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Information efter genomförda huvudförhandlingar med Mark- och Miljödomstolen
Avseende Kolmårdsvinds ansökan om att få bygga 14 st vindkraftverk i Bråviken mellan
Nävekvarn och Marviken.
Tid 2016-09-08
Plats Björnö Marina
Vi, Hans Sohlström och jag för FUNQ samt Kurt Rindstål för NQBK, har deltagit i Mark och
Miljö Domstolen huvudförhandling 7 – 8 sept. Här kommer en kort sammanfattning.
Förhandlingen började med att sökanden presenterade sin ansökan. Det nya som framgick av
denna presentation var att den definitiva placeringen av verken inte var slutligt fastställd, men
att den presenterade placeringen var den troliga om inte svårigheter att bygga etc uppstår.
Man meddelade också att de två nordligaste verken flyttas ut från naturskyddsområden.
Närvarande myndigheter var sjöfartsverket, transportstyrelsen, länsstyrelsen, Norrköpings
kommun och Naturvårdsverket. Där samtliga utom kommunen avstyrkte ansökan.
Dock ändrade sig sjöfartsverket efter att ha fått vetorätt angående verk placerade intill farled,
i detta fall Bosö sten, Granskär och Ramsholmen. Deras ståndpunkt är att ingen del av
propellrarna får gå in över farledsområdet, samt att Bosö Sten ej är aktuell för placering.
Kolmårdsvind verkar ha för avsikt att då placera verket på grund väster on Bosö Sten. Det
enda grund som ligger inom området för ansökan är precis norr on Flatö.
Kommunen fick kritik för att området är ett ”utredningsområde” och att kommunen nu
tydligen accepterar sökandens underlag som utredning! Märkligt!
Naturvårdsverket kom väl förberedda och redovisade de naturvärden och djurliv som hotas av
eventuell exploatering. Man hänvisade till den lagstiftning som gäller och tidigare domslut i
liknande fall med exploatering intill naturskyddsområden. T.ex. att natura 2000 områden skall
vara tysta max 40dB även vid gränsen, vilket nuvarande ansökan inte uppfyller, dessutom var
det flera som ifrågasatte beräkningsmetoden för ljuddistributionen och bildpresentation man
menade att ljudutredningen var gjord för landbaserade verk. Naturvårdsverket gjorde klart att
man avstyrker ansökan utan undantag och att inget är förhandlingsbart. Vid ett eventuellt
tillstånd tror jag att Naturvårdsverket kommer att överklaga domen.
Försvarsmakten var ej närvarande men har framfört att man vill granska och därefter
eventuellt godkänna placeringen av verken och kabeldragningen, vilket sökanden verkar gå
med på.
Länsstyrelsen har i stort sett samma bedömning som Naturvårdsverket, med tillägget att man
också har diskuterat att utvidga Natura 2000 området.
Utöver myndigheterna så yttrade vi oss och NQBK liksom ett flertal intresseorganisationer och
privatpersoner. Privatperson var bl.a. Anders Bengtsson som framförde ungefär samma
åsikter som vi. Utöver argument påtalades också värdet för turismen och friluftslivet inom
området. Uteblivet samråd med oss norr om Bråviken var en mycket viktig uppgift!
Dom i målet kommer den 4 November kl 14:00 // LW
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