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Synpunkter på Tema vindkraft – tillägg till översiktsplanen.
Dnr PBN/2008:351
Naturskyddsföreningen i Strängnäs finner, efter genomgång av kommunens utkast till Tema
vindkraft - tillägg till översiktsplanen, att det är ett utförligt och väl genomarbetat
dokument med en inriktning som till stora delar överensstämmer med föreningens syn på
vindkraftsproblematiken, innebärande en i grunden positiv inställning till vindkraft som
miljövänlig energikälla. Detta gäller inte minst redovisningen av de viktiga ornitologiska
argumenten och vikten av att skyddsvärda arter och unika naturmiljöer bevaras.
Vi saknar emellertid en tydlig deklaration som klargör att Mälaröarnas unika och skyddsvärda
natur i sin helhet utgör en av grundförutsättningarna för Mälarområdets generella status
som riksintresse och att synnerligen starka skäl måste föreligga för att så omfattande
intrång som byggande av vindkraftverk inom området skall kunna accepteras.
Naturskyddsföreningen anser att de i utkastet redovisade skälen för en exploatering i
detta område är helt otillräckliga och att alternativa, väsentligt bättre
lokaliseringsmöjligheter föreligger. Mot denna bakgrund kräver Naturskyddsföreningen i
Strängnäs att:


Samtliga tänkbara/lämpliga områden för placering av vindkraftverk inom kommunen bör
kartläggas och pekas ut – inte endast de som angivits som riksintresse för vindkraft. Inte
minst områden intill redan miljöpåverkade områden såsom motorvägar, järnvägar,
industriområden samt skogsplantager utan skyddsvärda arter kan vara aktuella.



Vid kartläggningen bör maxeffekt och höjd inte begränsas till att gälla ”normalstora”
vindkraftverk. Större sådana med betydligt högre höjd och långsammare rotationsrörelser
kan vara intressanta alternativ med mindre skadlig miljöpåverkan.



Vindmätningar bör göras på större höjder än vad som hittills skett (71 meter). Sannolikt
föreligger lika goda eller bättre vindförhållanden på högre nivåer som på de slättområden
som nu kartlagts.



Kommunen bör kräva att länsstyrelserna i de aktuella Mälarlänen återkommer med en
gemensam vindkraftspolicy där övriga riksintressen beaktas på ett enhetligt sätt.
Alternativt att länsstyrelsen i Södermanland reviderar sin policy, så att överensstämmelse
med de övrigas syn på lämpligheten av exploatering av Mälaröarna, erhålls.



Eftersom någon sammanvägning av samtliga riksintressen inte gjorts på länsnivå är det av
största vikt att detta nu görs i kommunens översiktsplan/grönplan så att det tydligt framgår
att vindkraftsutbyggnad på Mälaröarna eller inom Mälarens vattenområde ej kommer att
accepteras.



Kommunens vindkraftspolicy måste tydligt redovisas i en kortfattad och lättillgänglig
sammanfattning, omfattande några få punkter, inkluderande ett totalt skydd från byggande
av konventionella vindkraftverk av propellermodell i den unika och känsliga
Mälarnaturen.

Förutom ovan redovisade principiella synpunkter har vi efter genomläsning av dokumentet
invändningar mot nedanstående skrivningar:
Sidan 18 under rubriken Lokalisering, första stycket texten
”I Strängnäs kommun har det visat sig att vindförutsättningarna, liksom i så många andra
kommuner, är som bäst i kustnära områden och i vattenområden.” Detta stycke anser vi bör
utgå eller kompletteras med uppgiften om att detta endast gäller för den fastställda mätnivån
71 meter, anpassad till de medelstora vindkraftverk som idag är vanligast förekommande.
Sidorna 58-79 Planering av vindkraftverk inom kommunens riksintresseområden för
vindbruk, avsnitten Miljökonsekvenser
Under samtliga dessa avsnitt bör det klart framgå att den föreslagna lokaliseringen av
vindkraftverk enligt Miljöbalken strider mot riksintresset omfattande hela Mälaren med öar
och strandområden.
Vi ansluter oss också till de av Naturskyddsföreningen i Södermanlands län samt Strängnäs
Ornitologiska Klubbs lämnade synpunkterna på Tema vindkraft.
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Synpunkter på ansökningar om bygglov respektive förhandsbesked för nedanstående
ärenden:
Dnr PBN/2008:21, PBN/2008:540, PBN/2009:19, PBN/2009:100, PBN/2009:99 och
PBN/2009:101
Med hänvisning till vårt i dag avlämnade remissvar gällande Tema vindkraft – tillägg till
översiktsplanen motsätter sig Naturskyddsföreningen i Strängnäs byggnation av vindkraftverk
i samtliga ovanstående ärenden. Vi ansluter oss också till de av Naturskyddsföreningen i
Södermanlands län samt Strängnäs Ornitologiska Klubbs lämnade synpunkterna på samma
ärenden.
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