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Reaktioner på vindkraftsplanerna för Långgrund 1 och 2 

Publicerat 2021-05-31 

Länsstyrelsen i Södermanland påpekar i sitt skriftliga yttrande över vindkraftsplanerna att 
enskilda berörda och andra behöver i god tid ta del av samrådsunderlaget, innan synpunkter 
behöver lämnas. Allmänhet, organisationer utmed kusten, hamnverksamheter och 
intresseföreningar inom ett större område kring vindkraftverken behöver bli kallade till 
samrådet. Som planerna är nu ska samråd med myndigheter ske fram till sen höst i år, därefter 
planeras samråd med allmänheten under en relativt kort tid. 

Länsstyrelsen i Södermanland noterar att vindkraftverken planeras ligga direkt inpå två Natura 
2000-områden och två naturreservat. Ett nytt Natura 2000-område håller dessutom på att bildas 
utanför Hävringe, där vindkraftverk planeras. Länsstyrelsen påpekar att skärgården i 
Södermanlands län är en av de minst exploaterade och ostörda skärgårdarna i Sverige. De marina 
värdena är av hög nationell klass. Enligt reglerna för Natura 2000-områden får inte aktiviteter och 
byggen utanför dessa områden påverka naturvärdena i Natura 2000-områden. Länsstyrelsen 
påpekar att vindkraftverken kan påverka de skyddade områdena direkt, men även indirekt 
eftersom många av de arter som man vill skydda rör sig utanför Natura 2000-områdena för att 
söka föda och vila. Länsstyrelsen menar att det krävs ett omfattande underlag för att i 
tillståndsprocessen kunna avgöra om de skyddade områdena kommer att skadas. Riskerna för 
påverkan måste beskrivas vid vindkraftsanläggningarnas bygge, drift och avveckling. 
Miljökonsekvensbeskrivningen behöver behandla risken för långsiktiga effekter av att kontakten 
med öppet hav upphör och att Natura 2000-områdena bli instängda eller isolerade. 

Länsstyrelsen påpekar att Sverige har fått kritik från EU för att vi inte skyddar fåglar i tillräcklig 
grad enligt fågeldirektivet och det förbereds nu åtgärder för att vi ska uppfylla fågeldirektivet. Man 
menar också att sträckande fåglar behöver studeras mer än vad som planeras. 

Ringsö och Hartsö söder om Trosa är av riksintresse för kulturmiljö. Det är ett skärgårdsområde 
med traditionell bebyggelse med jordbruk och fiskehamn. Området ligger nära vindkraftområdet. 
Länsstyrelsen i Södermanland menar att Långgrund 1 kommer att påtagligt skada riksintresset. 

Södermanlands kust och skärgård är även riksintresseområde för friluftsliv. Utmärkande är 
orördheten, stillhet, tystnad och tilltalande landskapsbild. I beskrivningen av riksintresset står det 
att ”turismens och friluftslivets intressen ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön”. 

Arbetstillfällen som vindkraftverken skapar ska ställas i relation till arbetstillfällen som naturturism 
och besöksnäring ger, anser länsstyrelsen i Södermanland. 

Vill ha fler samråd 

Länsstyrelsen i Östergötland vill att fler samråd hålls med myndigheter innan alla undersökningar 
är gjorda. De konstaterar att projektet är omfattande och berör många intressen. Det finns inte 
erfarenheter från liknande projekt i vår region. 

Länsstyrelsen konstaterar att verksamheten planeras i närheten av Natura 2000-området Bråviken 
Yttre. Riksintresse för naturvård, friluftsliv och obruten kust i Östergötlands skärgård berörs också. 
Påverkan behöver beskrivas. Gryts skärgård, Vänsö och Korpetorp-Lönshuvud är 
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riksintresseområden för kultur. Påverkan behöver redovisas i ansökningshandlingarna bland annat 
med synbarhetsanalyser och fotomontage. 

Hur vindkraftverken kommer att påverka farlederna i området behöver beskrivas. 

Fågelinventeringar behöver göras under en stor del av året eftersom vindkraftverken kan påverka 
häckning, ruggning, övervintring och flyttning. 

Länsstyrelsen vill att bottenundersökningar ska göras på fler punkter. 

Det räcker inte med skrivbordsstudie av fiskförekomst i området. Även provfiske behöver utföras. 
Undersökningar av sälar i området behöver göras på plats, förutom skrivbordsstudie. Fladdermus-
förekomst behöver också studeras på plats. 

Kommunerna avvaktar 

Söderköpings och Norrköpings kommun vill inte uttala sig om projekten i detta skede. De har 
deltagit i samrådsmötet i april, men har inget ytterligare att säga just nu. Tekniska nämnden i 
Norrköping uppges delta i en förstudie om projekten. 

Visualiseringar 

Norrköpings Tidningar skrev om 
projekten 27 maj. Projektledaren 
Per Edström på Svea Vind 
Offshore välkomnar de som bor 
vid kusten att lämna förslag på 
varifrån visualiseringar borde 
göras. Boende på Aspöja har hört 
av sig till honom och önskar att 
visualiseringar ska göras från 
Aspöja eftersom det bor 20-25 
personer på ön förutom många 
fritidsboende och tillfälliga 
besökare. Per Edström har svarat 
att han inte kan lova att 
visualiseringar ska göras från 
Aspöja. 

 
 

Många efterfrågar visualiseringar över hur vindkraftverken      
kommer att synas vid horisonten. Här en vy från norra delen 
av Bergön, nordost om Aspöja.  

Arbetstillfällen 

Norrköpings Tidningar skriver att projekten kommer att generera flera hundra lokala och regionala 
arbetstillfällen. Först när ärendet har provats i Mark- och miljödomstolen kommer Söderköpings 
och Norrköpings kommun att uttala sig. 
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I Norrköping har kommunalrådet Reidar Svedahl (L) redan tagit ställning mot storskalig vindkraft. 
Han vill pausa utbyggnaden några år för att utreda vindkraftens påverkan på människors hälsa och 
miljön. 

Vetorätten för kommunerna utreds 

Under hösten 2020 tillsatte regeringen en snabbutredning om kommunernas vetorätt mot 
vindkraft i ett sent skede av projekten. Regeringen vill att kommunerna ska yttra sig tidigare. 
Därefter kan miljöprovningsmyndigheterna göra sina bedömningar. Utredningen ska lämna sitt 
betänkande, med förslag på ändrade regler, 30 juni 2021. Regeringen vill att nya regler ska vara på 
plats om några år. 

ArkipeLaget följer projekten 

ArkipeLaget kommer att följa utvecklingen av Långgrund 1 och 2 när mer underlag blir offentligt. 

 


