Samrådssynpunkter Myndigheter
Vi har begärt ut de synpunkter som myndigheter har lämnat på Holmens föreslagna
vindkraftsetableringar och sammanfattat synpunkterna nedan.

MSB
Högsjön – Inga kommentarer
Skybygget – Ett länkstråk finns inom området. Totalt 240 m brett. Var det ligger är maskerat för oss
men Holmen har fått infon.
Klintaberget – VKV 5 godkänns ej, VKV 5 och 9 står i kanten av länkstråk och måste placeras så att
vingarna inte går in i länkstråket. Ett länkstråk finns inom området. Totalt 240 m brett. Var det ligger
är maskerat för oss men Holmen har fått infon.

Svenska Kraftnät
Högsjön – Inga synpunkter
Klintaberget och Skybygget - Avståndet beräknas med utgångspunkt från kraftverksrotorns periferi.
För verk med en rotordiameter på 100 meter eller mer bör avståndet mellan torn och ledning vara
större än 250 meter. Angivna säkerhetsavstånd kommer att ses över då senaste tidens rotorhaverier
har påvisat behovet av ökade säkerhetsmarginaler.

LFV
Inget att erinra. Flyghinderanalys ska dock göras. Samma besked för alla tre vindkraftsparkerna

Katrineholms kommun
Tycker att det är OK att placera VKV närmare bostad än 1000 m trots följande skrivning i
Katrineholms kommuns översiktsplan:
”Rekommenderat avstånd från vindkraftverk till bebyggelse varierar och anges mellan 100 meter till
1 000 meter. I möjligaste mån är det därför lämpligt att ha 1 000 meter som riktvärde till närmaste
verksamhet som kan beröras.”
Ovanstående text borde påverka VKV 1 och 8 i Klintaberget.

Trafikverket
Minavstånd till allmän väg: 290 m (Tornhöjd + halva rotordiameter)
Minavstånd till järnväg: 310 m (Tornhöjd + halva rotordiameter + 20 m)
Det ska säkerställas att risk för iskast inte finns via tekniska åtgärder eller via säkerhetsavstånd
(D+H)*1.5

Skavsta Flygplats
Inget att erinra. Precis i kanten av MSA-område.

Försvarsmakten
Högsjön – Försvaret har sagt att ”den sydligaste delen av det föreslagna området för Högsjön är
lokaliserat inom MSA-området tillhörande riksintresse för totalförsvarets militära, Malmens,
flygflottiljflygplats”. Rent praktiskt får vi det till att det endast är verk 16 som påverkas. Maxhöjden
för det verket blir då ca 225 m eftersom punkten ligger ca 65 m över havet. Övriga positioner
påverkas inte inom Högsjön.

Skybygget och Klintaberget – Försvarsmakten har sagt ”Uppförande av vindkraftparken inom hela det
redovisade området riskerar att medföra påtaglig skada på riksintresse för Totalförsvarets militära
del”. Efter att ha haft kontakt med Försvarsmakten så har vi förstått att:
1. En mindre del av området kan eventuellt bebyggas med vindkraftverk
2. Försvarsmakten kommer inte att meddela Holmen sekretessbelagd information, dvs i vilka
delar de eventuellt kan bygga vindkraftverk
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