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Kolmårdsvind
c/o Alf Gustafsson
Älgstorp 1

61892 Kolmården

och sändlista

Synpunkter på proiekt "Vindkraftspark Marviken"
Ref till vårt tidigare brev 2015-01-25
Ref till ert svar 2015-01-31

FUNQ, Föreningen Utveckling Nävekvarn har tillsammans med andra föreningar och företag i

Nävekvarn ijanuari uppmärkammat att en vindkraftpark håller på att projekteras i Bråviken

utanför Nävekvarn, kallad "Vindkraftpark Marviken öarna". Se tidigare insänd skrivelse.

Efter påstötningar hos projektledningen har vi beretts information lördagen L4 mars 2015
enligt utsänd handling. Enligt Kolmårdsvinds ordförande, som informerade vid mötet, hade
projektjuristen avrått tillformellt samrådsmöte. Vid mötet, som samlat ca 50 personer, var

även Nyköpings Kommun representant med eftersom även de hade fått kallelsen att det
skulle genomföras ett regelrätt samrådsförfarande. Mötet blev i stället ett allmänt
informations- och diskussionsmöte.

FUNQ:s rnedlemmar och invånarna på Tunabergshalvön är klart störda av förhållandena.
Först påståendet från projektledaren " Jag har svårt att tro att denna vindpark kan ha någon
negativ påverkan för er som bor i Nävekvarn, som ligger ca 8 kilometer från närmaste vindkraftverk."
(E-mail 2015-01-30 kl 11;01). (Faktafel!)

Det vi kan konstatera är för det första att projektledningen inte genomf<irt någon som helst
analys om hur denna vindkraftspark kan påverka människor norr om kommungränsen, det
vill säga norr om Bråviken. lnga informationer om hur ljud eller landskapsbild påverkar och
berör människor på Tunabergshatvön finns redovisade.
För det andra och viktigaste är att vindkraftparken planeras i ett av de mest använda
friluftsområdena för boende och besökare i Nävekvarn och Tunabergshalvön.
För det tredje är området känt för fågelliv med bland annat havsörn. Omfattande fågelsträck
av många olika sorters fågelarter syns ofta i området både vår och höst.
För det fjärde har det i projektet inte analyserats hur infraljud som är alstrad dygnet runt av

vindkraftverk påverkar människor och djur. Eftersom den förhärskande vinden i området är
sydostlig till sydvästlig kommer ljud från vindkraftsparken att höras mera norröver än söder
om området. Påverkan av detta på Tunabergshalvöns sydsida har inte analyserats. Det kan

nämnas att ljud sprids lätt över vatten särskilt nattetid då allt annat momentant ljud är tyst.
Monotont ljud kan då vara särskilt störande.
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Vid mötet 14 mars framkom inga förmildrande omständigheter som kan motivera att byta
hög livskvalit6 för människor i ett område mot att utvinna förnyelsebar elenergijust där. Vi i

FUNQ inser verkligen att det behövs förnyelsebar elenergi för att säkerställa klimatet på

mycket lång sikt. Vi anser dock att en mycket ingående analys måste genomföras innan
naturen och levnadsvillkoren försämras avsevärt för nu levande generationer. Staten,
Länsstyrelserna och kommunerna har genom utredningar konstaterat och pekat ut vissa

områden som Iämpliga frir vindkraftsparker. Detta är inte ett sådant område!

Ny (23 febr 2015) forskning i Finland har visat att vindkraftsparker kan försämra den

marksända TV-mottagningen samt även försämra mobilteletäckningen iområden med svaga

mobiltelesignaler. Tunabergshalvön, där vissa basstationer står på Vikbolandet, är ett sådant
område" Projektledningen har inte tagit med detta i underlaget för Vindkraftspark Marviken.
En djupare analys i detta avseende måste ske genom Post- och Telestyrelsens försorg innan
beslut om byggandet av vindkraftpark i Bråviken tas.

I Norrköping kommuns vindplan finns riktlinjer för säkerhetsavstånd vad avser

vindkraftsverk. Säkerhetsavstånd till större allmän väg bör vara 500 meter. Till övriga vägar
bör säkerhetsavståndet vara minst vindkraftverkets totalhöjd, i detta fall 166 meter.
Av den anledningen har vi ställt två frågor till Transportstyrelsenlsjöfartsverket.

o Finns det några regler/säkerhetsavstånd för farleder för sjöfart motsvarande de som
finns för vägar enligt ovan?

o Finns det risker förenat med passage med fritidsbåt i närheten av vindkraftverk?

Transportstyrelsen har svarat:
Första frågan:
Det finns inte något regelverk angående detta behov. Av den orsaken utfärdar vi istället
rekommendationer för varje enskilt fall, vilket innebär att vi gör situationsanpassade
bedömningar med hänsyn till verkets/parkens belägenhet kopplat till aktuell trafikbild för
aktuellt område (farled, trafikstråk etc).

Som utgångspunkt i våra möten med bl.a. vindkraftsprojektörer utgår vi normalt med 500 m
som minsta säkerhetsavstånd mellan ett vindkraftverk och en farled som är beläget
inomskärs.
För att kunna avgöra vad som är !ämpligt säkerhetsavstånd med hänsyn till aktuell trafikbild,
krävs det att en riskanalys är framtagen genom projektörens försorg. Utifrån det resultatet
kan vi sedan avgöra vad som är lämpligt säkerhetsavstånd för aktuellt
vind kraftverk/vin dkraft pa rk.

Andra frågan:
Beträffande frågan om det finns några risker förenat vid passage med fritidsbåt i anslutning
till ett vindkraftverklvindkraftpark, är min rekommendation att ni bör passera aktuellt objekt
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på minst 500 m avstånd. Däremot kan det vara bra att känna till att överkant på det gula
fältet på tornet anger rotorbladets lägsta höjd

Vi i FUNQ drar slutsatsen att projektören ska genomföra en riskanalys som godkänns av
Transportstyrelsen innan beslut kan tas om byggnation samt att man med fritidsbåt bör
passera minst 500 m från ett vindkraftsverk.
Om byggnation enligt projektplanen kommer att ske är vår tolkning att detta område, som
idag är livligt frekventerat av fritidsbåtar, blir helt oanvändbart för fritidsverksamhet, fiske
och avkoppling.

Ett stort och angeläget ärende för såväl Ostergötland som Södermanland är att båtturismen
utvecklas positivt i vårt område. Någon analys hur denna vindkraftspark påverkar turismen i

och runt Bråviken har inte gjorts om den planerade vindkraftsparken byggsl
FUNQ anser att sådan måste göras innan beslut om byggnation tas.

Vad gäller de fotomontage som presenteras i projekthandlingen synes det vara något fel. Vid
jämförelser med det oljedrivna kärnkraftverket Marvikens skorsten som sägs vara 96 m och
andra motsvarande byggnader i verkligheten verkar vindkraftverken vara mindre fast de är
större (160 m)! Dessutom saknas bilder tagna från Tunabergshalvöns södra kuststräcka!

Om beslut fattas om byggnation av vindkraftverk vid Marviken föreslår vi att dessa reduceras
till ett fåtal (utan möjlighet till utökning) och att dessa placeras på i huvudsak mark eller i

vattenområdet mycket nära de byggnader/kai (fåtal meter)som idagfinns men inte används
på fastigheten Marviken. Fastigheten Marviken var avsedd för elproduktion.

Sammanfattning
FUNQ, Föreningen Utveckling Nävekvarn, stöder de utredningar som Stat, Länsstyrelser och
Kommuner genomfört f<ir att peka ut områden som kan vara lämpliga för vindkraftparker.
Av den anledningen är det av stor vikt att projekt som agerar utanför de planerna granskas
avsevärt mycket hårdare och mer omfattande så inget passerar utan att vara noga
analyserat.
Befolkningen på Tunabergshalvön känner sig störda, av många anledningar, av att en
vindkraftspark planeras i innerskärgården, mitt i Bråviken.
Något samråd har inte skett, vilket utlovades, och borde ha genomförts.
Projektledningen har inte lyckats övertyga om det positiva i projektet på den här platsen.
FUNQ anser att projektet "Vindkraftspark Marviken öarna" inkräktar kraftigt på människors
normala levnadsvillkor, främst friluftsliv men även vardagslivet. Projektet måste därför
avslutas.
Det är inte ställt utom allt tvivel att "Vindkraftparken Marviken öarna" inte stör människor,
djur och natur i området.
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Närmaste grannar ät norr från planerad vindkraftspark är Tunabergshalvön. Av den
anledningen anser vi oss vara sakägare i detta ärende!

Ledamot i FUNQ styrelse

Kopia

Länsstyrelsen Södermanland
Regionförbundet Söderman land
Nyköpings Kommun
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Länsstyrelsen Östergötland
Region Östergötland
Norrköpings Kommun
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