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Mark- och Miljödomstolen
Box 81
351 03 Växjö
Och sändlista

Synpunkter på ansökan om ”Vindkraftpark i Bråviken” målnr 2728-15
Enligt den ekonomiska föreningen Kolmårdsvind hemsida har ansökan sänts in till Mark- och
Miljödomstolen om att få etablera en vindkraftpark i Bråviken i Östergötlands län.
Nävekvarns Båtklubb, orgnr. 819000-9418, som äger en småbåtshamn med mark och vatten
för 500 båtar och har 1000 medlemmar i Nävekvarn, i Södermanlands län, har under senaste
halvåret följt diskussionerna om etablering av vindkraftverk vid Marviken i centrala Bråviken.
Vi har i brev till Kolmårdsvind 2015-01-26 bil.1 begärt att Kolmårdsvind genomför ett
samrådsförfarande med oss. Detta har företaget Kolmårdsvind förvägrat oss.
Vi anser oss vara sakägare då vi är direkt berörda genom vårt läge omedelbart norr om
etableringen. Våra medlemmars fritidsintressen med båtliv i skärgården utnyttjar frekvent
det område där etableringen planeras. Detta gäller även yrkesmässigt fiske utgående från
Nävekvarn.
Området är ett rekreationsområde för båtklubbens medlemmar och av stor betydelse för
turistutvecklingen i området. Många av besökande turister såväl svenska som utländska
besökande båtgäster passerar och uppehåller sig inom området för den planerade
Vindkraftsparken.
Enligt internationella rekommendationer bör säkerhetsavståndet vara 500 meter till farled.
Detta innebär att all båttrafik avstängs i inre farleden mellan Nävekvarn och Arkösund.
Under byggnadstiden skall all båttrafik avstängas som vi ser orealistiskt.
Nävekvarns båtklubb stödjer de synpunkter som föreningen FUNQ meddelat i brev
den 2015-08-11 till Mark – och Miljödomstolen.
Det vore förödande om denna skärgårdsidyll som ligger inom Riksintresse för naturvården,
Riksintresse för friluftslivet, Riksintresse 4 kap Miljöbalken, Riksintresse för yrkesfisket,
högsta klassen (nationellt intresse/klass 1) av värdekärna för naturvården enligt
Naturvårdsprogrammet och kommunens intresseområde för rörligt friluftslivskulle förstöras
med den föreslagna Vindkraftsparkem.
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Dessutom ligger Marvikenområdet i anslutning till Bråvikens naturreservat som också är ett
Natura 2000-område. Vindkraftsverket på Stenskärshällen kommer att ligga inom
naturreservatet och Natura 2000-området.

Nävekvarns Båtklubb yrkar att Mark- och Miljödomstolen avslår ansökan om att få bygga
vindkraftverk vid Marviken i Bråvikens centrala delar och inre skärgård. Vi begär också att
samrådsförhandling genomförs med Nävekvarns Båtklubb och att vi fortlöpande blir
informerade om ärendets handläggning för att kunna lämna verklighetsanpassad
information.
För Nävekvarns Båtklubbs styrelse
Nävekvarn 2015-08-11

Kurt Rindstål
Ordförande i NQBK
Bifogad handling Brev till Kolmårdsvind 2015-01-26
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