvalitet, men 
miljöprövningsdelegationen tycks helt bortse från dessa redovisade fakta när den har fattat sitt 
beslut. 

Ingenstans i beslutet förs någon argumentation för att motbevisa, ifrågasätta eller vederlägga de 
fakta som presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen, som tydligt visar att den ansökta vindparken 
uppfyller alla rimliga krav för att den ska få tillstånd beviljat. 

Märkligast av allt är dock att vindparkens klimatnytta inte på något sätt vägs in i beslutet, trots den 
nya klimatlag som uttryckligen kräver att detta görs. Projektets klimatnytta nämns bara i 
förbigående, i en bisats. 
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Yrkande: 

Utifrån dessa invändningar mot miljöprövningsdelegationens motiveringar för att avslå ansökan yrkar 
Wind4shore AB att domstolen upphäver miljöprövningsdelegationens beslut och beviljar tillstånd att 

bygga den ansökta vindparken. 

Om domstolen finner att något av vindkraftverken utgör problem från miljösynpunkt, eller utifrån 
artskyddsförordningen, bör det vara möjligt för domstolen att precisera vilket verk som i så fall inte 
kan beviljas tillstånd, och ge tillstånd till de övriga. 

Om kollisionsrisken är skäl för avslag för något av vindkraftverken, är bolaget berett att eliminera 
denna risk genom att installera fågelskyddssystemet dtBird på de vindkraftverken. Det kan användas 
dels för att kartlägga havsörnens (och andra fåglars) flygrörelser, dels för att förhindra att kollisioner 
inträffar. Om de videofilmer som tas av dtBird-systemet visar att riskerna för fågelkollisioner är 
försumbar, kan systemet monteras ner efter en treårsperiod, i annat fall behålls systemet i drift 

under vindkraftverkets livstid. 

Om domstolen bedömer det nödvändigt att göra arkeologiska fältstudier kring varje vindkraftverks 

placering, kan det läggas till villkoren för tillstånd. 

När det gäller vindkraftverk  där ett nytt örnbo har påträffats, 
har vi i en skrivelse till MMD i augusti 2019 yrkat att i första hand bygga även det verket, med 
fågelskyddssystemet dtBirdl  installerat, i andra hand flytta det så att det ligger minst 2 km från 
örnboet, och i tredje hand att ta bort detta verk från vindparken. 

Wind4shore yrkar att mark- och miljödomstolen beviljar det av bolaget ansökta miljötillståndet. 

Tore Wizelius 

Wind4shore AB 

Projektledare Vikboland Vind 

1 DTBird® har godkänts av miljömyndigheter i allt fler länder. 
Vid årsskiftet 2018/19 fanns 182 DTBird och DTBat (fladdermöss) system installerade på 50 befintliga och 
projekterade vindparker i 13 länder (Österrike, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Norge, Polen, Spanien, 
Sverige, Schweiz, Nederländerna, Storbritannien och USA). 
Under första kvartalet 2019, har mer än 35 DTBird & DTBat installerats i Europa. Ytterligare 50 system kommer 
att installeras under 2a och 3dje kvartalet 2019 i Nordamerika, Asien och Europa. 
DTBird är idag ett beprövat fågelskyddssytem som används över hela världen. Det har utvärderats av 
oberoende forskare som visat att det fungerar. 
Beskrivning på svenska finns på: https://dtbird.com/index.php/sv-se/ 
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PROTOKOLL 
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sammanträde 

Växjö 

Aktbilaga 43 

Mål nr M 4937-18 

 

 

 

Dok.Id 501970     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 81 

351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-560 100  
 

måndag – fredag 

08:00–16:00 E-post: mmd.vaxjo@dom.se 

www.vaxjotingsratt.domstol.se 

 

 

RÄTTEN 

Chefsrådmannen Lena Pettersson (ordförande) och tekniska rådet Carl-Philip Jönsson, 

samt särskilda ledamöterna Ingvar Carlsson och Torbjörn Brorson 

 

PROTOKOLLFÖRARE 

Beredningsjuristen Anna Fridh 

 

Klagande 

Wind4shore AB 

Garde Sindarve 840 

623 61 Stånga 

Närvarande genom Tore Wizelius VD, och projektledare, Affe Gustavsson ledamot i 

bolaget, biträdd av Marie Danestig, Norrevo 

  

Motpart 

1. Länsstyrelsen i Östergötlands län 

581 86 Linköping 

Närvarande genom Karin Fröbom, miljöskyddshandläggare och Karin Sigvardsson 

 

2. Norrköpings kommun 

Rådhuset 

601 81 Norrköping 

Ej närvarande 

  

ÖVRIGA NÄRVARANDE 

Sakkunnig Jan Pettersson, närvarande under hela sammanträdet, efter parternas 

godkännande. 

Jan-Olof Johnsson, ordförande för Kolmårdsvind och delägare i projektet Vikboland 

vind, ej närvarande vid stängda dörrar.  

Lars Sandell, ej närvarande vid stängda dörrar. 

Martin Kalver från Va-bolaget Nodra AB, ej närvarande vid stängda dörrar. 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT 

Länsstyrelsen i Östergötland, Miljöprövningsdelegationens beslut från den 27 

september 2018 i ärende nr 551-3835-17 

 

SAKEN 

Tillstånd till gruppstation för vindkraft på Vikbolandet på fastigheterna Skenäs 3:7 

m.fl. i Norrköpings kommun. 

 

___________________ 
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Ordföranden presenterar mark- och miljödomstolen och redogör för syftet med 

sammanträdet. De närvarande antecknas.  

 

Hinder mot sammanträdet föreligger inte. 

 

Yrkanden 

Wind4shore AB (bolaget) yrkar enligt aktbilaga 1 och 42 avseende de delar som inte 

omfattas av sekretess. 

 

Länsstyrelsen i Östergötlands län (länsstyrelsen) bestrider yrkandet då den valda 

platsen inte uppfyller kravet på lokalisering.   

 

Grunder 

Bolaget anför grunder i enlighet med aktbilaga 1 och 42 avseende de delar som inte 

omfattas av sekretess med följande ändringar och tillägg. 

  

Maria Danestig har arbetat som energistrateg inom energibranschen. Hon arbetar med 

frågor som avser energi på det kommunägda bolaget Norrevo, som är samarbetspart i 

vindkraftsprojektet. Hon redogör för att Norrköpings kommun har som mål att till 100 

procent vara omställda till förnyelsebar energi år 2030. Vid en jämförelse mellan 

solceller och vindkraftverk är solceller sju gånger dyrare än vindkraft. Dessutom är 

platserna för solceller en begränsning. Energin som den nu aktuella vindkraftparken 

skulle generera motsvarar den el som krävs för all persontrafik i Norrköping, om 

samtliga personbilar hade varit elbilar.  

 

Havsörnspopulationen i området är livskraftig och kommer inte påverkas i någon 

större utsträckning av vindkraftsparken. Att minska koldioxidutsläppen med 130 000 

ton borde i detta fall väga tyngre. Kapacitetsfaktorn för vindkraftparken kommer 

motsvara ca 50 procent. 
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Länsstyrelsen anför i huvudsak följande. Bolaget har inte visat att vindkraftparken 

uppfyller kravet på lokalisering. Det är också länsstyrelsens inställning att parken 

kommer att få en negativ påverkan på havsörnarna i området. Det finns en hög närvaro 

av havsörn, vilket bekräftas av både Jan Petterssons inventering och av tidigare 

inventering. De grunda vikarna i området har god födotillgång och området påminner 

om förutsättningarna i Mark- och miljööverdomstolens dom i mål nr M 4319-17 i 

Söderköping. I det målet kommer man fram till att en värdering inte bara ska ske 

utifrån skyddsavstånd, utan det ska göras en helhetsbedömning. Det nu aktuella 

området är av stor betydelse för havsörn och det finns risk för att de kan skadas av 

vindkraftverken. Den nya inventeringen gjord av Jan Pettersson ger ingen entydig bild 

jämfört med tidigare inventeringar. Det är oklart om de boplatser som finns med i 

tidigare inventering fortfarande finns kvar, eftersom boplatserna inte har undersökts i 

den nya inventeringen. 

 

Vidare finns det brister i inventeringarna avseende sträckande fåglar. Det finns inget 

nytt angivet i målet jämfört med den inventering som redovisats i samband med 

ansökan. Inventeringsperioderna ligger för sent och det råder oklarheter avseende arter 

och flygsträck. 

 

Bolaget har yrkat att dtBird ska installeras. Detta är dock ingen teknik som i dagsläget 

kan användas för lämplig lokalisering. Det är möjligen en skyddsåtgärd för befintliga 

verk eller verk som bedömts vara tillåtliga men där dtBird kan installeras för att 

minska risken för kollision. 

 

Det finns även brister i underlaget avseende kulturmiljö. I det aktuella området finns 

det känsliga miljöer med fornlämningar och för att bedöma projektets påverkan behövs 

en fältstudie. Då detta har med tillåtligheten att göra ska det inte regleras genom villkor 

på så sätt som bolaget anfört. 

 

Länsstyrelsen arbetar aktivt med och är positiva till energiomställning från fossil 

energi till förnyelsebar energi. Detta inte minst genom länsstyrelsens regleringsbrev. 
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Östergötland är inte och kommer aldrig bli ett vindkraftslän med hänsyn till att det 

finns framförallt två stora flygområden som förhindrar utbyggnad av vindkraft, därtill 

finns de skyddsvärda miljöerna. Länsstyrelsen har parallellt med miljömålen även att 

tillämpa hänsynsreglerna i miljöbalken och val av bästa plats vid tillståndsprövningar. 

Vid avvägningen mellan olika intressen vägs klimataspekterna in. Bedömningen av 

klimataspekterna är en självklar del i länsstyrelsens arbete men där intressekonflikt 

föreligger ska den bästa platsen för verksamheten väljas. Länsstyrelsen vidhåller att 

den i målet aktuella platsen inte uppfyller lokaliseringskraven i miljöbalken vid en 

sammantagen bedömning av kolliderande intressen. Även om det är en fördel att det 

finns ledningar som går att nyttja, går det inte att etablera verken endast utifrån det. 

 

Sakkunnigförhör 

Rätten beslutar med stöd av 20 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

och 5 kap. 1 § rättegångsbalken att sakkunnigförhöret ska hållas inom stängda dörrar. 

 

Dörrarna stängs. 

 

Sakkunnigförhör påkallas av bolaget med Jan Pettersson till styrkande av 

vindkraftsparkens påverkan på havsörnspopulationen på Vikbolandet. Innan han hörs 

avlägger han ed och erinras om edens vikt. Förhöret tas upp digitalt med ljud och bild. 

 

Sammanträdet blir åter offentligt. 

 

Jan Pettersson har inga ersättningsanspråk för sin inställelse. 

 

Sakägarnas grunder 

Ordföranden redogör för vad övriga sakägare har anfört i målet, aktbilaga 30-40, i de 

delar som inte omfattas av sekretess. 
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Jan-Olof Johnsson anför att han för ca 16 år sedan startade det första 

vinkdraftskooperativet. Kooperationen bestod då av Konsumentkooperationen och 

Jordbrukskooperationen, som tillsammans bildade Medvind. Det finns tre attraktiva  

 

områden varav Marviken var ett av områdena. För ca 10 år sedan bildades ekonomiska 

föreningen Kolmårdsvind som hade ca 80 medlemmar, som förutom medlemsavgifter 

även satsade riskkapital för att etablera vindkraft. Marviken var det första projektet 

men ansökan avslogs efter tre års prövning. Orsaken var närheten Natura 2000-

området, havsörn m.m. Det föreslogs då att man skulle hitta en lokalisering på 

fastlandet och det nu aktuella projektet startade. Efter nära tre års ytterligare prövning 

har nu projektet hämnat hos mark- och miljödomstolen. Norrköpings kommun och 

Naturskyddsföreningen är positiva till etableringen och ställer sig bakom projektet. 

Klimatdebatten förändras på nio år men Norrköpings kommun är fortfarande en 

vindkraftsfrizon. Om en etablering ska lyckas måste andra området tas i anspråk. Det 

förevarande området har pekats ut av Norrköpings kommun som ett lämpligt 

etableringsområde för vindkraft.   

 

Parterna slutför sin talan. 

 

Bolaget håller slutanföranden i enlighet med aktbilaga 42 samt 44 avseende de delar 

som inte omfattas av sekretess. Från sidan 12-24 i aktbilaga 44 beslutar rätten stöd av 

20 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och 5 kap. 1 § 

rättegångsbalken att slutpläderingen ska ske inom stängda dörrar. Sammanträdet blir 

därefter åter offentligt. 

 

Havsörnspopulationen har ökat kraftigt i hela landet, även på Vikbolandet. Det finns 

inget belägg för att populationen kommer att påverkas av projektet. Det finns även 

bevis för att havsörn bygger bon i närhet till andra vindkraftverk, detta helt utan att de 

kommer till skada. Det finns inte en antydan till att det finns grund för att avslå 

ansökan med hänsyn till påverkan på havsörn. Närheten till ett skyddat område är inte 

heller ett argument för att avslå ansökan. 
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Till skillnad från projektet i Söderköping går flygrutterna ut över vattnet, inte inåt land. 

Det nu aktuella området uppfyller kravet på lämplig lokalisering. Länsstyrelsen har 

vidare inte heller hänvisat till något område som skulle vara mer lämpligt. 

 

Det finns 50 befintliga och projekterade vindparker i 13 olika länder, även Sverige, där 

dTBird har installerats. Det är ett beprövat fågelsystem och har godkänts av 

tillståndsmyndigheter i de länder där det används. Systemet består av kameror och 

mikrofoner som avger en varningssignal när en fågel kommer nära. Kameran går igång 

när det kommer en fågel. Det är ett effektivt sätt för att få fåglarna att väja. Ingen 

kollision med någon rovfågel har skett vid de verk som har dtBird installerat. 

 

Sammanträdet, som pågick kl. 09.05- 12.07, förklaras avslutat. Parterna underrättas om 

att dom kommer att meddelas så snart som möjligt efter eventuellt fortsatt 

skriftväxling. 

 

Som ovan 

 

 

Anna Fridh 

Protokollet uppvisat/ 
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Vikboland Vind

Miljöprövningsdelegationen fastslår att: 

• Miljökonsekvensbeskrivningen kan läggas till grund för prövningen 
• Samråden har varit tillräckliga
• Norrköping kommun har tillstyrkt vindparken på Vikbolandet  
• Utbyggnaden av vindkraft är ett allmänt intresse
• Det saknas riksintressen i projektområdet
• Verksamheten är förenlig med gällande översiktsplan 

Trots det yrkar MPD på att ansökan ska avslås 



Motiveringar för avslag

Miljöprövningsdelegationens motiverar avslaget med att

• Bolaget har inte visat att den valda platsen uppfyller kravet på en lämplig lokalisering 
enligt 2 kap 6 § miljöbalken, med hänsyn till risken för skada på havsörn. 

• Inventeringar av flyttstråk är inte tillräckligt omfattande för en samlad bedömning av 
påverkan på flyttande fåglar. 

• Närområdet med Östergötlands skärgård är värdefullt för friluftsliv. 

• Upplevelsevärdet av landskapet kan påverkas negativt. 

• Avsaknaden av en arkeologisk utredning i fält gör det inte möjligt att bedöma påverkan 
på fornlämningar. 



Klimatlagen

I klimatlagen (SFS nr: 2017:720) stadgas att: 

§2. Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som 

1. syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet,

2. bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga 
effekter av klimatförändring,

3. är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att bevara och 
skapa funktioner i miljön som motverkar klimatförändring och dess skadliga effekter, och

4. vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och 
miljömässiga överväganden.



Vindparkens klimatnytta
Den planerade vindkraftsparken på Vikbolandet uppfyller, 

om den får byggas och tas i drift, 

samtliga fyra punkter i denna paragraf. 

• Miljöprövningsdelegationen redovisar inte hur de positiva miljöeffekterna
av vindparken, en minskning av utsläppen med 130 000 ton koldioxid per 
år, har vägts in i beslutet om avslag.  

• Eftersom ”Klimatförändringen är vår tids ödesfråga, och Sverige ska ligga i 
framkant i den klimatomställning som är nödvändig” (prop 2014/15: 123 s 
8), är detta anmärkningsvärt. 

• Vi har begärt att mpd ska göra en sådan avvägning, den har utlovats, men 
den har inte gjorts.  



Mpds
”klimatprövning”

Hej, 

Frågan om klimatpåverkan berörs på sid 16 i avsnittet rörande frågan om tillåtlighet. 

 Hälsningar 

Rebecka Djerfsten 
Hej 

Menar du "bland annat Begränsad klimatpåverkan"?  

Det jag menar att ni måste väga klimatnyttan mot era skäl för avslag. Bedöma vilket som 
väger tyngst... 

 mvh 

 Tore  
Hej igen, 

Miljöprövningsdelegationen kommer inte ytterligare utveckla sitt resonemang i den här e-
postkonversationen. Vi hänvisar till det aktuella beslutet. Om ni bedömer att MPD:s beslut 
inte är korrekt kan ni överväga om ni vill överklaga det. Om ni har synpunkter på MPD:s 
handläggning av ansökan kan ni vända er till miljöskyddsdirektör Karin Sigvardsson. 

Hälsningar 

Rebecka Djerfsten 

Hej,

Länsstyrelsen kommer att beakta frågan om klimatförändringar i den aktuella prövningen. Att 
det är de äldre föreskrifterna som tillämpas medför inte att frågan om klimatförändringar inte 
beaktas.

Hälsningar

Rebecka Djerfsten



Risk för skada på havsörn

Antalet havsörnar har ökat kraftigt i hela landet, även på Vikbolandet. 
Havsörnsstammen är på god väg att bli livskraftig! 

Samtliga aktiva häckningsplatser i närheten av projektområdet ligger på 
mer än 2 km avstånd från närmaste vindkraftverk, dvs uppfyller 
rekommenderat avstånd enligt Naturvårdsverkets syntesrapport.  

Trots det hävdar mpd att vindparken innebär en risk för skada på den 
lokala och regionala havsörnspopulationen. 

Miljöprövningsdelegationen menar att det finns risk att övergivna eller 
nya bon, som eventuellt kan finnas eller komma att byggas inom 
projektområdet, kan börja användas igen. 



Jan Pettersson har i sitt vittnesmål visat att mpds
farhågor för att havörnspopulationen på 
Vikbolandet skulle skadas saknar grund. 

Ingenstans i världen har någon örnpopulation 
skadats av vindkraftverk.2018/19 fanns det 600 
GW vindkraft installerat i världen. Det motsvarar 
över 300 000 (!) vindkraftverk.



EUs miljödirektorats rekommendationer

• Projektområdet ligger inte inom något område som är skyddat i lag 
(naturreservat, Natura 2000, riksintresseområde). Det finns sådana 
områden vid kusten och i Bråviken, men alla ligger utanför 
projektområdet. 

• MPD menar att närheten till skyddade områden (där det finns 
rastande fåglar) är ett skäl för avslag. Finns det stöd för det i MB?

• EUs miljödirektorat menar däremot att det ska vara möjligt att bygga 
vindkraftverk till och med inom skyddade områden, så länge de 
övergripande naturliga ekosystemens hälsa upprätthålls.  



Vindpark med örnar i Skottland

• Vindkparken Beinn an Tuirc i Skottland, byggd inne i ett Natura2000-
område, anges som ett föredömligt exempel på hur vindkraft och 
naturskydd kan samordnas. 

• Denna skotska vindpark består av 46 vindkraftverk. EU:s miljödirektorat 
nämner detta som föredömligt exempel på hur vindkraft kan samordnas 
med naturskyddet i Natura2000-nätverket. 

• Vindparken på Vikbolandet består av högst 12 stycken vindkraftverk. De är 
inte placerade i Natura2000-områden eller områden skyddade på något 
annat sätt. De är placerade på mark som i sin helhet utnyttjas för jord- och 
skogsbruk. MPD har trots det avslagit ansökan. 

• Det står i bjärt kontrast till den policy som EU:s miljödirektorat förordar. 



Andra liknande mål

• Mpd hänvisar till MMÖDs dom i mål nr M 4319-17 och anser att förutsättningar i 
de bägge prövningarna är lika. Det finns dock betydande skillnader. I detta mål 
finns ingen utredning som tyder på hög aktivitet i anslutning till projektområdet. 
Jan Petterssons vittnesmål visar att flygaktiviteten är låg. 

• Det finns två andra domar från MMÖD, mål nr M 6313-17 respektive M 4249-17,  
som bör beaktas. I bägge dessa mål gjordes det gällande att vindkraftverkens 
placering i förhållande till kända fågelbon skulle medföra att fåglarna behövde 
korsa vindparken för att ta sig till platserna för födosök. 

• I mål nr M 6313-17 framhölls att hänsyn skulle tas även till tidigare boplatser och 
att häckningsplatserna kan variera. MMÖD beaktade dock bara de två aktiva 
bona vid bedömningen om risken med hänsyn till fåglarnas flygstråk. 

• Domstolen beviljade tillstånd i båda dessa mål. 

• Samtliga ovan nämnda mål avgjordes 2018. 



Havsörnens bevarandestatus
• Risken för påverkan på artens bevarandestatus avgör om förbuden i 4 

§ artskyddsförordningen aktualiseras. 

• När det gäller Vikbolandet råder ingen tvekan om att havsörnen är 
vanlig både regionalt och lokalt. Även om verksamheten skulle kunna 
påverka någon eller några av örnarna kommer det alltså inte att 
medföra någon negativ påverkan på artens bevarandestatus. Därmed 
föreligger inget hinder mot verksamheten ur den aspekten.

• Vid den nya inventering som Jan Pettersson gjorde våren 2019, 
påvisades ett nytt havsörnsbo i närheten av vindkraftverk  

. Detta har Jan Pettersson 
redogjort för i sitt vittnesmål. 

• För att ta hänsyn till detta nya bo har Wind4shore AB gjort ett 
tilläggsyrkande till ansökan om miljötillstånd. 



Inventering av fåglars flyttstråk

• Forskningsrapporten Kontrollprogram för sträckande fåglar vid Hörnefors 
vindkraftsanläggning (2012) visar att i stort sett alla flyttfåglar – 97,5% -
flyger över eller bredvid vindkraftverk. Vindkraftverk utgör enligt rapporten 
ingen risk för sträckande fåglar.

• Denna rapports slutsatser har inte ifrågasatts och den citeras i den senaste 
versionen av syntesrapporten Vindkraftens påverkan på fåglar och 
fladdermöss från 2017.    

• Det finns alltså vetenskapligt stöd för att vindkraftverk inte har någon 
påverkan på flyttande fåglar. 

• Risk för skada på flyttfågel kan därför inte vara ett rimligt skäl att kräva 
ytterligare utredningar eller användas som skäl för att avslå ansökan. 



Friluftsliv

• Mpd menar att närområdet med Östergötlands skärgård är värdefullt för 
friluftsliv, och det är ett skäl att avslå ansökan. 

• Östergötlands skärgård har stor betydelse framför allt för det rörliga 
friluftslivet med fritidsbåtar. 

• Projektområdet ligger dock inte i Östergötlands skärgård, utan på 
fastlandet på Vikbolandet. 

• I projektområdet förekommer svamp- och bärplockning, rastning av hundar 
etc. 

• Vindkraftverk påverkar på intet sätt möjligheterna till den sortens friluftsliv. 
En vindpark snarare underlättar detta, eftersom de tillfartsvägar som byggs 
gör området mer tillgängligt. 

• Vi kan inte föreställa oss hur denna vindpark på Vikbolandet skulle kunna 
påverka friluftslivet på ett sätt som motiverar att ansökan avslås. 



Upplevelsen av Landskapet

Mpd hävdar att Upplevelsevärdet av landskapet kan påverkas negativt. 
Vindkraftverken är stora, men står utspridda längs kraftledningen. Det blir 
svårt att se mer än ett fåtal av dem åt gången. Det kuperade och skogsklädda 
landskapet gör att verken skyms från de flesta utsiktspunkter. Hela 
vindparken kan möjligen ses från någon utsiktspunkt på andra sidan 
Bråviken. 
Miljöprövningsdelegationen beskriver inte var eller hur landskapets 
upplevelsevärden påverkas negativt. Den varken hänvisar till eller 
ifrågasätter någon av alla de utredningar om landskapsbilden som redovisas i 
vår ansökan, som alla visar att påverkan är acceptabel. 
Vi kan inte föreställa oss hur denna vindpark skulle kunna påverka 
upplevelsen av landskapsbilden på ett sätt som kan motivera att ansökan 
avslås. 



Kulturmiljö och fornlämningar

• Länsstyrelsen har krävt att miljökonsekvensbeskrivningen ska 
kompletteras med fornminnesinventeringar i fält kring de tolv platser 
där vindkraftverken ska placeras. 

• Det är inte rimligt att göra så kostsamma utredningar innan tillstånd 
beviljats, så att denna kostnad kommer till nytta. 

• Det finns INTE stöd i Miljöbalken för att kräva en arkeologisk 
utredning som underlag för miljöprövningen. 

• Vi har dock åtagit oss att genomföra en sådan fältutredning innan vi 
börjar bygga några vindkraftverk. Detta kan skrivas in som ett villkor 
för tillståndet. 



Vindparkens lokalisering

• Lokaliseringsutredningen visar 
att detta är det bästa området på 
Vikbolandet i Norrköpings 
kommun för en 
vindkraftsanläggning. 

• Bolaget har i sin ansökan och 
miljökonsekvensbeskrivning 
tydligt visat att den valda platsen 
uppfyller kravet på en lämplig 
lokalisering enligt 2 kap 6 §
miljöbalken.



Sammanfattning

• De skäl för att avslå bolagets ansökan som mpd anför, saknar 
vetenskaplig grund. 

• Havsörnspopulationen hotas inte. Det finns inga vetenskapliga eller 
andra belägg för att denna vindpark skulle innebära ett hot mot 
havsörnspopulationen på Vikbolandet. Några sådana anförs inte 
heller av MPD. 

• Flyttfågelsträck påverkas inte. Det visar utredningen från Hörnefors. 
Mpd nämner inte denna rapport, och argumenterar inte heller för att 
vederlägga den. 



• Friluftslivet gynnas. Vindparken kommer att underlätta det rörliga 
friluftslivet genom nya tillfartsvägar i detta område med aktivt jord-
och skogsbruk. 

• Acceptabel påverkan på landskapet. De utredningar om landskap och 
kulturmiljö som redovisas i MKBn visar att avstånd, topografi och 
vegetation verkar avvärjande på den visuella påverkan.

• Fornlämningar kartläggs. Det finns inga kända fornlämningar där 
vindkraftverken placeras. En arkeologisk fältutredning innan verken 
byggs kommer att klargöra om det finns idag okända fornlämningar.  



• Bolaget har lagt ner mycket tid och engagerat ledande experter för att 
göra en komplett miljökonsekvensbeskrivning av högsta kvalitet, men 
miljöprövningsdelegationen tycks helt bortse från dessa redovisade 
fakta. 

• Ingenstans i beslutet förs någon argumentation för att motbevisa, 
ifrågasätta eller vederlägga de fakta som presenteras i MKBn, som 
tydligt visar att den ansökta vindparken uppfyller alla rimliga krav för 
att den ska få tillstånd beviljat. 

• Märkligast av allt är dock att vindparkens klimatnytta inte på något 
sätt vägs in i beslutet, trots den nya klimatlag som uttryckligen kräver 
att detta görs. Projektets klimatnytta nämns bara i förbigående, i en 
bisats. 



Avvägning mot klimatnytta

Miljöprövningsdelegationen bedömer alltså, 2018, att

risken för skada på havsörn, eventuell påverkan på flyttande fåglar, på 
friluftsliv i Östergötlands skärgård och på upplevelsen av landskapet

Väger tyngre än 

att utsläppen av växthusgasen koldioxid minskas med 

130 000 ton per år 
under de 25 kommande åren



Yrkande

• Wind4shore AB yrkar att 

• domstolen upphäver miljöprövningsdelegationens beslut och beviljar 
tillstånd att bygga den ansökta vindparken. 

Om domstolen finner att något av vindkraftverken utgör problem från 
miljösynpunkt, yrkar Wind4shore AB att 

• Domstolen preciserar vilket verk som inte kan beviljas tillstånd, och ge 
tillstånd till de övriga. 



Jan Pettersson uppger i sitt vittnesmål att ett nytt  
 i ansökan. 

Beträffande detta verk yrkar Wind4shore AB att

1. Verket beviljas tillstånd med villkoret att dtBird används

2. Verket flyttas så att avståndet till örnboet blir > 2 km

3. Verket tas bort, men tillstånd beviljas för de övriga 11 verken 



Fågelskyddssystemet dtBird

DTBird® har godkänts av miljömyndigheter i allt fler länder. 

Vid årsskiftet 2018/19 fanns 182 DTBird och DTBat (fladdermöss) system 
installerade på 50 befintliga och projekterade vindparker i 13 länder
(Österrike, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Norge, Polen, Spanien, 
Sverige, Schweiz, Nederländerna, Storbritannien och USA). 

Under första kvartalet 2019, har mer än 35 DTBird & DTBat installerats i
Europa. Ytterligare 50 system kommer att installeras under 2a och 3dje 
kvartalet 2019 i Nordamerika, Asien och Europa. 

DTBird är idag ett beprövat fågelskyddssystem som används över hela
världen. Det har utvärderats av oberoende forskare som visat att det 
fungerar och har godkänts av tillståndsgivande myndigheter i de länder där
det används. 



Havsörnar vid Vikbolandet, Norrköpings kommun, en

studie i mars 2019

- inför planerna att bygga tolv vindkraftverk
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Önskad skyddszon runt
häckande havsörnar är 
2-3 km radie runt boet 
eller revirets kärna.
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Avstånden från havsörns reviren till de närmaste planerade vindkraftverken
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JP Fågelvind studie vid Kollisionsrisken Kollisionsrisken

olika vindparker Havsörn Kungsörn
Antal verk Band metoden* Band metoden*

Glötesvålen, Härjedalen 30 0,26

Bottorp, Kalmar 4 0,3

Wärnanäs, Kalmar 7 0,31

Gummaråsen, Varberg 5 0,31

Åndberg, Härjedalen 53 0,32

Sjisjka, Gällivari 30 0,33 0,34

Vikbolandet, Norrköping 12 0,45

* Band. W., Madders. M. & Whitfield. D.P. 2007. Developing field and analytical method 

to assess avian collisions risk at wind farms. In: de Lucas, M., Janss, G.F.E. & Ferrer, M.

(eds) Birds and wind farms: Risk Assessment and Mitigation, pp 259-275.Quercus, Madrid.
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