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Protesterna växer mot vindkraften  
NÄVEKVARN  

De 14 planerade vindkraftverken i Bråviken har mötts av kraftiga 

protester i Nävekvarn. Men Norrköpings kommun säger ja och nu ska 

Mark- och miljödomstolen avgöra om vindkraftparken får byggas. 
I fjärran syns den 140 meter höga skorstenen till det som för drygt 50 år sedan skulle bli Marvikens 

kärnkraftverk och producera plutonium till en svensk atombomb. 

– Se där, vindkraftverken kommer att bli högre än skorstenen, 190 meter, säger Lars Waern, 

ordförande i föreningen Utveckling Nävekvarn (Funq), och ser ut över det som är själva paradiset 

för många. 

Utsikten från Skeppsvik i Nävekvarn över Bråviken där Vikbolandets arkipelag breder ut sig. Tyst 

och inbjudande för båtfolk och för alla dem som njuter friluftsliv. De som aldrig blev något 

kärnkraftverk står i dag som ett minnesmärke över en i Sverige dödförklarad energikälla. 

I stället är det en annan, förnyelsebar energikälla, som hotar. En vindkraftpark som ska byggas på 

skären utanför Marviken har fått många boende i Nävekvarn att reagera. 
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Lars Waern är inte emot vindkraft, han tycker det är viktigt att ställa om till 

förnyelsebar energi. 

– Men vi i Funq och Nävekvarns båtklubb tycker att den här platsen är väldigt illa 

vald. De 14 vindkraftverken kommer att ligga precis där farleden från Arkö leder upp 

mot Nävekvarn. Sjöfartsverket har satt en säkerhetszon på 500 meter kring varje 

kraftverk, då är risken att många som kommer med båt väljer bort Nävekvarn och 

fortsätter norrut, säger han. 

– Länsstyrelsen i Östergötland har pekat ut platser till havs som är lämpliga, men 

projektörerna säger att det blir för dyrt. 

Projektledningen har inte genomfört någon analys av hur en vindkraftpark kan 

komma att påverka människor norr om Bråviken. 

Den planerade vindparken ligger nämligen i Norrköpings kommun, ungefär tre mil 

från tätorten Norrköping. Trots att det är betydligt närmare till Nävekvarn, sju kilometer 

tvärs över Bråviken, har inte exploatören Kolmårdsvind haft någon skyldighet att ha 

samråd med de boende i Nävekvarn. 

– Men när vi fick höra om att det hölls ett samråd i Östra Husby på Vikbolandet bad vi 

dem komma hit. Men istället för samråd blev det ett informationsmöte, säger Lars 

Waern. 
– Och informationen innebar i stort att vi erbjöds att köpa andelar i kraftbolaget, säger 

han. 
Vindkraftparken planeras i ett rekreations- och friluftsområde som av Norrköpings 

kommunekolog och stadsarkivarie pekats ut som direkt olämpligt. 

Men politikerna i kommunfullmäktige gav tummen upp till etableringen. 

– När vi frågade dem varför blev svaret "vi tycker det", säger Lars Wärn. 
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Fakta 
 
Marviken olämplig enligt kommunen 
I Norrköpings kommuns översiktsplan är skärgården utanför Marviken 

markerat med röd färg, olämpligt för vindkraft men varje etablering kan prövas. 

 
Fastlandet kring Marviken är gulmarkerat. Det innebär att en storskalig 

utbyggnad av vindkraft är olämplig medan medelstora verk kan byggas. 

 
Negativa konsekvenser enligt Kultur- och fritidsnämnden i Norrköping: 

Förutsättningarna för riksintresset friluftsliv bedöms påtagligt försämras. 

Stor påverkan på miljön kring Marvikens kraftstation, som är en unik modern 

kulturmiljö av världsarvsklass. 

 

Upplevelsen av de utpekade kulturmiljöerna av kommunalt intresse påverkas 

till viss del.  
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Kommunalrådet: Norrköping ska bygga kommersiell vindkraft  
NÄVEKVARN  
 

Natur- och miljöintressena är viktiga och området kring Marviken är 

känsligt. Men Norrköpings kommun ska bygga kommersiell vindkraft, slår 

kommunalrådet Lars Stjernkvist (S) fast. 
– Vi har i dag ingen kommersiell vindkraft i kommunen och har därför sagt att vi 

aktivt ska bidra till det, säger Lars Stjernkvist. 

– Det innebär inte att vi ska strunta i att ta hänsyn till andra, men vi vill försöka pröva 

alla möjligheter att komma igång med kommersiell drift. 

Det är mark- och miljödomstolen i Växjö som ska ta ställning till om vindkraftparken 

får byggas. Genom att Norrköpings kommun, efter en tuff mangling i 

kommunfullmäktige, nu sagt ja innebär det att domstolen kan gå vidare med 

prövningen. 

– Men vi ser det inte som en självklarhet att det blir ett ja. 

Enligt Norrköpings kommuns översiktsplan ligger vindkraftparken till stora delar inom 

ett område som är rödmarkerat, olämpligt för vindkraft. Två av de 14 vindkraftverken 

ligger på eller strax innanför gränsen till Bråvikens naturreservat, avsatt som Natura 

2000-område. 

– Det är lite oklart exakt var vindkraftverken ska placeras. Men det är alldeles rätt att 

verken ligger i ett område som är både rött och gult i översiktsplanen, säger Lars 

Stjernkvist. 

– Men vi menar att placeringen av vindkraftverken kan anpassas på så sätt att det 

inte stör andra intressen. 

Konsortiet bildades år 2011 och består av parterna Kolmårdsvind ekonomisk 

förening, Wind4shore AB och det kommunalt ägda Hyresbostäder i Norrköping AB. 

Konsortiet tänker senare bilda bolaget Vindparken Marviken AB som ska bygga och 

driva vindparken. 

Har alltså Norrköpings kommun ett ekonomiskt intresse i vindkraftparken? 

– Ja. Och vi har inte för ett ögonblick tvekat med våra ambitioner utan tycker att 

Norrköping ska ta sitt ansvar för omställningen till hållbara energisystem. 
Lasse Ringdahl 
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