
Postadress  Besöksadress Org nr 21 20 00-29 40 
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KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS 
SAMMANTRÄDE 

Måndagen den 20 mars 2023 klockan 13:30 

i Stadshuset Sal B 

Tema-förmiddag kl. 09:00-12.00: 

Uppföljning av helägda bolag i kommunkoncernen 

Kommundirektören informerar 

Kommunfullmäktigeärenden 

1 Obesvarade motioner per 2023-03-07 

- Tjänsteskrivelse

KK23/149 

- Lista över obesvarade motioner

2 Obesvarade medborgarförslag per 2023-03-07 

- Tjänsteskrivelse

- Lista över obesvarade medborgarförslag

KK23/150 

3 Årsredovisning för Nyköping-Oxelösunds 

vattenverksförbund år 2022  

- Tjänsteskrivelse

- Årsredovisning NOVF 2022

- Uppföljning av genomförd internkontroll år 2022

KK23/110 

4 Avvecklande av kommunala anhörigrådet 

- Tjänsteskrivelse

KK23/100 



Kommunstyrelseärenden 

 

1 Beslut om uppsägning av hyreskontrakt på Nyköpings Hus 

med Statens Fastighetsverk  

- Tjänsteskrivelse 

-  Hyreskontrakt Nyköpings kommun SFV 

 

KK23/102 

2 Yttrande över avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29–32 §§ 

miljöbalken avseende den planerade havsbaserade 

vindkraftspark, Vindpark Långgrund  

- Tjänsteskrivelse  

- Samrådsyttrande avseende vindkraftpark 

Långgrund 1 och 2 

- Samrådsunderlag och avgränsningssamråd för 

Vindpark Långgrund 

 

KK22/1030 

3 Remiss avseende riksintresseprecisering för Stockholm 

Skavsta flygplats  

- Tjänsteskrivelse 

- Yttrande över remiss - Riksintresseprecisering för 

Stockholm TRV 2018/135400 

KK23/23  

 - Remiss avseende riksintresseprecisering för 

Stockholm 

 

 

4 Jobbsatsning: Tillväxt Nyköping (Handlingar distribueras 

separat) 

- Tjänsteskrivelse 

 

 

5 Investering: Genomförande av kommunalt vägnät för delar 

av Östra infarten  

- Tjänsteskrivelse 

- Bilaga 1, Projekt Östra infarten 

 

KK23/146 



6 

 

 

Fastställande av riktlinjer för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet (Handlingar distribueras separat) 

- Tjänsteskrivelse 

- Systematiskt arbetsmiljöarbete i Nyköpings 

kommun 

- Synpunkter på underrättelse 2021/007187 

 

KK23/147 

 

 

 

 

7 Delegationsärenden (Handlingar distribueras separat) 

 

KK22/5 

8 Anmälningsärenden (Handlingar distribueras separat) KK22/2 

 

  

Urban Granström 
Ordförande 

Jennie Wester 
Sekreterare 

  

 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

KS § 52 Obesvarade motioner per 2023-03-07 

Diarienummer: KK23/149 

Kommunallagens 5 kapitel 35 § anger att ”en motion eller ett 
medborgarförslag ska om möjligt beredas på ett sådant sätt att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget 
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och 
vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom 
samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget 
för vidare handläggning.” 

Mot ovan bakgrund har en lista tagits fram över obesvarade motioner per 
2023-03-07. 

Obesvarade motioner kvarstår sedan år 2016.  

2016: 1 är obesvarad 

2017: 3 är obesvarade 

2018: 2 är obesvarade 

2019: 2 är obesvarade 

2020: 3 är obesvarade 

2021: 2 är obesvarade 

2022: 12 är obesvarade 

2023: 2 är obesvarade 

Totalt finns 27 obesvarade motioner per 2023-03-07. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet 
med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets 
bästa?  

Nej 

Har en prövning av barnets bästa genomförts?  

Nej 

Yttranden och yrkanden 

Beslutsordning  
 

 

 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1) att lägga upprättad lista över obesvarade motioner per  
2023-03-07 till handlingarna. 

 

Reservationer 

Bilagor till beslutet:  

Kommunfullmäktiges beslut skickas till:  
Kommunsekreterarna 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
KLK, Politisk beredning och 

samordning 

Tjänsteskrivelse 

2023-03-02 

Dnr KK23/149 

 

Kommunstyrelsen 

Obesvarade motioner per 2023-03-07 
 

Kommunallagens 5 kapitel 35 § anger att ”en motion eller ett 

medborgarförslag ska om möjligt beredas på ett sådant sätt att fullmäktige kan 

fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 

kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 

Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget för vidare 

handläggning.” 

Mot ovan bakgrund har en lista tagits fram över obesvarade motioner per 

2023-03-07. 

 

Obesvarade motioner kvarstår sedan år 2016.  

2016: 1 är obesvarad 

2017: 3 är obesvarade 

2018: 2 är obesvarade 

2019: 2 är obesvarade 

2020: 3 är obesvarade 

2021: 2 är obesvarade 

2022: 12 är obesvarade 

2023: 2 är obesvarade 

 

Totalt finns 27 obesvarade motioner per 2023-03-07. 
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2023-03-02 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med 

barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?  

Nej 

Har en prövning av barnets bästa genomförts?  

Nej 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1) att lägga upprättad lista över obesvarade motioner per  

2023-03-07 till handlingarna. 

Mats Pettersson 
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
2023-03-09 

Jenny Åtegård  
Kanslichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 

  

Beslut till: 

Kommunsekreterarna 

 



Motioner 

2016 

KK16/669 

Anna af Sillen (M), Axel 
Wevel (C), Sofia 
Remnert (L), Marita 
Göransson (KD) Motion: Principbeslut kring livsmedel i offentliga kök 

Återvisades för ytterligare beredning i KS 2019-09-
09. Handläggning under KS pausades 2022 pga 
vakanser, planeras återupptas 2023.  2016-09-05 

 

2017 

KK17/487 
Sofia Remnert 
Liberalerna Motion: Inrätta lektorstjänster i Nyköping 

Underlag från produktionen finns i ärendet, 
handläggning under KS pausad 2022 pga vakanser på 
PBS, planeras återupptas under 2023.  2017-06-20 

KK17/694 
Marita Göransson (KD), 
Lars Lundqvist (KD) 

Motion: Tillsätt en kommunarkitekt i Nyköpings 
kommun 

Inget har framkommit då beredning ej är påbörjad av 
KS.   2017-10-10 

KK17/757 
Sofia Remnert (L), 
Marianne Nordblom (L) Motion: Skapa SkolFam team i Nyköping 

Begäran om nytt underlag från produktionen är 
skickad våren 2021. Handläggning inkl påminnelser 
har ej skett 2022 pga vakanser på PBS, planeras att 
återupptas under 2023.  2017-11-07 

 

  



2018 

KK18/492 
Sofia Hallgren Remnert 
(L) Motion om hyrköp och flexibelt ägande 

Handläggning under KS påbörjad. Handläggning under 
KS pausad 2022 pga vakanser på PBS, planeras 
återupptas under 2023.  2018-06-12 

KK18/808 

Nicklas Franzen (V), 
Helena Dahlström (V), 
Linn Jonsson (V), 
Johannes Andersson (V) 

Motion att Östra Storgatan skall göras om till gång- 
och cykelväg 

Avvaktar yttrande från MSN. Inget har framkommit i 
ärendet då handläggning under KS ej är påbörjad. 
Planeras återupptas under 2023.  2018-12-11 

 

2019 

KK19/700 Malin Karlsson (SD) 
Motion: Minska bostadssegregationen i Nyköpings 
kommun 

Underlag från produktionen är begärt hösten 2021, 
underlag har ännu inte inkommit. Påminnelse och 
handläggning på PBS planeras återupptas under 2023.  2019-11-07 

KK19/781 Malin Karlsson (SD) 
Motion avseende minska vattenförbrukningen i 
kommunen Inget har framkommit då beredning ej är påbörjad.  2019-12-16 

 

 

  



2020 

KK20/130 Nicklas Franzén (V) 
och Linn Jonsson (V) 

Motion avseende att prova sammankopplad 
markanvisning i Nyköpings kommun 

Inget har framkommit då beredning ej är påbörjad.  2020-02-10 

KK20/170 Malin Karlsson (SD), 
Thom Zetterström 
(SD) 

Motion: Uppdatera Policy för god ekonomisk 
hushållning (Dnr KK13/346) 

Beredning är påbörjad. Handläggning under KS pausad 
2022 pga vakanser på PBS, planeras återupptas under 
2023.  

2020-03-02 

KK20/365 Thom Zetterström 
(SD) 

Motion: Webbsändning av Kommunfullmäktige Inget har framkommit då beredning ej är påbörjad.  
 

2020-05-27 

 

2021 

KK21/287 Malin Karlsson (SD) Motion: Renovera Träffen och Träffens utomhusscen 

Begäran om underlag till svar skickat till produktionen. 
Påminnelse och handläggning planeras återupptas 
under 2023.  2021-04-28 

KK21/525 

Malin Karlsson och 
Thom Zetterström 
(SD) 

Motion gällande att skapa en handlingsplan för 
återvändande IS-terrorister i samhället Inget har framkommit då beredning ej är påbörjad.   2021-09-13 

 

2022 

KK22/1032 
Sofia Hallgren 
Remnert (L) och 
Jessica Johansson (L) 

Motion: En strategi för stärkt barn och ungdomsidrott Inget har framkommit då beredning ej är påbörjad.   2022-12-16 

KK22/995 
Malin Karlsson, 
Sverigedemokraterna 
(SD) 

Motion om att införa P-skiva för korttidsparkering i 
centrala Nyköping 

Inget har framkommit då beredning ej är påbörjad.   2022-11-25 



KK22/994 
Malin Karlsson, 
Sverigedemokraterna 
(SD) 

Motion om Inkomstkrav för bostad i segregerade 
områden 

Inget har framkommit då beredning ej är påbörjad.   2022-11-25 

KK22/972 

Sofia Hallgren 
Remnert och Jessica 
Johansson, 
Liberalerna (L) 

Motion: Ge föreningar stöd för elkostnaderna Inget har framkommit då beredning ej är påbörjad.   2022-11-16 

KK22/849 

Patrik Ivarsson (L), 
Sofia Hallgren 
Remnert (L) och 
Jessica Johansson (L) 

Motion: Utred processen kring nya ridskolan Inget har framkommit då beredning ej är påbörjad.   2022-09-08 

KK22/521 

Patrik Ivarsson (L), 
Sofia Hallgren 
Remnert (L), Jessica 
Johansson (L) 

Motion: E-motioner Inget har framkommit då beredning ej är påbörjad.   2022-05-16 

KK22/520 

Patrik Ivarsson (L), 
Sofia Hallgren 
Remnert (L), Jessica 
Johansson (L) 

Motion: Vattnet som infrastruktur 
Underlag från SHB finns i ärendet 2022-08-30. För 
sekretariatet att handlägga. Handläggning under KS 
pausad 2022 pga vakanser på PBS. 

2022-05-16 

KK22/519 

Patrik Ivarsson (L), 
Sofia Hallgren 
Remnert (L), Jessica 
Johansson (L) 

Motion: Jämställt försörjningsstöd 

KK22/519:4.1 Beslut från Socialnämnden 2022-10-20, § 
88, Yttrande över motion jämställt försörjningsstöd. 
Handläggning under KS pausad 2022 pga vakanser på 
PBS. Planeras återupptas under 2023. 

2022-05-16 

KK22/518 

Patrik Ivarsson (L), 
Sofia Hallgren 
Remnert (L), Jessica 
Johansson (L) 

Motion: Ny infart till Arnö Inget har framkommit då beredning ej är påbörjad. 2022-05-16 



KK22/484 
Malin Karlsson (SD) 
och Thom Zetterström 
(SD) 

Motion om att kommunen ska sälja sin del i Skavsta 
flygplats 

Underlag från Näringsliv (med input från SHB) samt 
underlag från Ekonomi finns i ärendet. För sekretariatet 
att handlägga. Handläggning under KS pausad 2022 pga 
vakanser på PBS. Planeras återupptas under 2023. 

2022-05-06 

KK22/229 

Malin Karlsson och 
Thom Zetterström, 
Sverigedemokraterna 
(SD) 

Motion om att personer som lever med våld i nära 
relation borde ha förtur i bostadskön 

Underlag från Nyköpingshém finns i ärendet. För 
sekretariatet att handlägga. Handläggning under KS 
pausad 2022 pga vakanser på PBS. Planeras återupptas 
under 2023. 

2022-03-14 

KK22/42 
Malin Karlsson (SD) 
och Thom Zetterström 
(SD) 

Motion att kameraövervakning behövs och bör 
komma upp där det finns behov samt att kommun 
tillsammans med polis och skola utreder var behov 
finns 

Underlag från DU finns i ärendet 2022-03-30, underlag 
från ROS finns i ärendet 2022-04-19. Handläggning 
under KS pausad 2022 pga vakanser på PBS. Planeras 
återupptas under 2023.  

2022-01-21 

 

2023 

KK23/98 
 

Malin Karlsson (SD), 
Thom Zetterström 
(SD) Ole Tronborg 
(SD) 
 

Ett nytt system för medborgarförslag 
 

Beredning under KS ej påbörjad.  
 

2023-02-14 
 

KK23/101 
 

Jessica Johannson (L) 
Sofia Hallgren 
Remnert (L) 
 

Lyft planeringen av skolavslutningen till central nivå 
 

Beredning under KS ej påbörjad i övrigt.  
 

2023-02-14 
 

 

 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

 

KS § 53 Obesvarade medborgarförslag per 2023-03-07 

Diarienummer: KK23/150 

Kommunallagens 5 kapitel 35 § anger att ”en motion eller ett 
medborgarförslag ska om möjligt beredas på ett sådant sätt att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget 
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och 
vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom 
samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget 
för vidare handläggning.” 

Mot ovan bakgrund har en lista tagits fram över obesvarade 
medborgarförslag per 2023-03-07. 

Obesvarade medborgarförslag kvarstår sedan år 2017.   

2017: 1 är obesvarad 

2018: 16 är obesvarade 

2019: 39 är obesvarade 

2020: 21 är obesvarade 

Totalt finns 77 obesvarade medborgarförslag per 2023-03-07. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet 
med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets 
bästa?  

Nej 

Har en prövning av barnets bästa genomförts?  

Nej 

Yttranden och yrkanden 

Beslutsordning 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1) att lägga upprättad lista över obesvarade medborgarförslag per  
2023-03-07 till handlingarna. 

 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Reservationer 

Bilagor till beslutet:  

Kommunfullmäktiges beslut skickas till: 
Kommunsekreterarna 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
KLK, Politisk beredning och 

samordning 

Tjänsteskrivelse 

2023-03-02 

Dnr KK23/150 

 

Kommunstyrelsen 

Obesvarade medborgarförslag per  

2023-03-07 
 

Kommunallagens 5 kapitel 35 § anger att ”en motion eller ett 

medborgarförslag ska om möjligt beredas på ett sådant sätt att fullmäktige kan 

fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 

kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 

Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget för vidare 

handläggning.” 

Mot ovan bakgrund har en lista tagits fram över obesvarade medborgarförslag 

per 2023-03-07. 

 

Obesvarade medborgarförslag kvarstår sedan år 2017.   

2017: 1 är obesvarad 

2018: 16 är obesvarade 

2019: 39 är obesvarade 

2020: 21 är obesvarade 

 

Totalt finns 77 obesvarade medborgarförslag per 2023-03-07. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med 

barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?  

Nej 

Har en prövning av barnets bästa genomförts?  

Nej 
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2023-03-02 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1) att lägga upprättad lista över obesvarade medborgarförslag per  

2023-03-07 till handlingarna. 

Mats Pettersson 
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
2023-03-09 

Jenny Åtegård  
Kanslichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 

  

Beslut till: 

Kommunsekreterarna 

 



Medborgarförslag  

2017 

KK17/594 Medborgarförslag: Vi ska kunna få vegansk mat i skolan 

Underlag från verksamhet finns i 
ärendet. Handläggning under KS 
planeras återupptas 2023.  2017-08-28 

 

2018 

KK18/100 
Medborgarförslag: Att väljer ut de Agenda 2030 mål som är relevanta på lokalnivå och börjar med att följa 
upp dessa mål och även publicerar dem på kommunens hemsida 

Handläggning under KS pausad pga 
vakanser 2022, planeras återupptas på 
PBS 2023. 2018-01-17 

KK18/194 
Medborgarförslag att införa i samråd med Sörmlandstrafiken reducerat pris för pensionärer i Nyköpings 
kommun men även ett reducerat länskort 

Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS. 2018-02-21 

KK18/237 Medborgarförslag: Att övervakningskameror ska installeras på Alpha och Omega 
Inget har framkommit i ärendet då 
beredning ej är påbörjad av KS 2018-03-07 

KK18/279 Medborgarförslag: Installera kameror inomhus och vid entré på Nyköpings högstadium, Alpha 
Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS 2018-03-20 

KK18/314 Medborgarförslag: Fria bussresor för 80 år och äldre 
Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS. 2018-04-05 

KK18/432 
Medborgarförslag: Likt Linköpings kommun, montera pingisbord av stål (för uthålligheten) i förslagavis 
hamnen och Gripsholmsparken 

Yttrande från BTN 2018-11-01 och KFN 
2018-10-10 finns i ärendet. 
Handläggning under KS påbörjad, men 
pausats pga vakanser på PBS 2022.  2018-05-23 

KK18/483 Medborgarförslag: Renovera Omega(gamla Borgis) och göra det till Kulturskola för alla 

Underlag från verksamheten har 
inkommit. Handläggning under KS ej 
påbörjad. 2018-06-07 

KK18/491 Medborgarförslag att införa kameraövervakning på Teatergatan/Nyköpings bussterminal 
Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS 2018-06-11 

KK18/588 
Medborgarförslag: Att bygga en discgolfbana i något skogspari nära Nyköpings Centrum och med minst 9 
hål 

Yttrande från KFN 2019-04-02 finns i 
ärendet. Handläggning under KS har 
påbörjats men pausades på PBS 2022 
pga vakanser.  2018-08-10 

KK18/59 
Medborgarförslag: Att ge evenemanget Litter Art Gästabud ett konkret långsiktigt stöd från kommunen för 
att driva Litter Art vidare 

Underlag finns i ärendet. Handläggning 
under KS är ej påbörjad.  2018-01-04 



KK18/62 
Medborgarförslag, två till fyra upphandlingar om året ska genomföras som reserverad upphandling och 
riktas till sociala företag 

Underlag från verksamhet begärt och 
påmint feb 2022. Påminnelse och 
handläggning planeras återupptas 
under KS på PBS 2023.  2018-01-08 

KK18/650 
Medborgarförslag att förlänga cykelbanan som går på Ö Kyrkogatan mellan Ö Kvarngatan och Storgatan 
ytterligare ett kvarter 

Yttrande från MSN 2019-03-26 finns i 
ärendet. Handläggning under KS ej 
påbörjad. 2018-09-24 

KK18/687 Medborgarförslag: Gratis bussresor för äldre 
Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS 2018-10-08 

KK18/688 Medborgarförslag: Införa fler stadsbussar under kvällstid, speciellt på helgen 

Underlag från produktionen finns i 
ärendet. Handläggning under KS ej 
påbörjad.  2018-10-09 

KK18/694 Medborgarförslag att upprätta och projektera i en naturlig samlingsplats för alla - Hamnhänget 

Underlag från produktionen finns i 
ärendet. Handläggning under KS ej 
påbörjad.  2018-10-15 

KK18/812 Medborgarförslag: Busskort till pensionärer 75 år vardagar 9-15 18- och helger 
Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS.  2018-12-11 

 

2019 

KK19/130 
Medborgarförslag att ta hem utställningen "Copernicus – tar pulsen på vår planet" och visar upp den på 
Culturum eller stadshusets entré 

Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS. 2019-02-12 

KK19/210 Medborgarförslag: Få till fler seniorboende, dvs boende som är tillgängliga för personer över 65 år 
Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS. 2019-03-12 

KK19/228 
Medborgarförslag: Att kommunen initierar och stöttar kommunens samtliga skolor till att eleverna 
tillsammans med föräldrar, i ett skolprojekt ser över hemmets klimatanpassning 

Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS. 2019-03-18 

KK19/262 
Medborgarförslag att införa avgiftsfria bussresor inom Nyköpings kommun för alla kommuninvånare, med 
motiveringen att det är bra för klimatet 

Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS. 2019-04-04 

KK19/264 
Medborgarförslag att låta pensionärer åka gratis med stadsbussarna vardagar från kl 10.00 - 14.00 samt 
lördagar och söndagar 

Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS. 2019-04-04 

KK19/269 
Medborgarförslag att öppna upp den del av vägen som stängts av för biltrafik mellan Stentorpsvägen och 
Kanntorpsvägen (vid återvinningsstationen), Arnö 

Underlag från verksamhet begärt. 
Påminnelse ej skett 2022 pga vakanser 
på PBS. Inget har framkommit då 
beredning ej är påbörjad av KS. 2019-04-09 



KK19/288 Medborgarförslag att kommunen försöker få en del av planerad statlig utflyttning av delar av 8 statliga verk 
Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS. 2019-04-12 

KK19/293 
Medborgarförslag att Nyköpings kommun beslutar att installera porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverk 
och digitala enheter i kommunens förskolor, skolor, fritids, bibliotek m fl platser 

Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS. 2019-04-15 

KK19/294 
Medborgarförslag att Nyköpings kommun beslutar att införa porrfilter för internet på alla skolor och 
förskolor i Nyköpings kommun 

Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS. 2019-04-15 

KK19/307 Medborgarförslag: Fatta beslut om för eller emot ett införande av tiggeriförbud 
Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS. 2019-04-16 

KK19/313 Medborgarförslag: Arrangera en Foodcourt under sommarmånaderna 

Underlag från verksamhet finns i 
ärendet. Komplettering begärd. 
Påminnelse ej skett 2022 pga vakanser 
på PBS. Handläggning under KS ej 
påbörjad.  2019-04-23 

KK19/326 
Medborgarförslag: Bygga en konstgräsplan på någon av fotbollsplanerna eller hockeyrinken mellan 
Långbergsskolan och Gruvvägen 

Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS. 2019-04-25 

KK19/340 Medborgarförslag att Nyköpings kommun beslutar att anlägga en konstgräsplan vid Långbergsskolan 
Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS. 2019-04-30 

KK19/407 Medborgarförslag: Anläggande av båtplatser utmed Nyköpingsån 

Inget har framkommit i ärendet. 
Begäran om underlag skickad till 
verksamheten. Påminnelse och 
handläggning planeras återupptas 
2023.  2019-05-28 

KK19/459 Medborgarförslag: Upprusta lekparken på Gustavsbergs förskola i Runtuna 
Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS. 2019-06-27 

KK19/464 Medborgarförslag: Gör Gripsholms parken mer upplyst samt bygg ut dammen med belysning 
Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS. 2019-07-01 

KK19/489 Medborgarförslag: Att på nytt utreda möjligheterna att ändra taxan för färdtjänst 

Inget har framkommit i ärendet. 
Begäran om underlag skickad till 
verksamheten. Påminnelse och 
handläggning planeras återupptas 
2023.  2019-07-10 

KK19/507 Medborgarförslag att bygga en pool längs med strandpromenaden mellan hamnen och Brandholmen 

Inget har framkommit i ärendet. 
Begäran om underlag skickad till 
verksamheten. Påminnelse och 
handläggning planeras återupptas 
2023.  2019-07-31 



KK19/510 Medborgarförslag: Att ordna breddad väg, gång- och cykelbana från Nyköping sista biten till Ryssbergen 

Inget har framkommit i ärendet. 
Begäran om underlag skickad till 
verksamheten. Påminnelse och 
handläggning planeras återupptas 
2023.  2019-08-05 

KK19/569 Medborgarförslag: Bygg en gång- och cykelväg på Tärnövägen till och från skolan i Vrena 
Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS. 2019-09-10 

KK19/594 Medborgarförslag: Låt pensionärer åka buss gratis inom kommunen 
Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS. 2019-09-18 

KK19/598 Medborgarförslag att Nyköpings kommun ska bli en intressent i Riksbanksprojektet e-kronan 
Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS. 2019-09-23 

KK19/644 
Medborgarförslag: Solcellsanpassa alla nybyggnationer som beställs eller möjliggörs av kommunen, redan 
under planeringsarbetet, och sänk kraven för takens möjlighet att tillgodogöra sig solceller 

Remitterad till MSN. Avvaktar yttrande. 
Påminnelsehantering behöver 
återupptas 2023.  2019-10-21 

KK19/645 
Medborgarförslag att Nyköpings kommun använder sitt delägande i Skavsta till att avveckla Skavsta som 
flygplats, alternativt sälja sin andel i Skavsta och investera pengarna i hållbara transportsystem 

Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS. 2019-10-21 

KK19/646 
Medborgarförslag: Jämställa cykelvägarna med bilvägarna vad det gäller skyltning - att sätta upp skyltar gör 
det enklare att välja cykeln samt normaliserar användandet av cykel som transportmedel 

Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS. 2019-10-21 

KK19/648 
Medborgarförslag: Att i den framtida stadsplaneringen se till att behovet av närservice (livsmedelsbutiker, 
apotek, möteslokaler, sopsortering mm), tillgodoses inom de olika bostadsområdena 

Underlag från verksamhet finns. 
Remitterad till MSN. Avvaktar yttrande. 
Påminnelsehantering behöver 
återupptas 2023.  2019-10-21 

KK19/650 Medborgarförslag: Skapa fler och bättre lekplatser för barn, i stadens centrum 
Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS. 2019-10-21 

KK19/651 
Medborgarförslag: Inför porrfilter på kommunala och regionala platser samt att kommunen inför en porrfri 
policy för dessa platser 

Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS. 2019-10-21 

KK19/652 Medborgarförslag: Anlägg en Bike-park vid Herrhagsskolan 
Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS. 2019-10-22 

KK19/670 
Medborgarförslag: Att ta höjd för extremscenarier i planeringen av samhällsviktiga funktioner som t ex 
reningsverk och nya bostadsområden 

Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS pga vakanser på PBS. 2019-10-28 

KK19/684 Medborgarförslag: Bygg en gång - och cykelbana från Stigtomta längs Bärbovägen fram till Kisängsvägen 

Begäran om underlag skickad till 
verksamhet. Påminnelsehantering 
pausad 2022 pga vakanser på PBS, 
planeras återupptas 2023.  2019-11-04 



KK19/709 
Medborgarförslag: Flytta Gästabudsnyckeln (gåvan till Nyköpings kommun 1987 från Pelle Nilsson) från 
Rosvalla för bättre synliggörande 

Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS pga vakanser på PBS. 2019-11-12 

KK19/745 
Medborgarförslag: Inför cykelväg från Västra Storgatan till Östra Rundgatan samt öppna upp för mopeder 
att köra Strandparksvägen från Arnö mot stan 

Remitterad till MSN. Avvaktar yttrande. 
Påminnelsehantering behöver 
återupptas 2023.  2019-11-27 

KK19/764 Medborgarförslag: Tänk om angående beslut att införa straffavgift inom hemtjänsten 
Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS pga vakanser på PBS. 2019-12-05 

KK19/777 
Medborgarförslag att Nyköpings kommun ordnar dans på fredagskvällarna på torget i centrala Nyköping 
sommartid, för att få mer människor in i stadskärnan på kvällarna 

Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS. 2019-12-13 

KK19/786 Medborgarförslag: Förbättra och skapa fler aktiviteter i och runt Gripsholmsparken på Öster 
Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS. 2019-12-18 

KK19/789 
Medborgarförslag: Att Nyköpings kommun snarast ansöker hos regeringen att få ingå i Finska språkets 
förvaltningsområde 

Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS. 2019-12-19 

KK19/799 Medborgarförslag: Fler samåkningsparkeringar utmed E4 mellan Nyköping och Norrköping 

Remitterad till MSN. Avvaktar yttrande. 
Påminnelsehantering behöver 
återupptas 2023.  2019-12-30 

KK19/95 
Medborgarförslag att Nyköpings kommun förvärvar Pelles lusthus, den delen som innehåller muséet med 
alla skyltar, föremål samt handelsboden 

Inget har framkommit då beredning ej 
är påbörjad av KS. 2019-01-29 

 

  



2020 

KK20/59 
Medborgarförslag: Förläng sopsaltningen på cykelbanan längs med strandstuguviksvägen från Kompassens 
förskola till cykelbanans slut vid Örstig 

Remitterad till MSN. Inväntar yttrande. 
Påminnelse skickad 2021. 
Påminnelsehantering pausad 2022 pga 
vakanser på PBS, planeras återupptas 2023.  2020-01-15 

KK20/86 
Medborgarförslag: Tider på t ex Rosvalla, Folkungavallen m.fl.  för "Löpning för allmänheten" när banorna 
inte är uthyrda 

Underlag från verksamheten finns i ärendet. 
Handläggning under KS är ej påbörjad. 2020-01-27 

KK20/135 
Medborgarförslag: Att göra ett politiskt ställningstagande om att utveckla förutsättningarna för socialt 
företagande 

Inget har framkommit då beredning ej är 
påbörjad av KS. 2020-02-13 

KK20/137 Medborgarförslag: Att verka för en förbättrad miljö för fladdermössen 
Inget har framkommit då beredning ej är 
påbörjad av KS. 2020-02-17 

KK20/155 Medborgarförslag: Att Nyköpings kommun fattar beslut att utreda kostnad för rivning av kraftverken i ån 
Inget har framkommit då beredning ej är 
påbörjad av KS. 2020-02-24 

KK20/168 
Medborgarförslag att Nyköpings kommun utökar de naturbaserade lösningarna för både erosion och 
översvämning vid Nyköpings strandpromenad från hamnen till Brandholmen mm 

Underlag från verksamheten finns i ärendet. 
Handläggning under KS är ej påbörjad. 2020-03-02 

KK20/174 Medborgarförslag: Omvandla skolgården vid Nicolaiskolan till en grönskande stadspark 

Remitterad till MSN. Inväntar yttrande. 
Påminnelsehantering pausad 2022 pga 
vakanser på PBS, planeras återupptas 2023.  2020-03-02 

KK20/193 Medborgarförslag: Låt ungdomar över 17 år inom LSS-verksamheten åka på veckolångt sommarläger 

Yttrande från VON 2020-10-29 finns i 
ärendet. Handläggning under KS pågår. 
Handläggning pausad 2022 pga vakanser på 
PBS, planeras återupptas 2023. 2020-03-09 

KK20/213 
Medborgarförslag att göra en rättelse av styrdokument för Gästabudsstaden AB, gällande balansen mellan 
innehållet i bolagsordningen och ägardirektiven 

Inget har framkommit då beredning ej är 
påbörjad av KS. 2020-03-16 

KK20/214 
Medborgarförslag angående nödvändig aktiv tillsyn visavi Gästabudstaden AB, mot bakgrund av havererad 
bredbandsutbyggnad i Stavvik 

Inget har framkommit då beredning ej är 
påbörjad av KS. 2020-03-16 

KK20/222 
Medborgarförslag att göra en rättelse av styrdokument för Gästabudsstaden AB, gällande balansen mellan 
innehållet i bolagsordningen och ägardirektiven 

Inget har framkommit då beredning ej är 
påbörjad av KS. 2020-03-20 

KK20/223 
Medborgarförslag angående nödvändig aktiv tillsyn visavi Gästabudstaden AB, mot bakgrund av havererad 
bredbandsutbyggnad i Stavvik 

Inget har framkommit då beredning ej är 
påbörjad av KS. 2020-03-20 



KK20/241 
Medborgarförslag: Framtida möjlighet till skärgårdspendel mellan Nyköpings hamn-Arnö-Brandholmen-
Örstigsnäs 

Inget har framkommit då beredning ej är 
påbörjad av KS. 2020-03-30 

KK20/243 
Medborgarförslag att göra en rättelse av styrdokument för Gästabudsstaden AB, gällande balansen mellan 
innehållet i bolagsordningen och ägardirektiven  

Inget har framkommit då beredning ej är 
påbörjad av KS. 2020-03-31 

KK20/244 
Medborgarförslag angående nödvändig aktiv tillsyn visavi Gästabudstaden AB, mot bakgrund av havererad 
bredbandsutbyggnad i Stavvik  

Inget har framkommit då beredning ej är 
påbörjad av KS pga vakanser på PBS. 2020-03-31 

KK20/257 
Medborgarförslag att göra en rättelse av styrdokument för Gästabudsstaden AB, gällande balansen mellan 
innehållet i bolagsordningen och ägardirektiven 

Inget har framkommit då beredning ej är 
påbörjad av KS pga vakanser på PBS. 2020-04-02 

KK20/258 
Medborgarförslag angående nödvändig aktiv tillsyn visavi Gästabudstaden AB, mot bakgrund av havererad 
bredbandsutbyggnad i Stavvik 

Inget har framkommit då beredning ej är 
påbörjad av KS pga vakanser på PBS. 2020-04-02 

KK20/274 Medborgarförslag: Bygg en utomhusplan för basket 

Yttrande från KFN 2021-02-10 finns i 
ärendet. Handläggning under KS är ej 
påbörjad. 2020-04-14 

KK20/331 Medborgarförslag: Utöka befintlig skateyta i Stigtomta 

Remitterad till MSN. Inväntar yttrande. 
Påminnelse skickad 2021. 
Påminnelsehantering pausad 2022 pga 
vakanser på PBS, planeras återupptas 2023.  2020-05-06 

KK20/345 Medborgarförslag: Utvidga skateboardparken i Stigtomta 

Remitterad till MSN. Inväntar yttrande. 
Påminnelse skickad 2021. 
Påminnelsehantering pausad 2022 pga 
vakanser på PBS, planeras återupptas 2023.  2020-05-13 

KK20/403 
Medborgarförslag: Utöka/förbättra informationen kring vilken flora, fauna och djur som är fridlysta i 
kommunen 

Begäran om underlag skickad till 
Verksamheten. Påminnelsehantering och 
handläggning planeras återupptas under KS, 
på PBS, 2023. 2020-06-08 

 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

KS § 54 Årsredovisning för Nyköping-Oxelösunds 
vattenverksförbund år 2022 

Diarienummer: KK23/110 

Årsredovisning för Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2022 har 
upprättats och behandlats av förbundets direktion. Fullmäktige i Nyköping 
och Oxelösunds kommuner ska därefter fastställa årsredovisningen, inför att 
frågan om ansvarsfrihet ska behandlas.  

År 2022 har varit ett intensivt år för förbundet, och den omorganisation som 
direktionen beslutade om år 2020, med egenanställd personal som har trätt 
i full kraft. Ett stort antal projekt pågår parallellt, samtidigt som förbundet 
levererar mer vatten som produceras på ett mer effektivt sätt. 
Resultatet blir för år 2022 0 tkr, inklusive en avsättning om 1 765 tkr till 
investeringsfond avseende anläggning för rening med ozon/kol. 
Det framgår i årsredovisningen att vatten produceras till en mycket lägre 
elförbrukning än föregående år, vilket är positivt. Elkostnaden utgör en stor 
andel av produktionskostnaden för dricksvatten, och det är glädjande att 
förbundet blir mer energieffektiv. Förbundets bedömning är att detta till 
stor del är ett resultat av de nyinvesteringar som gjorts sedan år 2019. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet 
med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets 
bästa?  

Nej 

Har en prövning av barnets bästa genomförts?  

Nej 

Yttranden och yrkanden 

Beslutsordning 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1) att fastställa förslag till årsredovisning för Nyköping-Oxelösunds 
vattenverksförbund 2022. 
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Kommunfullmäktige 

Årsredovisning för Nyköping-Oxelösunds 

vattenverksförbund år 2022 
 

Årsredovisning för Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2022 har 

upprättats och behandlats av förbundets direktion. Fullmäktige i Nyköping och 

Oxelösunds kommuner ska därefter fastställa årsredovisningen, inför att frågan 

om ansvarsfrihet ska behandlas.  

 

År 2022 har varit ett intensivt år för förbundet, och den omorganisation som 

direktionen beslutade om år 2020, med egenanställd personal som har trätt i 

full kraft. Ett stort antal projekt pågår parallellt, samtidigt som förbundet 

levererar mer vatten som produceras på ett mer effektivt sätt. 

Resultatet blir för år 2022 0 tkr, inklusive en avsättning om 1 765 tkr till 

investeringsfond avseende anläggning för rening med ozon/kol. 

Det framgår i årsredovisningen att vatten produceras till en mycket lägre 

elförbrukning än föregående år, vilket är positivt. Elkostnaden utgör en stor 

andel av produktionskostnaden för dricksvatten, och det är glädjande att 

förbundet blir mer energieffektiv. Förbundets bedömning är att detta till stor 

del är ett resultat av de nyinvesteringar som gjorts sedan år 2019. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med 

barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?  

Nej 

Har en prövning av barnets bästa genomförts?  

Nej 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1) att fastställa förslag till årsredovisning för Nyköping-Oxelösunds 

vattenverksförbund 2022. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Organisation 

Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund (NOVF) drivs genom en av de båda kommunerna 

tillsatt förbundsdirektion. Förbundsdirektionen består av fem ledamöter, varav tre från 

Nyköpings kommun och två från Oxelösunds kommun, samt lika många ersättare från respektive 

kommun. Ledamöterna och ersättarna är valda för perioden 2019-01-01 till 2022-12-31. 

För granskning av förbundets räkenskapsår 2019–2022 har medlemskommunernas fullmäktigen 

utsett varsin revisor samt revisorssuppleant. 

Direktion 

Ordinarie Ersättare 

för Nyköping  

Carl-Åke Andersson (S)  ordförande Ylva Franzén (MP)  

Linda Forså (S)  Eva Andersson (C) 

Tommy Jonsson (M)  Lars Lundqvist (KD) 

 

för Oxelösund 

Tommy Karlsson (S)  vice ordförande Håkan Carlsson (S) 

Tapio Helminen (M)  Bengt Björkhage (M) 

Revision 

Förbundets revisorer har utsetts av kommunernas fullmäktigen för att granska räkenskapsåren 

2019 till 2022. 

Ordinarie Ersättare 

för Nyköping  

Göran Silfverling (L)   Christer Gustavsson (S)  

för Oxelösund 

Eva Asthage (M)   Mayvor Lundberg (S)  

 

Förvaltning 

Förvaltningen leds av förbundsdirektören som är förbundets högsta tjänsteperson. 

Förbundsdirektören har ansvar för att driva förbundets verksamhet och att verkställa 

direktionens beslut. Direktören är direkt underställd direktionen och direktionens ordförande. 
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Förbundsdirektören leder tjänstepersonsorganisationen. Antalet anställda har år 2022 varit fyra 

personer. 

Tekniska divisionen i Nyköpings kommun har under året hyrt ut drifttekniker till förbundet enligt 

överenskommelse som ingåtts i december 2021. Under perioden har tre drifttekniker från 

Nyköpings kommun varit verksamma på förbundets anläggningar. 

Förbundet har upphandlat ekonomi- och löneadministration av bolaget Grant Thornton Sweden 

AB. 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Ändrade redovisningsprinciper 
Från och med räkenskapsåret 2022 har NOVF ändrat redovisningsprincip beträffande överskott 

vars syfte är att täcka framtida investeringsbehov i enlighet med Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster, §30. Den nya principen innebär att NOVF redovisar avsättning till 

investeringsfond som en minskning av verksamhetens intäkter i stället för som tidigare på egen 

rad i resultaträkningen.  

Den ändrade redovisningsprincipen tillämpas retroaktivt och jämförelsetalen har därför 

omräknats i såväl balansräkning och resultaträkning som i kassaflödesanalys och flerårsöversikt. 

I övrigt är redovisnings- och värderingsprinciperna oförändrade jämfört med föregående år. 

Ekonomisk utveckling 

Nedanstående tabell visar den ekonomiska utvecklingen för de senaste fem räkenskapsåren: 

Flerårsöversikt (tkr) 2022 2021 2020 2019 2018 

VA-intäkter 25 637 25 230 24 697 23 868 24 463 

Avsatt till investeringsfond * -1 765 -1 587 -5 590 -5 686 -8 352 

Övriga intäkter 7 229 1 009 144 30 57 

Verksamhetens intäkter * 31 101 24 652 19 250 18 212 16 168 

Verksamhetens kostnader -26 896 -20 832 -16 182 -15 204 -13 510 

Avskrivningar -3 715 -3 334 -2 834 -2 770 -2 481 

Finansiella intäkter 75 0 0 0 0 

Finansiella kostnader -565 -486 -235 -238 -177 

Årets resultat  0 0 0 0 0 

Soliditet  15% 17% 24% 22% 24% 

Nettoinvesteringar 13 074 22 345 16 863 4 995 7 054 

Självfinansieringsgrad (%)  72% 11% 60% 223% 125% 

Långfristig låneskuld 50 000 50 000 20 486 20 000 20 000 

Antal anställda (st) 4 4 2 - - 

* Jämförelsetalen för posten har räknats om på grund av ändrad redovisningsprincip för 

redovisning av avsättning till investeringsfond. Omräkningen har även gjorts retroaktivt hela 

perioden. Se Not 1. Redovisningsprinciper för tydligare beskrivning. 
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Jämförelse med föregående år 

VA-intäkterna är något högre än föregående år, vilket beror på ökad försäljning av vatten. Övriga 

intäkter är väsentligt högre, vilket beror på en periodiserad engångsersättning från Trafikverket 

för ersättning av ledningsomläggning till följd av Ostlänkenprojektet. 

Verksamhetens kostnader är väsentligt högre än föregående år. Den huvudsakliga delen av 

skillnaden beror på en periodiserad förlust till följd av att NOVF överlåter en sträcka av 

huvudvattenledningen till Nyköpings kommun utan att emotta någon ersättning. 

Se mer om periodiseringar med anledning av överlåtelse av huvudvattenledning under rubriken 

”Händelser av väsentlig betydelse”, vid underrubriken ”Flytt av förbindelsepunkt och överlåtelse 

av huvudvattenledning”.  

Investeringarna är lägre än föregående år, vilket dels förklaras med att år 2021 var ett år då 

investeringarna vad ovanligt höga, till följd av anläggningen av den nya Fyrsjöledningen (2020–

2021), dels med att investeringar som skulle ha skett år 2022 har försenats. Se mer om 

investeringarna i investeringsredovisningen. 

Soliditeten minskar något för år 2022, vilket förklaras med att tillgångarna har ökat men det 

egna kapitalet förblir oförändrat. Överskott från föregående år har avsatts i en investeringsfond, 

vilken inte räknas in i det egna kapitalet. 

Trender perioden 2018-2022 

VA-intäkterna verkar vara ökande över perioden, i varje fall sedan 2019. Under tiden har 

vattentaxan varit densamma, och de ökade intäkterna förklaras med ökad volym sålt vatten. 

Verksamhetens kostnader ökar över hela perioden. En betydelsefull förklaring till det är att 

förbundet ökat sin belåning under perioden, vilket leder till högre räntekostnader. En annan 

förklaring är att förbundet under åren 2018–2020 sällan lyckades leva upp till budgeterade 

kostnader på grund av personalbrist, vilket ledde till försening av förbundets planerade 

utredningar och projekt. Skillnaden i avsättning till investeringsfond blir en följd av att förbundet 

i större utsträckning uppnår budgeterade kostnader för år 2021 och 2022 än tidigare. 

Antalet anställda har gått ifrån 0 vid periodens start till 4 år 2022, vilket är en följd av den 

förändring av förbundets organisation som direktionen beslutade år 2020, vilken innebar att 

förbundet skulle anställa egen personal i stället för att hyra in från Nyköpings kommun. 

Avskrivningskostnaderna ökar för hela perioden, vilket förklaras av de många avslutade 

investeringsprojekten som genomförts under perioden. 

Nedanstående diagram visar fördelningen av förbundets skuldsättningsgrad på kategorierna 

avsättningar, långfristiga skulder, kortfristiga skulder och utnyttjad koncernkontokredit 

(”checkkredit”). Samtliga jämförelsetal i diagrammet har räknats om på grund av ändrad 

redovisningsprincip för redovisning av investeringsfond. 
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Verksamhetens utveckling 

Nyckeltal 
Utfall Budget 

2021 2020 2019 2018 
2022 2022 

Levererat 
dricksvatten till 
Nyköping, m3 

3 606 467 3 400 000 3 653 252 3 466 940 3 299 894 3 449 030 

Levererat 
dricksvatten till 
Oxelösund, m3 

1 508 138 1 400 000 1 385 883 1 416 680 1 447 649 1 443 600 

Elförbrukning, kWh 2 663 911 3 000 000 2 825 679  2 913 163 2 911 140 3 064 428 

Elförbrukning per 
dricksvatten, 
kWh/m3 

0,52 0,63 0,56 0,58 0,61 0,63 

Elkostnad per 
dricksvatten, kr/m3 

0,45 0,68 0,51 0,54 0,53 0,52 

 

Jämförelse med föregående år 

Förbundet levererar mer vatten än prognostiserat till både Nyköping och Oxelösund. 

Sammanlagt levererar förbundet drygt 5,1 miljoner m3, vilket är cirka 300 tusen m3 över 

budgeterad nivå. Det innebär att intäkterna för vattenavgifter överstiger budget med cirka 1,5 

miljoner kronor. 

 

Elförbrukningen för 2022 är väsentligt lägre än föregående år. Detta förklaras med att vissa 

anläggningar lagts ner, men framför allt av att förbundets nyinvesteringar leder till en mer 

energieffektiv verksamhet  

 

En följd av minskad elförbrukning samt vattenleverans över prognos är att nyckeltalet 

Elförbrukning per dricksvatten (kWh/m3) är lägre än budgeterat.  

 

                

varav kor ris ga skulder           

varav checkkredit         

varav långfris ga skulder             

varav avsä ningar             

    

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 kuldsä ningsgrad
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Ett fast elprisavtal tecknades inför 2020 då elpriserna var mycket mer förmånliga än 

marknadspriserna år 2022. Detta fastprisavtal har löpt vidare fram till år 2022, och lett till 

mycket förmånliga elpriser för förbundet. Detta, tillsammans med energieffektiviseringen med 

minskad elförbrukning per producerad kvadratmeter vatten leder till en tydlig minskning för 

nyckeltalet Elkostnad per dricksvatten, kr/m3. 

Trender perioden 2018-2022 

Sett till femårsperioden 2018-2022 så ligger vattenförsäljningen över prognostiserad nivå i snitt, 

framför allt till Nyköping men även till Oxelösund. Genomsnittet för Nyköping är cirka 3,5 

miljoner m3 med tyngd på år 2021 och 2022. Genomsnittet för Oxelösund är på drygt 1,4 

miljoner m3, mer jämnt fördelat under hela perioden men med relativt stor förbrukning år 2022. 

 

Elförbrukningen har minskat stadigt med ett cirka 0,02 kWh per producerad kubikmeter över 

hela perioden. Den största minskningen är år 2022 med 0,04 kWh. Förbundets huvudsakliga 

förklaring till minskningen är att anläggningarna blir något mer energieffektiva allt eftersom de 

förnyas, men även att en ökad leverans leder till ett lägre genomsnittspris. 

Elkostnaden per producerad kubikmeter har legat relativt stabilt under femårs-perioden, 

möjligen kan det utskiljas en liten minskning sedan år 2020 när fastprisavtalet tecknades, 

eftersom förbundet sett en energieffektivisering under den perioden. I och med att det 

förmånliga fastprisavtalet löper ut vid årsskiftet 2022/2023 kommer sannolikt kommande års 

elkostnad per producerad kubikmeter bli väsentligt högre. 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Förbundets intäkter är huvudsakligen beroende av levererade vattenvolymer samt den 

vattenavgift kommunerna fastställt.  

Elförbrukning och elpriser är förhållanden och faktorer som påverkar löpande påverkar 

verksamhetens kostnader. 

Förbundets tillgång till finansiering är av väsentlig betydelse för utvecklingen av investeringstakt 

och den ekonomiska ställningen på lång sikt. 

Finansiella risker 

I takt med att förbundet ökar sin belåning ökar också den finansiella risken med ökade 

räntekostnader på grund av ökad ränta. Förbundet har fördelaktiga lån från Nyköpings kommun, 

och räntan är bundet till Kommuninvests referensränta plus ett pålägg. Om räntan skulle öka 

med i genomsnitt en procentenhet skulle det innebära ökade räntekostnader om 500 000 kr per 

helår. 

Förbundet har sedan lång tid fört diskussioner med Nyköpings kommun för upptagande av nya 

lån under perioden 2020–2030, för att kunna finansiera förbundets stora investeringar. Enligt 

den tioåriga budgetprognosen och dialogen med Nyköpings kommun så ryms förbundets 

lånebehov inom kommunens låneutrymme. Om investeringskostnaderna för förbundets projekt 

ökar och blir högre än prognostiserat kan förbundet behöva söka finansiering på andra håll. 

Förbundet har åren 2020–2022 haft ett fast elpris som har varit fördelaktigt jämfört med 

elmarknaden i Sverige. Inför upphandling av el för år 2023 har förbundet ett rörligt elprisavtal, 

vilket leder till en högre risk för höga rörliga elpriser. Om elpriset ökar med 50 öre per kWh i 
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genomsnitt över ett år innebär det en ökad årskostnad för el på cirka 1,3 miljoner kronor. 

Förbundet har budgeterat med visst utrymme för priser över det prognostiserade elpriset för 

2023. 

Pensionsförpliktelser 

För förtroendevalda tillämpas OPF-KL14 och OPF-KL18 som omfattar reviderade bestämmelser 

för förtroendevalda gällande omställning, pension och familjeskydd. För förbundets anställda 

tillämpas AKAP-KL som tjänstepensionsavtal. 

Såväl OPF-KL som AKAP-KL är premiebestämda pensionsplaner där förbundet betalar in 

pensionspremier baserat på de arvoden och löner förbundet betalat ut till direktionens 

ledamöter och deras ersättare respektive till förbundets anställda personal. Pensionskapitalet 

administreras och förvaltas av KPA Pension. Pensionspremierna uppgick till 167 tkr under 2022. 

Att pensionsplanerna är premiebaserade innebär bland annat att förbundet inte har andra 

pensionsförpliktelser än de premier som betalas löpande. Några pensionsavsättningar redovisas 

därför inte i balansräkningen.  

Händelser av väsentlig betydelse 

Under perioden har förbundet anlagt nya förbindelsepunkter till Enstaberga och Stigtomta. I 

samband med projekt Ostlänken och bibanan har nya huvudvattenledningar anlagts på sträckan 

Väderbrunn-Minninge. Gamla anläggningar har tagits ur drift och tagits bort. Samtidigt har 

upprustning gjorts av anläggning för nödvatten i Väderbrunn.  

I juni uppstod en läcka på huvudvattenledningen mellan Minninge och Hemgården. NOVF kom i 

gång med vattenleveransen till kommunerna efter knappt ett halvt dygn. Förbundet deltog i 

krisledningsarbetet tillsammans med de två medlemskommunerna. Förbundet har deltagit i 

Nyköpings kommuns granskning av det genomförda krisledningsarbetet, och förbundets 

revisorer har granskat NOVF:s beredskap för avbrott i dricksvattenförsörjningen. 

Under året beslutade direktionen att välja reningsmetod för reningsanläggningen som planeras 

att byggas 2025, rening genom ozon- och kolfilter. Beslutet föregicks av en multikriterieanalys av 

två pilotutredningar som förbundet genomfört de senaste 10 åren. 

Under året var direktionen och förvaltningen på studiebesök hos sina kollegor på Gotland, för 

att titta på deras avsaltningsanläggning samt deras befintliga anläggning för rening med Ozon 

och kolfilter. Studiebesöket var lärorikt, och direktionen kunde konstatera att avsaltning som 

reningsmetod inte är kostnadseffektivt eller aktuellt för Nyköping-Oxelösunds 

Vattenverksförbund. 

Förbundet har under hösten 2022 genomfört en rekryteringsprocess vilken lett till att 

förvaltningen utökas till 7 anställda under år 2023. 

Flytt av förbindelsepunkt och överlåtelse av huvudvattenledning 

Under hösten 2022 beslutade direktionen (Dnr NOVF2022-17-2) tillsammans med Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden i Nyköpings kommun (Dnr MSN22/64) att leveranspunkten till 

Nyköpings centralort ska flyttas. Leveranspunkten är i dagsläget inne i området Hemgården, och 

flyttas ut till Minninge. Detta görs genom att NOVF överlåter huvudvattenledningen mellan 
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Minninge och Hemgården till Nyköpings kommun utan att Nyköpings kommun står för några 

kostnader. Ett villkor är att ledningen ska vara i gott skick, varför NOVF genomför en investering 

på sträckan Minninge-Nyköpingsbanan samt Nyköpingsbanan-Hemgården från 2022–2023. 

Investeringen beräknas vara färdig före sommaren 2023. Det innebär en kostnad för NOVF när 

ledningssträckan, som kommer att ha ett bokföringsvärde, ska lämna förbundets ägor. 

Sträckan Minninge-Hemgården var redan planerad för omläggning sedan tidigare, i och med att 

den behöver flyttas för att möjliggöra Trafikverkets Ostlänkenprojekt. I genomförandeavtal 

Trv2021/15696 framgår att Trafikverket ska finansiera 100 % respektive 75 % av de två 

ledningarna mellan Minninge-Nyköpingsbanan (i avtalet benämnd ”Åtgärd  . ”). Intäkten från 

Trafikverket minskar förbundets förlust vid överlåtande av anläggning 

Med anledning av att överlåtelsen är känd och ingången år 2022, samt att uppskattningen av 

kostnaden är god, redovisas förlusten år 2022. Såväl förväntad investeringskostnad som 

förväntad intäkt från Trafikverket redovisas därför till 2022. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Verksamhetsmål i budget 2022 

VERKSAMHETSMÅL* AKTIVITET UPPFÖLJNING KOMMENTAR 

God vattenkvalitet 
 

Utveckling av 

vattenprovtagning  

Årsredovisning Målet bedöms 

vara uppfyllt. 

Hög 

leveranssäkerhet 

Etablera 

reservvattentäkt 

Rapportering till 

direktionen om 

fortlöpande 

arbete 

Målet bedöms 

vara uppfyllt. 

Sammantaget bedöms verksamhetsmålen vara uppfyllda. 

*Budgeten för 2022 är inte tydlig med uppdelning av finansiella mål och verksamhetsmål i sin 

matris, men den uppdelningen görs ändå i förvaltningsberättelsen. De finansiella målen följs upp 

under rubriken ”God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning”. Målens innehåll och 

uppföljning stämmer överens med budgetens. 

God vattenkvalitet 

Provtagningar för att kontrollera vattenkvalitén är styrd av Livsmedelverkets regelverk för det 

vatten som levereras från Högåsens vattenverk. Utöver detta tillkommer provtagning av 

råvattnets olika steg för att få kontroll på produktionen och för att få bättre förståelse för hur 

reningen i åsen fungerar. Ett undersökningsprogram finns framtaget för samtlig provtagning 

inom verksamheten. Programmet sträcker sig från 2021 till 2025 och är fastslagen av 

kontrollmyndigheten. På grund av att en ny drickvattenföreskrift böjar gälla 1 januari 2023 

(LIVSFS 2021:12) håller dock ett nytt undersökningsprogrammet på att tas fram. Programmet 

avser provtagning för 2023–2025 och är anpassat efter de nya föreskrifterna samt det risker och 

faror som är identifierade för vattentäkten och reningsprocessen. 
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Vattenkvalitén på utgående dricksvatten har vid 14 av 15 provtagningar uppfyllt kraven för 

tjänligt vatten enligt Livsmedelsverket SLVFS 2001:30. Ett prov har varit tjänligt med anmärkning 

på grund av svag obestämbar lukt, flertalet uppföljande analyser gjordes men lukten kunde inte 

detekteras igen. NOVF ser att de manganhalter som lämnar Högåsens vattenverk kan ge 

problem längre ned i distributionskedjan varför arbetet med att införa ett nytt reningssteg för 

att minska halterna fortskrider. 

Därmed får målet anses vara uppfyllt. 

Hög leveranssäkerhet 

En potentiell reservvattentäkt vid Husbymalmen utreds genom hydrogeologisk undersökning, 

men det har under de senaste åren inneburit juridiska frågeställningar med fastighetsägaren. År 

2022 inledde förbundet en ansökan om förrättning av servitut hos Lantmäteriet för att kunna 

fortsätta sina undersökningar. 

NOVF lämnade i mars 2021 en skrivning (dnr NOVF2021-8) med frågeställningar som 

kommunerna behöver ta ställning till för att komma vidare med arbetet för en reservvattentäkt. 

Därmed får målet anses vara uppfyllt. 

Direktionens mål i budget 2022 

DIREKTIONENS MÅL AKTIVITET UPPFÖLJNING KOMMENTAR 

Driftsorganisation Säkerställa 

driftsorganisation 

avseende bemanning 

och kompetens 

Årsredovisning Målet bedöms 

vara uppfyllt. 

Förnya anläggningar och 

ledningar 

Förnya förbundets 

ledningar med minst 

ett genomsnitt på 2 

% per år 

Årsredovisning Målet bedöms 

vara uppfyllt. 

Genomföra driftsprojekt Genomföra projekt 

och utredningar som 

krävs för att 

genomföra 

investeringar enligt 

investeringsplanering 

Årsredovisning Målet bedöms 

vara uppfyllt. 

Sammantaget bedöms direktionens mål vara uppfyllda. 

 

Driftsorganisation 

Under årets gång har förbundet fortsatt den ändring av personalstruktur som direktionen 

påbörjat år 2020, att gå ifrån inhyrd bemanning till egenanställd bemanning. Det har gjorts 

genom att allt fler arbetsmoment har utförts av egen personal snarare än inhyrd personal, samt 

fokus har lagts på att revidera arbetsrutiner och arbetssätt utifrån förbundets egna 

förutsättningar. 
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Tjänstepersonsorganisationen har arbetat med att ta fram nya former för systematiskt internt 

arbete, genom att upprätta avdelningsmöten med tydliga mötesformer samt interna processer 

kring uppdrag och beslut. 

Förvaltningen har även enligt internkontrollplanen arbetat för att flera tjänstepersoner ska ha 

kännedom om och ha fått prova rutiner och arbetsmoment som ligger utanför deras ordinarie 

arbetsuppgifter, för att bygga en bättre redundans och möjlighet att ersätta varandra vid 

frånvaro. 

Under hösten 2022 har rekryteringsprocess genomförts, och efter årsskiftet kommer förbundets 

personal utökas med flera drifttekniker. Till följd av det kommer även att avtalet om inhyrd 

personal från Nyköpings kommun förändras till att bara avse gemensam beredskap samt ”vid 

behov” även uppdrag. 

Med anledning av detta får målet anses vara uppfyllt. 

Förnya anläggningar och ledningar 

Under år 2022 har en investering i två parallella huvudvattenledningar på sträckan Väderbrunn-

Minninge genomförts. Sammanlagt utgör investeringen 3 525 m ledningssträcka. 

Dessutom har investering renovering av delar av samlingsledning från östra brunnsområdet 

genomförts under året, cirka 200 m ledningssträcka. 

Det innebär att 3 725 m av förbundets totala 40 887 m ledningsnät förnyats under året, vilket 

innebär ett förnyelsetakt på cirka 9,11 %. Genomsnittet för de senaste fem åren är 6,71 % 

årligen, vilket ligger klart över budgetens mål om 2 % årligen. 

Därmed får målet anses vara uppfyllt.  

Genomföra driftsprojekt 

Direktionen har i sin budget avsatt 3 miljoner kronor för förbundet att genomföra driftsprojekt, 

mindre utredningar som framför allt ligger till grund för framtida investeringar. Sex driftsprojekt 

har varit aktiva under år 2022. 

Av direktionens budgeterade 3 miljoner kronor har endast cirka 1,1 miljoner kronor använts. Det 

beror framför allt på att provinflitration inom ramen för driftsprojektet Reservvattentäkt inte 

kunnat starta såsom planerat på grund av juridiska frågeställningar med fastighetsägaren lett till 

att ansökan om förrättning av servitut hos lantmäteriet har behövts inledas. Detta får anses 

ligga utanför förvaltningens kontroll samt påverkar ingen planerad investering, och målet får 

därmed anses vara uppfyllt. 

Sammantagen bedömning 

Sammantaget bedöms målen i budget 2022 vara uppfyllda. 

Internkontroll 

Förbundet har under året genomfört internkontroll enligt den internkontrollplan som 

direktionen fastställt. Genomförd internkontroll har rapporterats till varje direktionsmöte.  

Med anledning av detta bedöms internkontroll vara genomförd. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Finansiella mål i budget 2022 

FINANSIELLA MÅL* AKTIVITET UPPFÖLJNING KOMMENTAR 

God ekonomisk 

hushållning 

Resultat följer 

budget 

Resultaträkning i 

årsbokslut 

Målet bedöms vara 

uppfyllt. 

Hållbar ekonomi 

 

100 % 

egenfinansiering 

av 

driftkostnader 

Vattenavgifterna 

ska finansiera 

driftkostnaderna 

Målet bedöms vara 

uppfyllt. 

Sammantaget bedöms de finansiella målen vara uppfyllda. 

* Budgeten för 2022 är inte tydlig med uppdelning av finansiella mål och verksamhetsmål i sin 

matris, men den uppdelningen görs ändå i förvaltningsberättelsen. De verksamhetsmålen följs 

upp under rubriken ”Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten”. Målens 

innehåll och uppföljning stämmer överens med budgetens. 

God ekonomisk hushållning 

Kommunala verksamheter har enligt Kommunallagens (2017:725) elfte kapitel ett övergripande 

mål om god ekonomisk hushållning. I förbundets budgetprocess tas det hänsyn till kommande 

underhållsbehov och investeringsbehov. 

Förbundets intäkter utgörs av vattenavgifter från medlemskommunerna samt en liten del av 

enskilda vattenkunder. Vattenavgiften ska vara så stor så att den kan finansiera drift, underhåll, 

avskrivning av investeringar samt lånekostnader. 

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska en VA-verksamhet bära sina egna 

kostnader och vara självfinansierat genom vattentaxan. Årets resultat uppgår till 0 (noll) kr, 

vilket innebär att verksamheten får anses bära sina egna kostnader. 

Med anledning av detta får målet anses vara uppfyllt. 

Hållbar ekonomi 

Förbundet behöver inte ekonomiskt tillskott från medlemmarna utöver vatten-avgifterna, utan 

vattenavgifterna täcker hela kostnaden för produktion och distribution av vatten samt löpande 

underhåll av anläggningarna. 

Dricksvatten har producerats till en totalkostnad av 5 kr/m3, vilket är målvärdet i budgeten. 

Resultatet är positivt före avsättning till investeringsfond. 
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Inför varje budget gör förbundet en långsiktig prognos för kommande investeringar samt 

finansieringsmöjligheter. Direktionen får på så sätt en god bild av kommande investeringsläge 

samt information om de ekonomiska förutsättningarna. 

Med anledning av detta får målet anses vara uppfyllt. 

Sammanvägd bedömning 

Med anledning av ovanstående anses de finansiella målen i budget 2022 vara uppfyllda. 

Uppföljning av total budget 2022 

Kommunala verksamheter har enligt kommunallagens elfte kapitel ett övergripande mål om god 

ekonomisk hushållning. I förbundets budgetprocess tas det hänsyn till kommande 

underhållsbehov och investeringsbehov. 

Förbundet upprättar årligen en budget för nästkommande verksamhetsår jämte en mer 

långsiktig investeringsplan som sträcker sig flera år framåt i tiden. Verksamhetsbudgeten och 

investeringsplanen bidrar till att skapa förutsättningar för goda möjligheter att följa upp och 

styra den ekonomiska utvecklingen. Målsättningen är att finansiera den löpande driften med 

egna medel medan större beslutade investeringar kan kräva extern finansiering.  

Förbundets intäkter utgörs av vattenavgifter från medlemskommunerna samt en liten del av 

enskilda vattenkunder. Enligt vattentjänstlagen ska en VA-verksamhet bära sina egna kostnader 

och vara självfinansierat genom vattentaxan. Vattenavgiften ska alltså vara så stor så att den kan 

finansiera drift, underhåll, avskrivning av investeringar samt lånekostnader. 

Nedanstående tabell visar årets resultatmässiga utfall i jämförelse med budget. 

 

 

Utfall och budget (tkr) Utfall 
2022 

Budget 
2022 

VERKSAMHETENS INTÄKTER    

Försäljning vatten m m 26 304 24 610 

Gottgörelse för ledningsförnyelse 6 563 0 

Avsättning till ny reningsprocess -1 765 -1 623  
   

VERKSAMHETENS KOSTNADER    

Produktion -13 477 -14 994 

Avsättning för ledningsförnyelse -12 300 0 

Driftprojekt -1 118 -3 000 

Avskrivningar -3 715 -3 953  
   

FINANSIELLA INTÄKTER 75 0 

FINANSIELLA KOSTNADER  -565 -1 040  
   

ÅRETS RESULTAT 0 0 
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Den totala budgetavvikelsen för året är 0 tkr, vilken förklaras med att resterande överskott såväl 

i budget som i utfall avsätts till en investeringsfond. Avvikelsen för avsättningen till 

investeringsfonden, är relativt litet.  

En stor avvikelse från budget är den redovisning av förlust i och med överlåtelse av 

huvudvattenledning samt den intäkt som Trafikverket betalar som ersättning för 

investeringsprojektet Minninge-Nyköpingsbanan, vilket beskrivs under rubriken ”Händelser av 

väsentlig betydelse”. 

En annan avvikelse är att driftsprojekten inte kostat så mycket som budgeterat. Detta beror 

framför allt på förseningar i förbundets arbete med provinfiltration på Husbymalmen. 

Vattenförsäljningen blir högre än budgeterat, vilket leder till en positiv avvikelse. 

Räntekostnaderna blir betydligt lägre än budgeterat, vilket förklaras med en något mer 

förmånlig ränta än väntat, samt att förbundet inte tagit så stora lån som budgeterats för. 

Balanskravsresultat 

Balanskravsresultatet uppnås utifrån utfallet av balanskravsutredning för 2022. Inga justeringar 

har gjorts. 

Balanskravsresultat (Tkr) 2022 

Årets resultat enligt resultaträkningen 0 

Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god 
ekonomisk hushållning, 

0 

Realisationsförluster till följd av försäljning som står i 
överensstämmelse med god ekonomisk hushållning, 

0 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper, och 0 

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper. 0 

Summa Balanskravsresultat 0 
 

Väsentliga personalförhållanden 

På förbundet arbetar fyra personer, varav två är kvinnor och två är män. Medelålder är 40 år. En 

av förbundets anställda var tjänstledig perioden januari till augusti. 

Direktionen har antagit en arbetsgivarpolicy, vilken bland annat reglerar lönerevideringsprocess 

och lönekriterier. Utifrån den policyn bedriver förvaltningen ett arbete för att främja en hög 

arbetsglädje och ta vara på all kompetens och intressen hos sina anställda. En nyckel ska vara att 

förbundets personal kan och vill ta ansvar för verksamheten och att förbundet uppmuntrar 

personalen att lära sig nya områden. 

Andra förhållanden av betydelse 

Under år 2022 har förbundet sett kraftigt ökande priser på kemikalier, och flertalet varningar 

har gått ut för leveranssvårigheter och brist på kemikalier. Förbundets reningsprocess kräver 
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förhållandevis lite kemikalier jämfört med andra vattenverk, vilket gör NOVF mindre känsligt för 

kemikaliepriser och -brist än andra vattenproducenter. 

Nya föreskrifter från livsmedelsverket leder till ökade krav på provtagning, och förbundet har 

under året utökat sin provtagning för att förbereda inför kommande krav. 

Förbundet har också sett en ökning i pris på material och byggnation, vilket kan komma att leda 

till fördyrade investeringsprojekt i framtiden. 

Förväntad utveckling 

Förbundet ser en ökande vattenleverans till medlemskommunerna, framför allt till Nyköpings 
kommun, vilket lett till att förbundet för år 2023 prognostiserar en ökad volym sålt vatten. 
 
Förbundet ser ökande priser på el, kemikalier och material vilket kommer att påverka både 
förbundets driftsresultat och investeringskostnader. Detta sammanfaller med intensiva 
investeringsprojekt som kommer och att förbundet uppskattas få en mer elintensiv process från 
2026 när anläggning för ny rening med ozon/kol planeras vara i drift. Det kommer att leda till 
högre kostnader, och ett eventuellt behov till höjd vattentaxa. 
 
Förbundet har ett stort behov av utökad belåning för att finansiera kommande investeringar, 
vilket sammanfaller med ökande räntekostnader.  
 
Förbundet följer utvecklingen av Ostlänkenprojektet och särskilt dess dragning över 
vattenskyddsområdet. Förbundet har även investeringsprojekt som fortsätter under 2023 som 
en följd av Ostlänkenprojektet.  
 
Förbundet flyttar ut sin förbindelsepunkt från Hemgården för att inte ha anläggningar inne i 
Nyköpings centralort samt för att underlätta Nyköpings kommuns infrastrukturprojekt. Det 
kommer att innebära att en ny förbindelsepunkt uppförs vid Minninge under 2023. 
 
Förbundet går in i en ny fas i sin organisationsutveckling under 2023 i och med att drifttekniker 
anställs i förvaltningen i stället för att hyras in. Det kommer att innebära omstrukturering av hur 
driftsorganisationen styrs och leds, samt förbundets personalorganisation. Det kommer 
innebära utökade möjligheter för ett systematiskt personalförsörjningsarbete samt utveckling 
och specialisering för förbundets personal. 
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RESULTATRÄKNING 
 

Belopp i Tkr Not 2022-01-01 2021-01-01 
  2022-12-31 2021-12-31 
      

Verksamhetens intäkter 2 31 101 24 652 

Verksamhetens kostnader 3,4 -26 896 -20 832 

Avskrivningar 5 -3 715 -3 334 

Verksamhetens nettokostnader  490 486 
     

Finansiella intäkter 6 75 0 

Finansiella kostnader 7 -565 -486 

Resultat före extraordinära poster  0 0 
     

Extraordinära intäkter/kostnader  0 0 
    

Årets resultat 8 0 0 
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BALANSRÄKNING 
Belopp i Tkr Not 2022-12-31 2021-12-31 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

Byggnader, mark och markanläggningar 9 89 110 78 983 

Inventarier 10 8 524 9 292 

Summa anläggningstillgångar  97 634 88 275 

      

Omsättningstillgångar 
 

    

Fordringar 11 9 591 2 770 

Kassa och bank  5 263 8 943 

Summa omsättningstillgångar  14 854 11 713 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  112 488 99 989 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  2022-12-31 2021-12-31 

EGET KAPITAL 
 

   

Ingående eget kapital 12 17 097 17 097 

Årets resultat  0 0 

Summa eget kapital  17 097 17 097 
     

AVSÄTTNINGAR     

Avsättning till investeringsfond 13 30 110 28 345 

Övriga avsättningar 14 12 300 0 

Summa avsättningar  42 410 28 345 
     

SKULDER     

Långfristiga skulder 14 50 000 50 000 

Koncernkontokredit (Nyköpings kommun) 14,15 0 0 

Kortfristiga skulder 16 2 981 4 547 

Summa skulder  52 981 54 547 

    

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  112 488 99 989 
      

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER  Inga Inga 
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KASSAFLÖDESANALYS 
 

Belopp i Tkr Not 2022-01-01 2021-01-01 

  2022-12-31 2021-12-31 

Den löpande verksamheten      

Årets resultat 8 0 0 

Justering för ej likviditetspåverkande poster 18 17 780 5 758 

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

 17 780 5 758 

     

+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar 11 -6 821 449 

+/- Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 17 -1 566 -3 595 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  9 393 2 613 

     

Investeringsverksamheten     

Investering i markanläggningar och inventarier 9,10 -13 074 -23 183 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -13 074 -23 183 

     

Finansieringsverksamheten     

Koncernkontokredit 15,16 0 -486 

Upplåning 15 0 30 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 29 514 

     

ÅRETS KASSAFLÖDE  -3 680 8 943 

Likvida medel vid årets början  8 943 0 

Likvida medel vid årets slut  5 263 8 943 
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NOTER 
 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning, 

rekommendationer från Svenska kommunförbundet och Rådet för kommunal redovisning. 

Ändrade redovisningsprinciper  
Från och med räkenskapsåret 2022 har NOVF ändrat redovisningsprincip beträffande överskott 

vars syfte är att täcka framtida investeringsbehov i enlighet med Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster, §30. Den nya principen innebär att NOVF redovisar avsättning till 

investeringsfond som en minskning av verksamhetens intäkter i stället för som tidigare på egen 

rad i resultaträkningen.  

Den ändrade redovisningsprincipen tillämpas retroaktivt och jämförelsetalen har därför 

omräknats i såväl balansräkning och resultaträkning som i kassaflödesanalys och flerårsöversikt. 

I övrigt är redovisnings- och värderingsprinciperna oförändrade jämfört med föregående år. 

Fordringar 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Avsättning till investeringsfond 
När vattenavgifterna överstiger verksamhetens kostnader och förutsättningarna i enlighet med 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster §30 är uppfyllda avsätts överskottet till en 

investeringsfond för framtida nyinvesteringar. Investeringsfonden redovisas som avsättning i 

balansräkningen. Fonden löses upp i samma takt som kostnaderna, såsom avskrivningar, tas för 

den specifika investeringen.  

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat 

anges nedan. 

Intäkter 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte 

skrivs av. Avskrivningsunderlaget utgörs normalt av anskaffningsvärdet exklusive eventuellt 

förväntat restvärde vid nyttjandeperiodens slut. 

Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk och nyttjandeperioden omprövas när det finns 

omständigheter som gör att det är nödvändigt, till exempel vid teknikskiften eller väsentliga 

verksamhetsförändringar.  

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är 

betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Det innebär att i 
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anläggningen ingående komponenter ges olika avskrivningstid utifrån bedömning av faktisk 

nyttjandetid.  

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuellt kvarvarande del av den 

gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för 

löpande reparationer redovisas som kostnader. 

Komponentredovisning av anläggningstillgångar utifrån RKR-R4 Materiella anläggningstillgångar 

tillämpas för byggnader, markanläggningar, inventarier och tekniska anläggningar vid 

nyanskaffning. Modellen används även på befintliga anläggningar vid återanskaffning och vid 

tillkommande komponenter. 

I tabellen nedan framgår tillämpade avskrivningstider: 

Avskrivningstider: 
 

2022 2021 

Markanläggningar   10 – 50 år 10 – 50 år 

Byggnader     
 - Stommar, tak, väggar och golv  50 år 50 år 
 - Elinstallationer  10 år 10 år 
 - Pumpar och doseringsutrustning  20 år 20 år 

Inventarier   5 – 20 år 5 – 20 år 
 

Redovisning av leasingavtal 
Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund redovisar samtliga leasingkontrakt som operationella 

leasingavtal. Leasingavgiften för operationella leasingavtal fördelas och redovisas linjärt över 

leasingperioden. 

Upplysningar om leasingkostnader och förväntade framtida leasingbetalningar framgår av not 3. 

Pensioner 
Pensioner redovisas i enlighet med RKR-R10 Pensioner. Samtliga pensionsplaner är 

avgiftsbestämda där AKAP-KL respektive OPF-KL tillämpas. Pensionsavgifter för avgiftsbestämd 

ålderspension redovisas det år avgiften avser, dvs för det år som den pensionsgrundande lönen 

som ligger till grund för beräkningen är intjänad. 
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Noter till resultaträkningen 

Belopp i Tkr 
 

2022-01-01 2021-01-01 

 
 

2022-12-31 2021-12-31 

Not 2 - Verksamhetens intäkter     

Va-intäkter  25 637 25 230 

Avsättning till investeringsfond  -1 765 -1 587 

Gottgörelse för ledningsförnyelse  6 563 0 

Övriga rörelseintäkter  666 1 009 

Verksamhetens intäkter  31 101 24 652 

 

Under perioden 2022–2023 genomför NOVF ett investeringsprojekt tillsammans med Nyköpings 

Vatten och Gästabudsstaden AB för att byta ledningar på sträckan Minninge-Nyköpingsbanan. 

Projektet genomförs som en förebyggande åtgärd inför det stundande bygget av Ostlänken, och 

ingår i tecknat genomförandeavtal med Trafikverket. I Genomförandeavtal Nyköpings 

Resecentrum framgår att Trafikverket ska delfinansiera delar av omläggningen eftersom de 

orsakas av dragningen av Ostlänken. Eftersom ledningsförnyelsen föranleds av Trafikverkets 

Ostlänken-projekt har Trafikverket ingått ett genomförandeavtal med bl a NOVF, som reglerar 

Trafikverkets medfinansiering av vissa åtgärder. Eftersom gottgörelsen från Trafikverket utgör 

en ersättning för att reglera delar av den avsättning som NOVF redovisar i resultaträkningen för 

2022 (se not 3 nedan) så har gottgörelsen redovisats som en intäkt. Gottgörelsen från 

Trafikverket har beräknats till 6 562 500 kr. 
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Belopp i Tkr  2022-01-01 2021-01-01 

  2022-12-31 2021-12-31 

Not 3 - Verksamhetens kostnader    

Energikostnader 
 

-2 283 -2 601 

Avsättning för ledningsförnyelse 
 

-12 300 0 

Övriga externa kostnader 
 

-7 612 -12 563 

Förlust vid utrangering av markanläggning 
 

0 -838 

Kostnader för inhyrd personal (från Nyköpings kommun) 
 

-1 259 -2 106 

Kostnader för anställd personal (inkl sociala avgifter) 
 

-2 139 -1 399 

Vattenverkschef (inkl sociala avgifter) 
 

-1 056 -1 041 

Styrelse- & Årsarvode (inkl arbetsgivaravgifter) 
 

-143 -146 

Verksamhetens kostnader 
 

-26 792 -20 693 
 

 -26 792 -20 693 

 

Vissa cykliska effekter förekommer i verksamheten kopplat till investeringar. Enskilda år kan 

investeringarna vara betydande vilket, när anläggningarna driftsätts, kan ha en betydande 

påverkan på bland annat avskrivnings- och utrangeringskostnader. Under 2022 uppgick 

kostnaderna för utrangeringar till 0 (fg år 838) tkr. 

Under 2022 har personalresurserna ökat vilket inneburit att de köpta tjänster från Nyköpings 

kommun ytterligare minskat i omfattning. I tabellen ovan till denna not syns de resultatmässiga 

effekterna genom att kostnader för egen personal ökat medan kostnader för inhyrd personal 

minskat jämfört med motsvarande period föregående år 

I samband med investeringsprojekteten Minninge-Nyköpingsbanan och Nyköpingsbanan-

Hemgården har NOVF:s direktion föreslagit Nyköpings kommun att en överlåtelse av den nya 

huvudvattenledningen ska ske, för att flytta ut förbundets förbindelsepunkt. Direktionen fattade 

beslut om detta 2022-09-15 (förslag till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden) samt 2022-12-14 

(uppdrag till förbundsdirektör att ingå avtal om överlåtelse). Miljö- och 

Samhällsbyggnadsnämnden i Nyköpings kommun accepterade direktionens förslag på sitt möte 

2022-12-06 (Dnr MSN22/64). Ett villkor för överlåtelsen är att ledningarna är i ett gott skick, 

vilket inte gäller dagsläget då en del av sträckan är över 50 år gammal. Därför ska överlåtelsen 

ske efter att NOVF genomfört sin förnyelse av ledningen. Ingen betalning eller ekonomisk 

ersättning från NV ska erläggas för ledningsöverlåtelsen. Kostnaderna för förnyelse av 

ledningarna för de aktuella sträckorna har beräknats till 12 300 000 kr före gottgörelse från 

Trafikverket (se not 2 ovan). Till följd av detta har NOVF redovisat motsvarande belopp som en 

kostnad för avsättning till ledningsförnyelse i resultaträkningen. 
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Belopp i Tkr  2022-01-01 2021-01-01 

  2022-12-31 2021-12-31 

Not 3 - Verksamhetens kostnader, forts.     

     
Operationella leasingavtal     
Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund leasar ett 
transportfordon  

  
 

Leasingkontraktet redovisas som operationell leasing 
 

  
 

I beloppet för övriga externa kostnader (i tabellen ovan) ingår 

kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella 

leasingavtal med  26 47 

Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara 

operationella leasingavtal: 
 

  
 

Ska betalas inom 1 år 
 

23 28 

Ska betalas senare än 1 år, men inom 5 år 
 

0 24 

Ska betalas senare än 5 år 
 

0 0 

Not 4 - Ersättning till revisorer      

Lekmannarevisorer  -6 -8 

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB  0 -131 

KPMG AB  -98 0 

Revisionskostnader  -104 -139 

     

Not 5 - Avskrivningar     

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar enligt plan  -3 715 -3 334 

Överavskrivningar  0 0 

Avskrivningar 
 

-3 715 -3 334 

 
    

Not 6 - Finansiella intäkter     

Ränteintäkter  75 0 

Ränteintäkter  75 0 

    

Not 7 - Finansiella kostnader     

Räntekostnader  -565 -486 

Räntekostnader 
 

-565 -486 

 
    

Not 8 - Årets resultat      

Årets resultat enligt resultaträkningen  0 0 

Justering enligt balanskrav  0 0 

Årets justerade resultat enligt balanskrav 
 

0 0 
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Noter till balansräkningen 

Belopp i Tkr  
2022-12-31 2021-12-31 

 
    

Not 9 - Byggnader och mark, markanläggningar     

Byggnader     

Ingående anskaffningsvärde 
 

11 051 11 051 

Årets investering 
 

0 0 

Ackumulerat anskaffningsvärde   11 051 11 051 

     
Ingående avskrivningar 

 
-4 646 -4 082 

Årets avskrivning  
 

-539 -564 

Ackumulerade avskrivningar 
 

-5 185 -4 646 

Bokfört värde byggnader  5 866 6 405 

 
    

Mark 
 

   

Ingående anskaffningsvärde 
 

492 492 

Årets investering 
 

0 0 

Ackumulerat anskaffningsvärde 
 

492 492 

Bokfört värde mark  492 492 
 

    

Markanläggning     

Ingående anskaffningsvärde 
 

100 509 83 106 

Årets investering 
 

12 825 23 183 

Utrangeringar 
 

-2 711 -1 387 

Omklassificering 
 

0 -4 393 

Ackumulerat anskaffningsvärde 
 

110 622 100 509 
 

    
Ingående avskrivningar 

 
-28 423 -27 258 

Omklassificering 
 

0 38 

Årets avskrivning  
 

-2 159 -1 753 

Utrangeringar 
 

2 711 549 

Ackumulerade avskrivningar 
 

-27 871 -28 423 

Bokfört värde markanläggning  82 752 72 086 

 
    

SUMMA Byggnader, mark och markanläggningar 89 110 78 983 
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Belopp i Tkr  2022-12-31 2021-12-31 
 

    
Not 10 - Inventarier     

Ingående anskaffningsvärde  22 218 17 825 

Årets investering  249 0 

Omklassificering  0 4 393 

Ackumulerat anskaffningsvärde 
 

22 467 22 218 

      

Ingående avskrivningar  -12 926 -11 871 

Omklassificering  0 -38 

Årets avskrivning enligt plan  -1 017 -1 017 

Ackumulerade avskrivningar  -13 942 -12 926 

SUMMA Inventarier 
 

8 524 9 292 

 
    

Not 11 - Fordringar     

Kundfordringar  17 21 

Redovisning moms  1 402 1 443 

Fordringar avseende gottgörelser vid ledningsöverlåtelse  6 563 0 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 573 1 306 

Övriga fordringar  36 0 

SUMMA Omsättningstillgångar 
 

9 591 2 770 

 

Under perioden 2022–2023 genomför NOVF ett investeringsprojekt tillsammans med Nyköpings 

Vatten och Gästabudsstaden AB för att byta ledningar på sträckan Minninge-Nyköpingsbanan. 

Projektet genomförs som en förebyggande åtgärd inför det stundande bygget av Ostlänken, och 

ingår i tecknat genomförandeavtal med Trafikverket. I Genomförandeavtal Nyköpings 

Resecentrum framgår att Trafikverket ska delfinansiera delar av omläggningen eftersom de 

orsakas av dragningen av Ostlänken. Eftersom ledningsförnyelsen föranleds av Trafikverkets 

Ostlänken-projekt har Trafikverket ingått ett genomförandeavtal med bl a NOVF, som reglerar 

Trafikverkets medfinansiering av vissa åtgärder.  Eftersom gottgörelsen från Trafikverket utgör 

en ersättning för att reglera delar av den avsättning som NOVF redovisat för ledningsförnyelsen 

(se not 14 nedan) så har den del av gottgörelsen som ännu ej utbetalats redovisats som en 

fordran. Gottgörelsen från Trafikverket har beräknats till 6 562 500 kr och förväntas utbetalas till 

NOVF under 2023. 
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Belopp i Tkr 2022-12-31 2021-12-31 

   

Not 12 - Eget Kapital    

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 17 097 17 097 

Årets resultat 0 0 

Utgående eget kapital 17 097 17 097 

 
   

Not 13 - Avsättning till investeringsfond    

Ingående avsättning till investeringsfond 28 345 26 758 

Årets avsättning till investeringsfond 1 765 1 587 

SUMMA Avsättning till investeringsfond 30 110 28 345 

 

Avsättningen till investeringsfond avser anläggning för ny reningsprocess. Avsatta medel förväntas börja 

tas i anspråk från och med 2025 och i takt med anläggningens avskrivningstid. Avsättningens storlek 

motsvarar överuttag av avgifter från och med 2017. 

 

Belopp i Tkr  2022-12-31 2021-12-31 

    

Not 14 - Övriga avsättningar     

Ingående avsättning  0 0 

Årets avsättning   12 300 0 

SUMMA Övriga avsättningar  12 300 0 

 
I samband med investeringsprojekteten Minninge-Nyköpingsbanan och Nyköpingsbanan-
Hemgården har NOVF:s direktion föreslagit Nyköpings kommun att en överlåtelse av den nya 
huvudvattenledningen ska ske, för att flytta ut förbundets förbindelsepunkt. Direktionen fattade 
beslut om detta 2022-09-15 (förslag till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden) samt 2022-12-14 
(uppdrag till förbundsdirektör att ingå avtal om överlåtelse). Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 
i Nyköpings kommun accepterade direktionens förslag på sitt möte 2022-12-06 (Dnr MSN22/64). 
Ett villkor för överlåtelsen är att ledningarna är i ett gott skick, vilket inte gäller dagsläget då en del 
av sträckan är över 50 år gammal. Därför ska överlåtelsen ske efter att NOVF genomfört sin 
förnyelse av ledningen. Ingen betalning eller ekonomisk ersättning från NV ska erläggas för 
ledningsöverlåtelsen. Kostnaderna för förnyelse av ledningarna för de aktuella sträckorna har 
beräknats till 12 300 000 kr före gottgörelse från Trafikverket. Till följd av detta har NOVF redovisat 
motsvarande belopp som en avsättning för ledningsförnyelse. 
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Belopp i Tkr 
 

2022-12-31 2021-12-31 

 
 

   

Not 15 - Långfristiga skulder    

Långfristigt lån (från Nyköpings kommun) 
 

50 000 50 000 

Koncernkontokredit (via Nyköpings kommun)   
 

0 0 

SUMMA Långfristiga skulder 
 

50 000 50 000 

 
    

Räntebindningstid och ränta på låneskuld     

Genomsnittlig räntebindningstid  1,0 år 1,0 år 

Genomsnittlig ränta  1,12% 1,12% 

 

Låneskuldens förfallostruktur       
Belopp i Tkr 2023 2024 2025 2026 2027 2028 och 

senare 

Lån från Nyköpings kommun 0 0 0 0 0 50 000 

 

  2022-12-31 2021-12-31 

    

Not 16 - Koncernkontokredit (via Nyköpings kommun)     

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till   
 

17 000 17 000 

Utnyttjad kredit uppgår till  0 0 

    
 

Not 17 - Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder 
 

1 900 3 362 

Upplupna kostnader 
 

960 1 077 

Skatter 
 

121 108 

SUMMA Kortfristiga skulder 
 

2 981 4 547 

 
Övriga noter 

Belopp i Tkr  2022-01-01 2021-01-01 

  2022-12-31 2021-12-31 

Not 18 - Justering för ej likviditetspåverkande poster 
 

   

Resultat från utrangering materiella anläggningstillgångar 
 

0 838 

Avskrivningar 
 

3 715 3 334 

Årets förändring av investeringsfond 
 

1 765 1 587 

Årets förändring av övriga avsättningar  12 300 0 

SUMMA Justering för ej likviditetspåverkande poster 
 

17 780 5 758 
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DRIFTS- OCH INVESTERINGSREDOVISNING 
 

Driftsredovisning 

 

Driftsredovisning (tkr) 
Utfall Budget Avvik. Utfall Budget Utfall Utfall Utfall 

2022 2022 2022 2021 2021 2020 2019 2018 

VA-intäkter 25 637 24 075 1 562 25 230 24 095 24 697 23 868 24 463 

Avsatt till investeringsfond* -1 765 -1 623 -142 -1 587 -124 -5 590 -5 686 -8 352 

Övriga intäkter 7 229 535 6 694 1 009 872 144 30 57 

Verksamhetens intäkter* 31 101 22 987 8 114 24 652 24 843 19 250 18 212 16 168 

Materialkostnader -450 -600 150 -795 -1 930 -210 -450 -633 

Främmande tjänster -4 828 -6 300 1 472 -9 027 -6 903 -5 122 -6 022 -3 951 

Personalkostnader -4 603 -5 353 750 -4 700 -5 500 -4 737 -3 819 -4 220 

Lokalkostnader -340 -449 109 -317 -300 -366 -196 -177 

Energikostnader -2 283 -3 400 1 117 -2 601 -3 500 -2 924 -2 513 -2 718 

Avsättning för 
ledningsförnyelse 

-12 300 0 -12 300 0 0 0 0 0 

Övriga kostnader -2 092 -1 891 -201 -2 556 -2 300 -2 824 -2 204 -1 810 

Avskrivningar -3 715 -3 954 239 -3 334 -3 760 -2 834 -2 770 -2 481 

* Jämförelsetalen för posten har räknats om på grund av ändrad redovisningsprincip för redovisning av 
avsättning till investeringsfond 
 

Intäkter 

VA-intäkterna 2022 är högre än budgeterat tack vare större försäljning av vatten än 

prognostiserat. Övriga intäkter överstiger också budget vilket till största delen beror på 

kostnadsersättning från Trafikverket som förväntas täcka delar av avsatta kostnader för 

ledningsförnyelse. 

Kostnader 

Materialkostnader 

Förbundets arbete med provinfiltration på Husbymalmen har försenats och inte kunnat 

genomföras under året, vilket lett till att materialkostnaderna blivit något lägre än budgeterat. 

Främmande tjänster 

Förbundets arbete med provinfiltration på Husbymalmen har försenats och inte kunnat 

genomföras under året, vilket lett till att kostnader för främmande tjänster blivit något lägre än 

budgeterat. 

Personalkostnader 

Personalkostnaderna är lägre än budget främst tack vare färre beställda resurstimmar från 

kommunen, samt att en av förbundets tjänstepersoner varit tjänstledig en del av året. 

Lokalkostnader 

Lokalkostnaderna är något lägre än budget, vilket bland annat beror på lägre kostnader för 

försäkringar, städning samt larm än budgeterat. 
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Energikostnader 

Energikostnaderna är väsentligt lägre än budgeterat främst som följd av en minskad 

energiförbrukning. 

Avskrivningar 

Avskrivningskostnaderna är något lägre än budgeterat, dels på grund av lägre 

avskrivningsunderlag, dels på grund av senare tidpunkt för aktivering än budgeterat. 

 

Övriga kostnader 

Övriga kostnader är något högre än budgeterat, bland annat på grund av oförutsedda kostnader 

för reparation av förbundets bil samt högre kostnader för förbrukningsmaterial än budgeterat. 
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Investeringsredovisning 

Investeringsvolymen var för år 2022 budgeterad till 39 000 tkr, men i årsredovisningen blir 

utfallet endast 13 074 tkr. Anledningen till den stora avvikelsen förklaras mer ingående nedan, 

men sammanfattas med att större investeringsprojekt som var budgeterade att inledas år 2022 

av olika anledningar har försenats till år 2023. 

 

Benämning (belopp i tkr) 2021-12-31 

Årets 
invest. 

Årets 
avskr. 2022-12-31 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Total 
inv.budg 

FÄRDIGSTÄLLDA INVESTERINGSPROJEKT VID ÅRETS INGÅNG 

Färdigställda byggnader 
och mark 6 897 - 539 6 358     
Färdigställda 
markanläggningar 70 978 - 2 155 68 824     

Maskiner och inventarier 9 292 249 1 017 8 524     

         

INVESTERINGSPROJEKT SOM AVSLUTATS UNDER ÅRET 

Förnyelse Väderbrunn-
Minninge 20 11 117 - 11 137 15 000   15 000 

Underhållsåtgärder 2022, 
anslutning Stigtomta-
Enstaberga  299 4 295 1 000   1 000 

         

PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT 

Förnyelse Minninge-
Nyköpingsbanan  73 - 73 X   X 

Förnyelse 
Nyköpingsbanan-
Hemgården  68 - 68  X  X 

Lågreservoar och 
sugledning 1 088 - - 1 088 X X  X 

Ny Brunn Ö9 (I Budget 
2022: Planlagd 1,5 mnkr 
år 2025)  1 266 - 1 266     

         

FRAMTIDA INVESTERINGSPROJEKT 

Underhållsåtgärder 2023      1 000  1 000 

Underhållsåtgärder 2024       1 000 1 000 

Ny Infiltrationsdamm     X   X 

Anläggning för ny 
reningsprocess       X X 

Förnyelse Minninge-
Källstugan      X X X 

         

SUMMA 88 275 13 074 3 715 97 634 39 000 17 500 66 500 123 000 

Budgetbelopp för enskilda projekt som pågår eller är planerade har maskerats i budgeten för att 
inte påverka upphandlingsförfarandet. 
 
Årets största investering är förnyelsen av huvudvattenledning mellan Väderbrunn och Minninge 
som avslutas under året. Investeringen understiger den budgeterade kostnaden.  
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Därutöver påbörjades en investering som var budgeterad till 2025 redan år 2022, Ny brunn Ö9, 
efter att direktionen informerats. Investeringen väntar på några ytterligare kostnader innan den 
färdigställs, men kommer sannolikt att understiga budget för projektet.  
 
Investeringen Förnyelse Minninge-Nyköpingsbanan skulle ha utförts i samarbete med Nyköpings 
kommun under år 2022, men Nyköpings kommun avbröt projektet under våren 2022 och 
investeringen genomförs i stället år 2023. 
 
Investeringen Lågreservoar och sugledning var budgeterad att starta år 2022, men blev försenad 
på grund av ett förlängt upphandlingsförfarande och kommer i stället att starta år 2023. 
Investeringen Ny inflitrationsdamm har ett beroende till investeringen Lågreservoar och 
sugledning, och påbörjas samtidigt. 
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Avgående direktions underskrifter 

 
 
Nyköping 2023-02-16 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Carl-Åke Andersson  Tommy Karlsson 
Ordförande   Vice ordförande 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Linda Forså   Tapio Helminen 
 
 
 
 
___________________________ 
Tommy Jonsson 
 



  

Tjänsteskrivelse 
 

Dnr NOVF2022-5 
  

Hannes Holmberg 
Förbundscontroller 

2023-01-31 

  
 

 

 

Tjänsteskrivelse, Uppföljning av genomförd 

internkontroll 2022 
Vid direktionens sammanträde i februari 2022 antogs internkontrollplan för 

2022. Planen innehöll ett antal identifierade risker för verksamheten, samt 

uppföljningar till de olika riskerna. För varje identifierad risk och tillhörande 

uppföljning fastställdes ett eller flera direktionssammanträden vid vilket 

uppföljningen rapporteras till direktionen.  

Delegationsbeslut dokumenteras inte korrekt 

Uppföljning: sammanställning av alla delegationsbeslut för året, diskussion 
mellan förbundsdirektör och förbundscontroller. 

Direktionssammanträden i april ställdes in med anledning av för få ärenden. 

Uppföljningsmomentet rapporterades till direktionen vid sammanträde i 

oktober, och avsåg då hela perioden januari till oktober. 

Trots att en kontroll uteblev på grund av inställt direktionsmöte, anses 

internkontrollen vara genomförd. 

Avvikelser vid anläggningarna noteras inte 

Rapport till direktionen lämnades vid sammanträden i juni och december. 

Förvaltningen har genomfört avstämningsmöte varje vecka (förutom under 

semestertid) där rapporterade avvikelser har stämts av och följts upp med 

inhyrda drifttekniker.  

Därmed anses internkontrollen vara genomförd. 

Underhåll sker ej enligt plan i egenkontrollen 

Inom ramen för egenkontrollen tas underhållsplaner fram en gång per år. 

Underhållsplanen följs därefter upp varje vecka. Detta har rapporterats till 

direktionen vid sammanträden i juni och december. 

Därmed anses internkontrollen vara genomförd. 

Underhållsplanen hålls inte uppdaterad och aktuell 

Vid två tillfällen per år gör behovsbedömningar av underhållsplanerna, och 

de revideras därmed om behov finns. Dessa bedömningar har gjort vid två 

tillfällen, och har rapporterats till direktionen vid sammanträde i oktober. 

Rapport i april utgick med anledning av att direktionssammanträdet blev 

inställt på grund av för få ärenden. 



Trots att en kontroll uteblev på grund av inställt direktionsmöte, anses 

internkontrollen vara genomförd. 

Tillbud och olyckor 

En systematik har implementerats för uppföljning och åtgärder avseende 

arbetsmiljösäkerhet dokumenteras och följs upp.  

Medarbetar- och lönesamtal hålls enligt antagen 

arbetsgivarpolicy 

I december rapporterades att medarbetarsamtal och lönesamtal hållits i 

enlighet med direktionens policy. 

Därmed anses internkontrollen vara genomförd. 

Skyddsronder genomförs en gång per kvartal tillsammans med 

Nyköpings vatten 

Tre av fyra skyddsronder är helt genomförda under året, en allmän samt en 

med fokus på buller och en med fokus på kemikaliehantering. Förbundet 

planerade att ha en skyddsrond med fokus på skydd och säkerhet med HLR-

utbildning, men har inte hunnit boka på Räddning och Säkerhet 

utbildningsplatser i december innan de blev fullbokade. Skyddsrond 

nummer fyra är därför bara delvis genomfört. HLR-utbildning planeras för 

samtlig personal till år 2023 när utbildningstillfälle ges. 

Därmed anses internkontroller vara genomförd. 

Redundans i driftsorganisationen för vattenproduktion och -

leverans 

Som kontroll för denna risk har förvaltningen arbetat för att sprida kunskap 

om grundläggande rutiner och tillvägagångssätt till personalen som 

vanligtvis inte arbetar inom driften, för att de ska kunna hjälpa till som 

avlastande medhjälp eller som tillfällig driftspersonal vid hög frånvaro. 

Arbetet har återrapporterats till direktionen vid sammanträden i juni och 

december. 

Därmed anses internkontroller vara genomförd. 

Förbundets investeringar fördyras och överskrider budgeterad 

nivå 

Inför varje direktionssammanträde har en rapport över pågående 

investeringar lämnats till direktionen. Vid varje tillfälle har en prognos av 

utfall i relation till budget lämnats. Rapport kring dessa ekonomiska 

uppföljningar har lämnats till direktionen vid sammanträden i juni och 

december. 



Förbundets driftsprojekt fördyras och överskrider budgeterad 

nivå 

Inför varje direktionssammanträde har en rapport över pågående 

driftsprojekt lämnats till direktionen. Rapport kring dessa ekonomiska 

uppföljningar har lämnats till direktionen vid sammanträden i juni och 

december. 

 

Förslag till beslut 

Direktionen beslutar  

att godkänna redogörelse för genomförd internkontroll år 2022 enligt 

tjänsteskrivelse daterad 2023-01-31. 

 

 

 

 

Hannes Holmberg 
Förbundscontroller 

 

 

Beslutet expedieras till 

Förbundets revisorer 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

KS § 55 Avvecklande av kommunala anhörigrådet 

Diarienummer: KK23/100 

Kommunala anhörigrådet inrättades i Nyköpings kommun 2003. 
(KK02/376). Kommunala Anhörigrådet (KAR) är ett organ för 
överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för 
anhörigorganisationer och anhörigvårdare samt frivilligorganisationer inom 
området och kommunens styrelser och nämnder. Anhörigrådet består av 
fyra förtroendevalda och 7–10 representanter för lokala 
frivilligorganisationer för anhöriga och anhörigvårdare.  

Utifrån erfarenhet bedöms anhörigrådet inte längre uppfylla den funktion 
som ursprungligen var tänkt, som ett forum för dialog och referensorgan. 
Dels eftersom det är få frivilligorganisationer som har möjlighet att delta, 
dels eftersom det kom in enbart två nomineringar från två organisationer för 
den nuvarande mandatperioden. Därtill kan det även tilläggas att sedan 
anhörigrådet inrättades har kommunen formaliserat sitt anhörigstöd vilket 
kan vara en bidragande orsak till att anhörigrådet inte uppfyller den funktion 
som ursprungligen var tänkt. 

Mot denna bakgrund föreslås anhörigrådet avvecklas genom att 
reglementet för rådet upphävs (KK17/382) och de förtroendevalda som har 
uppdrag i rådet entledigas från dessa.  

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet 
med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets 
bästa?  

Nej 

Har en prövning av barnets bästa genomförts?  

Nej 

Yttranden och yrkanden 

Beslutsordning 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1) att avveckla kommunala anhörigrådet genom att upphäva reglementet 

för Anhörigrådet (KK17/382) från och med 2023-04-20, samt 

2) att entlediga Carina Wallin (S), Fredrik Dahlin (M), Marianne Sohlman 
Zetterström (SD) och Lovisa Bjurlén (V) från sina förtroendeuppdrag i 
Anhörigrådet från och med 2023-04-20.  



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Reservationer 

Bilagor till beslutet:  

Kommunfullmäktiges beslut skickas till: 
Berörda förtroendevalda 

Margareta Svensson, representant 

Johan Isacsson, representant 

Demensföreningen  

IFSAP 

Vård- och omsorgsnämnden för kännedom 

Socialnämnden för kännedom 

Rådets sekreterare  

Webbredaktör 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kommunledningskansliet, 

Sekretariat 

Tjänsteskrivelse 

2023-02-14 

Dnr KK23/100 

 

Kommunfullmäktige 

Beslut att avveckla kommunala anhörigrådet 

Bakgrund 

Kommunala anhörigrådet inrättades i Nyköpings kommun 2003. (KK02/376). 

Kommunala Anhörigrådet (KAR) är ett organ för överläggningar, samråd och 

ömsesidig information mellan företrädare för anhörigorganisationer och 

anhörigvårdare samt frivilligorganisationer inom området och kommunens 

styrelser och nämnder. Anhörigrådet består av fyra förtroendevalda och 7–10 

representanter för lokala frivilligorganisationer för anhöriga och 

anhörigvårdare.  

Utifrån erfarenhet bedöms anhörigrådet inte längre uppfylla den funktion som 

ursprungligen var tänkt, som ett forum för dialog och referensorgan. Dels 

eftersom det är få frivilligorganisationer som har möjlighet att delta, dels 

eftersom det kom in enbart två nomineringar från två organisationer för den 

nuvarande mandatperioden. Därtill kan det även tilläggas att sedan 

anhörigrådet inrättades har kommunen formaliserat sitt anhörigstöd vilket kan 

vara en bidragande orsak till att anhörigrådet inte uppfyller den funktion som 

ursprungligen var tänkt. 

Mot denna bakgrund föreslås anhörigrådet avvecklas genom att reglementet 

för rådet upphävs (KK17/382) och de förtroendevalda som har uppdrag i rådet 

entledigas från dessa.  

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med 

barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?  

Nej 

Har en prövning av barnets bästa genomförts?  

Nej 

 

Postadress 
Nyköpings kommun 
611 83 Nyköping 

Besöksadress 
Stadshuset 
Tfn 0155-24 80 00 
Fax 0155-24 83 30 

Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 

 

mailto:kommun@nykoping.se
http://www.nykoping.se/


 Dnr KK23/100 2/2 

 

2023-02-14 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1) att avveckla kommunala anhörigrådet genom att upphäva reglementet för 

Anhörigrådet (KK17/382) från och med 2023-04-20, samt 

2) att entlediga Carina Wallin (S), Fredrik Dahlin (M), Marianne Sohlman 

Zetterström (SD) och Lovisa Bjurlén (V) från sina förtroendeuppdrag i 

Anhörigrådet från och med 2023-04-20.  

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
2023-03-09 

Jenny Åtegård  
Kanslichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 

  

Beslut till: 

Berörda förtroendevalda 

Margareta Svensson, representant 

Johan Isacsson, representant 

Demensföreningen  

IFSAP 

Vård- och omsorgsnämnden för kännedom 

Socialnämnden för kännedom 

Rådets sekreterare  

Webbredaktör 
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Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

KS § 56 Beslut om uppsägning av hyreskontrakt på 
Nyköpings hus med statens fastighetsverk 

Diarienummer: KK23/102 

Nyköpings kommun har ett hyresavtal med Statens Fastighetsverk för 
Nyköpings hus som förlängs fem år i taget. Nästa möjliga uppsägningstid är 
2023-03-31. I det fall hyresavtalet inte sägs upp förlängs det med 
oförändrade villkor till 2028-12-31. 

Nyköpings kommun föreslås att säga upp hyresavtalet med SFV för 
villkorsändring, vilket innebär att kommunen såsom hyresgäst begär att 
några av de villkor som finns i hyresavtalet ska ändras från och med nästa 
hyresperiod. I det fall kommunen och SFV inte kommer överens i 
förhandling har kommunen möjlighet att ansöka om medling i 
Hyresnämnden. 

Förhandling med SFV ska syfta till att trygga avtal om Kungstornet för 
Sörmlands Museums räkning, samt teckna ett nyttjanderättsavtal gällande 
Borggård och Vallarna. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet 
med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets 
bästa?  

Nej 

Har en prövning av barnets bästa genomförts?  

Nej 

Yttranden och yrkanden 

Beslutsordning 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1) att säga upp befintligt hyresavtal för villkorsändring med Sveriges 
Fastighetsverk gällande Nyköpings hus med avtalsnummer 110069,  
 

2) att uppdra åt kommundirektören att samordna förhandlingarna med 
Statens Fastighetsverk avseende Nyköpings hus innan 
uppsägningstiden för nuvarande avtal löper ut, 

3) att kommundirektören återrapporterar till kommunstyrelsen, samt 

4) att paragrafen anses omedelbart justerad. 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  
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Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Reservationer 

Bilagor till beslutet:  

Beslut till: 
Kommunfastigheter 

Kultur- och Fritidsnämnden 

Mats Pettersson, kommundirektör 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
KLK, Politisk beredning och 

samordning 

Tjänsteskrivelse 

2023-02-28 

Dnr KK23/102 

 

Kommunstyrelsen 

Beslut om uppsägning av hyresavtal på Nyköpings 

hus – Statens Fastighetsverk 

Sammanfattning 

Nyköpings kommun har ett hyresavtal med Statens Fastighetsverk för 

Nyköpings hus som förlängs fem år i taget. Nästa möjliga uppsägningstid är 

2023-03-31. I det fall hyresavtalet inte sägs upp förlängs det med oförändrade 

villkor till 2028-12-31. 

Bakgrund 

Nyköpings kommun (kommunen) har ett hyresavtal med Statens Fastighetsverk 

(SFV) med organisationsnummer 202100–4474 om Nyköpings hus. Hyrestiden 

är 2014-01-01-2018-12-31 och förlängs med fem år i taget. Uppsägningstiden 

är 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång. För uppsägning 2023-12-

31 gäller sista uppsägningstid 2023-03-31. 

Kostnaden för Nyköpings hus åligger Kultur- och fritidsnämnden och 

beräknade kostnader för år 2023 är 2 400 tkr för hyra, 450 tkr för el samt 360 

tkr för fjärrvärme. Sammanlagd kostnad är 3 210 tkr.  

Hyresavtalet ger kommunen rätt att nyttja borggårdar och mark för 

arrangemang och det anges även i avtalet att dessa delar ska vara tillgängliga 

för allmänheten. Kommunen får efter godkännande av hyresvärden hyra ut 

fastigheten i andra hand.  

Nyköpings hus är ett Statligt Byggnadsminne, vilket innebär att fastigheten har 

skyddsföreskrifter mot ingrepp i fastigheten utan tillstånd. Vidare anges att vid 

större utomhusarrangemang har kommunen rätt att använda mark och 

borggårdarna. I vissa fall behöver Riksantikvarieämbetet fatta beslut om dessa 

tillstånd. Statens Fastighetsverk söker i sin tur tillstånd från 

Riksantikvarieämbetet.  
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2023-02-28 

Kultur- och fritidsnämnden får idag intäkter för andrahandsuthyrning från 

Ingela Ljung & Event Media (delar av Gamla Residenset) och till 

Kulturkonferans AB (Porthuset/Cellfängelset och Gäldstugan/före detta 

Vaktmästarbostad). Båda parternas avtal inkluderar uppvärmning och el. 

Kultur- och fritidsnämndens hyresintäkt beräknas år 2023 till 300 t kr. Utöver 

det hyr Lokalbokningen på Nyköpings Arenor, Näringsliv Kultur och Fritid ut 

Borggården i andra hand, vilken regleras i Taxa för lokaler som förmedlas av 

Lokalbokningen. Taxa för Nyköpings Teater (KFN19/566). Detta genererar inga 

nämnvärda intäkter.  

Sörmlands museum har verksamhet i Kungstornet, vilken kommunen genom 

Kultur- och fritidsnämnden, delvis bekostar. I Avtal om Samverkan med 

Landstinget Sörmland (KK13/205), samt i Tilläggsavtalet regleras att 

kommunen ansvarar för hyra och el i Kungstornet. Avtalet avseende 

museiverksamhet i Kungstornet gäller fram till 2023-12-31. 

Byggnaderna Gripska huset/västra längan, Fängelsehålan/Kärntornet, Gustav 

Vasas rondell och Vagnsboden/Oxstallet står samtliga oanvända. Vid 

Gästabudsspelen har tidigare flera av byggnaderna använts av Nya Teater 

Sörmland. Efter samtal med den konstnärliga ledaren Jerk Westin har det 

framkommit att de inte har något behov av fasta lokaler. Nya Teater Sörmland 

har flera gånger fått använda Gamla Residenset utan kostnad för sina 

uppsättningar och repetitioner. 

Drottningkällaren hyrs av Kulturkonferans AB, direkt av SFV.  

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

Nej, ärendet bedöms inte påverka barns rättigheter enligt konventionen på ett 

sådant sätt att det funnits anledning att genomföra en barnrättsprövning. 

Förslag 

Nyköpings kommun föreslås att säga upp hyresavtalet med SFV för 

villkorsändring, vilket innebär att kommunen såsom hyresgäst begär att några 

av de villkor som finns i hyresavtalet ska ändras från och med nästa 

hyresperiod. I det fall kommunen och SFV inte kommer överens i förhandling 

har kommunen möjlighet att ansöka om medling i Hyresnämnden. 

Förhandling med SFV ska syfta till att trygga avtal om Kungstornet för 

Sörmlands Museums räkning, samt teckna ett nyttjanderättsavtal gällande 

Borggård och Vallarna. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1) att säga upp befintligt hyresavtal för villkorsändring med Sveriges 

Fastighetsverk gällande Nyköpings hus med avtalsnummer 110069,  

 

2) att uppdra åt kommundirektören att samordna förhandlingarna med 

Statens Fastighetsverk avseende Nyköpings hus innan uppsägningstiden 

för nuvarande avtal löper ut, 

 

3) att kommundirektören återrapporterar till kommunstyrelsen, samt 

 

4) att paragrafen anses omedelbart justerad. 

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
2023-03-09 

Jenny Åtegård  
Kanslichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 

  

Beslut till: 

Kommunfastigheter 

Kultur- och Fritidsnämnden 

Mats Pettersson, kommundirektör 
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Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

KS § 57 Yttrande över avgränsningssamråd enligt 6 kap 
29–32 §§ miljöbalken avseende den planerade 
havsbaserade vindkraftsparken, Vindpark Långgrund 

Diarienummer: KK22/1030 

Svea Vind Offshore planerar för två havsbaserade vindkraftparker, 
Långgrund 1 och Långgrund 2. Ansökan gäller högst 182 havsbaserade 
vindkraftverk av en höjd på max 335 m från bas till övre vingspets.  
Vindkraftparkerna omfattar ett område som sträcker sig mellan Askö i Trosa 
kommun via Nyköping, Oxelösund och Norrköping till Söderköpings 
kommun (Se bilaga1). Vindkraftsparkerna ligger i och i anslutning till och 
påverkar värden som är viktiga för Nyköpings kommun såsom friluftsliv och 
natur- och kulturmiljövärden. Långgrund 1 ligger till delar inom Nyköpings 
kommuns planeringszon. Långgrund 1 planeras innehålla max 90 kraftverk. 
Området som utgör Långgrund 1 och områden för planerad kabeldragning 
berör flera områden av riksintresse, naturreservat och Natura 2000-
områden, de närmsta endast 200 m från den planerade vindkraftsparken. 

I kommunens översiktsplan som vann laga kraft i januari 2022 föreslås att de 
riksintressen för vindkraft som Långgrund 1 och Långgrund 2 sammanfaller 
med ska utgå. Länsstyrelsen i Södermanlands län stöder i sitt 
granskningsyttrande detta. Försvarsmakten förordar i sitt yttrande över 
kommunens översiktsplan 2013 att riksintresseområdena för havsbaserat 
vindbruk stryks. Länsstyrelsen ställde sig bakom detta i granskningsyttrande 
för översiktsplan 2013. I förslag till Havsplan, 2019, för Norra Östersjön och 
Södra Kvarken gör staten ställningstagandet att riksintresse för totalförsvaret 
och riksintresset för vindbruk är oförenliga och att riksintresseanspråket för 
totalförsvaret ska ges företräde framför riksintresset för vindbruk inom 
havsplanen. Försvarsmakten har vid prövning motsatt sig samtliga områden 
för vindbruk till havs i området och har heller inte gett sjömätningstillstånd 
för att genomföra bottenscanning, vilket har medfört att nödvändiga 
undersökningar hittills inte har kunnat genomföras.  

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet 
med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets 
bästa?  

Nej 

Har en prövning av barnets bästa genomförts?  

Nej 

 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Yttranden och yrkanden 

Beslutsordning 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1) att anta Yttrande över avgränsningssamråd för 
miljökonsekvensbeskrivning för havsbaserade vindkraftparkerna 
Långgrund 1 och Långgrund 2, samt 

2)  att paragrafen anses omedelbart justerad. 

 

Reservationer 

Bilagor till beslutet:  

Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnad 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Trosa kommun 

Oxelösunds kommun 

Norrköpings kommun 

Söderköpings kommun 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Samhällsbyggnad Tjänsteskrivelse 

 

Dnr KK22/1030 

 

Kommunstyrelsen 

Yttrande över avgränsningssamråd enligt 6 kap. 

29–32 §§ miljöbalken avseende den planerade 

havsbaserade vindkraftspark, Vindpark Långgrund  

Bakgrund 

Svea Vind Offshore planerar för två havsbaserade vindkraftparker, Långgrund 

1 och Långgrund 2. Ansökan gäller högst 182 havsbaserade vindkraftverk av 

en höjd på max 335 m från bas till övre vingspets.  Vindkraftparkerna omfattar 

ett område som sträcker sig mellan Askö i Trosa kommun via Nyköping, 

Oxelösund och Norrköping till Söderköpings kommun (Se bilaga1). 

Vindkraftsparkerna ligger i och i anslutning till och påverkar värden som är 

viktiga för Nyköpings kommun såsom friluftsliv och natur- och 

kulturmiljövärden. Långgrund 1 ligger till delar inom Nyköpings kommuns 

planeringszon. Långgrund 1 planeras innehålla max 90 kraftverk. Området som 

utgör Långgrund 1 och områden för planerad kabeldragning berör flera 

områden av riksintresse, naturreservat och Natura 2000-områden, de närmsta 

endast 200 m från den planerade vindkraftsparken.  

Förväntad produktion från vindkraftparken är på 13,6 TWh per år, vilket 

motsvarar cirka 2 340 000 villors hushållsel. Det kan även jämföras med 

elproduktionen i Södermanlands län som år 2020 uppgick till 0,4 TWh, samt en 

elanvändning inom länet på ca 3,1 TWh. Södermanlands län låg 2020 bland de 

länen med minst elproduktion både vad gäller absoluta tal och elproduktion 

per capita. 

Svea Vind Offshore AB har tagit fram ett underlag för avgränsningssamråd för 

miljökonsekvensbeskrivningen som berörda kommuner och andra intressenter 

har tillfälle att yttra sig på. I samrådsunderlaget presenteras översiktligt 

påverkan från vindbruksparken men fördjupade underlag och 

konsekvensanalys presenteras först i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Efter dessa yttranden kommer sökanden slutföra ansökningshandlingar med 

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och ansöka om tillstånd enligt 9 och 

11 kap. miljöbalken hos mark- och miljödomstolen.  
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Nyköping kommun kommer då få ansökan på remiss och ha möjlighet att yttra 

sig över handlingarna.  

Mark- och miljödomstolen kommer i sin prövning begära besked om 

kommunens tillstyrkan enligt 16 kap. 4§ miljöbalken för vindkraftsetableringen 

inom Nyköpings kommun. Domstolen kan inte ge tillstånd om inte kommunen 

tillstyrker etableringen. Kommunen avgör i beslutet om tillstyrkan om 

vindkraftsetableringen utgör lämplig mark- och vattenanvändning. Beslutet ska 

företrädesvis grundas på de riktlinjer som anges i översiktsplanen.  Kommunen 

ska inte ställa villkor i beslut om tillstyrkan. Enligt energimyndigheten är det 

viktigt att en kommun som är negativ till en etablering av vindkraft tydligt 

redogör för sin uppfattning i ett tidigt skede.  

Nyköpings kommun har juni 2021 yttrat sig över avgränsningen av 

miljökonsekvensbeskrivningen. Sökanden har därefter justerat ansökan så 

Långgrund 2 inte längre berör Nyköpings kommun samt även undantagit ett 

område p.g.a. risk för påverkan på fågellivet. Förslag till kabeldragningar har 

även justerats och anslutningar mot land föreslås inte längre i Nyköpings 

kommun. I yttrandet föreslogs bl.a. att avgörande i ärendet bör avvakta 

redovisningen av de nationella pågående uppdrag kring land- och 

havsbaserad vindkraft som energimyndigheten tillsammans med berörda 

statliga verk ska redovisa inom kort. 

I kommunens översiktsplan som vann laga kraft i januari 2022 föreslås att de 

riksintressen för vindkraft som Långgrund 1 och Långgrund 2 sammanfaller 

med ska utgå. Länsstyrelsen i Södermanlands län stöder i sitt 

granskningsyttrande detta. Försvarsmakten förordar i sitt yttrande över 

kommunens översiktsplan 2013 att riksintresseområdena för havsbaserat 

vindbruk stryks. Länsstyrelsen ställde sig bakom detta i granskningsyttrande för 

översiktsplan 2013. I förslag till Havsplan, 2019, för Norra Östersjön och Södra 

Kvarken gör staten ställningstagandet att riksintresse för totalförsvaret och 

riksintresset för vindbruk är oförenliga och att riksintresseanspråket för 

totalförsvaret ska ges företräde framför riksintresset för vindbruk inom 

havsplanen. Försvarsmakten har vid prövning motsatt sig samtliga områden för 

vindbruk till havs i området och har heller inte gett sjömätningstillstånd för att 

genomföra bottenscanning, vilket har medfört att nödvändiga undersökningar 

hittills inte har kunnat genomföras.  

Energimyndighetens har tillsammans med Naturvårdsverket och andra 

berörda statliga myndigheter ett uppdrag att ta fram ”Nationell strategi för en 

hållbar vindkraftsutbyggnad” för landbaserad vindkraft som redovisades jan 

2021 och den för havsbaserad som beräknas redovisas sista mars 2023 att 

avvakta denna ger bättre vägledning för kommunerna i denna fråga. 

Samhällsbyggnad anser att slutgiltigt avgörande i detta ärende bör avvakta 

resultatet av en sådan utredning. 
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Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med 

barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?  

Nej 

Har en prövning av barnets bästa genomförts?  

Nej 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1) att anta Yttrande över avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning 

för havsbaserade vindkraftparkerna Långgrund 1 och Långgrund 2, samt 

2)  att paragrafen anses omedelbart justerad. 

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
2023-03-09 

Maria Ljungblom  
Samhällsbyggnadschef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut till: 

Samhällsbyggnad 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Trosa kommun 

Oxelösunds kommun 

Norrköpings kommun 

Söderköpings kommun 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
Samhällsbyggnad 
Maria Ljungblom 

 
 

Dnr 
 KK22/1030 

 

Yttrande gällande avgränsningssamråd för 

miljökonsekvensbeskrivning för havsbaserade 

vindkraftparkerna Långgrund 1 och Långgrund 2 
 

Bakgrund 

Svea Vind Offshore planerar för två havsbaserade vindkraftparker, Långgrund 

1 och Långgrund 2. Långgrund 1 ligger till viss del inom Nyköpings kommuns 

planeringszon och båda områdena påverkar värden som är viktiga för 

Nyköpings kommun såsom friluftsliv och natur- och kulturmiljövärden.  

Svea Vind Offshore AB har tagit fram ett underlag för avgränsningssamråd för 

miljökonsekvensbeskrivningen som berörda kommuner och andra intressenter 

har tillfälle att yttra sig på.  Då underlaget inte är komplett avstår kommunen att 

kommentera de redovisade delarna. Detta yttrande avser Nyköpings kommuns 

synpunkter på inriktningen och omfattningen av 

miljökonsekvensbeskrivningen. Det är slutligen Länsstyrelsens ansvar under 

avgränsningssamrådet att verka för att innehållet i MKB:n får den omfattning 

och detaljeringsgrad som behövs för tillståndsprövningen. Under samrådet går 

det att lämna information som kan påverka slutlig utformning och slutliga 

bedömningar av projektet.  

Nyköpings kommun har juni 2021 yttrat sig över avgränsningen av 

miljökonsekvensbeskrivningen. Sökanden har därefter justerat ansökan så 

Långgrund 2 inte längre berör Nyköpings kommun samt även undantagit ett 

område p.g.a. risk för påverkan på fågellivet. Förslag till kabeldragningar har 

även justerats och anslutningar mot land föreslås inte längre i Nyköpings 

kommun.  

Synpunkter 

Nyköpings kommun ser positivt på att kommunens yta och närliggande 

områden bidrar till omställningen till förnybara energikällor men att detta bör 

göras med omtanke om de befintliga och framtida värden som är viktiga för 

kommunen och dess utveckling. Långgrund 1 ligger i direkt närhet till 

Nyköpings skärgård och skulle påverka kommunens naturvärden, friluftsliv och 

kulturmiljö i hög utsträckning. För Nyköpings kommun är uppfyllande av 

Agenda 2030 prioriterat och kommunen arbetar dagligen med detta. I detta 

ärende ställs olika målområdens intressen såsom t ex förnybar energi och 

bevarande av natur-, kulturmiljö-, friluftslivsvärden till viss del mot varandra. 

Detta gör att det är svårt att ta ställning till vad som är viktigast.  

Postadress 
Nyköpings kommun 
Samhällsbyggnad 
611 83 Nyköping 

Besöksadress 
Västra Kvarngatan 35 

Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 
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Nyköpings kommun vill understryka att stora delar av Långgrund 1 ligger inom 

område som omfattar kommunens planmonopol krävs att bolaget inhämtar 

tillstyrkan från Nyköpings kommun enligt. Med den avgränsning och i den 

omfattning som redovisas i samrådshandlingarna förordar kommunen 

ytterligare dialog mellan sökanden och kommunen innan ansökan lämnas in.  

Då det rör sig om behov av nationell kraftförsörjning efterfrågar Nyköpings 

kommun att mer övergripande organ bör visa större tydlighet i frågan. 

Nyköpings kommun anser att Naturvårdsverkets och 

Energimyndighetens ”Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad” för 

landbaserad vindkraft som redovisades jan 2021 och den för havsbaserad som 

beräknas redovisas sista mars 2023 har potential att ge bättre vägledning för 

kommunerna. Nyköpings kommun anser att slutgiltigt avgörande i detta 

ärende bör avvakta dessa utredningar. 

I kommunens översiktsplan som vann laga kraft i januari 2022 föreslås att de 

riksintressen för vindkraft som Långgrund 1 och Långgrund 2 sammanfaller 

med ska utgå. Länsstyrelsen i Södermanlands län stöder i sitt 

granskningsyttrande detta. Försvarsmakten förordar i sitt yttrande över 

kommunens översiktsplan 2013 att riksintresseområdena för havsbaserat 

vindbruk stryks. Länsstyrelsen ställde sig bakom detta i granskningsyttrande för 

översiktsplan 2013. I förslag till Havsplan, 2019, för Norra Östersjön och Södra 

Kvarken gör staten ställningstagandet att riksintresse för totalförsvaret och 

riksintresset för vindbruk är oförenliga och att riksintresseanspråket för 

totalförsvaret ska ges företräde framför riksintresset för vindbruk inom 

havsplanen. Försvarsmakten har vid prövning motsatt sig samtliga områden för 

vindbruk till havs i området. 

Generella synpunkter på behov av utredningar som ska ingå i 

miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) 

MKB:n ska redovisa: 

• En beskrivning av alternativ lokaliseringsprövning som omfattar och 

belyser jämförbara områden inkl. lokalisering längre ut till havs som ett 

möjligt alternativ. 

• Alternativa lokaliseringar ska beskrivas på sådant sätt att 

konsekvenserna av dessa kan jämföras med huvudalternativet  

• en allmän riskbedömning enligt försiktighetsprincipen ska utföras i 

miljökonsekvensbeskrivningen gällande Natura 2000 områden som 

planerad vindkraft angränsar till. 

MKB:n ska för Långgrund 1 redovisa: 

• påverkan på flyttfågelsträck 
• påverkan på Hartsö Lunds naturreservat och speciellt påverkan på 

fågellivets häcknings och uppväxtområden.  
• påverkan på angränsande fågelskyddsområden 
• påverkan på marina naturvärden kopplade till de grunda områdena 
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• påverkan på friluftslivet vad gäller buller i större opåverkat område  

• påverkan på skärgårdens kulturmiljöer, i synnerhet på riksintresse för 
kulturmiljövård Ringsö-Hartsö m.fl. [D 54]. 

• påverkan på landskapsbild från relevanta platser av intresse för 
friluftslivet. 

• tydlig beskrivning av hur man skall undvika en påverkan på natura 2000 
området och de höga naturvärden som finns i fågelskyddsområdet och 
dess närområde. 

• en tydlig avgränsning av de områden grundare än 20m som sökanden 
enligt samrådshandlingen inte ska uppföra kraftverk på. Områdena bör 
avgränsas med fågelskyddet som viktigaste parameter. 

• Redovisning av hur man undviker påverkan på termikflyttande fåglars 
flyttningsmönster. 
 

MKB:n ska för Långgrund 2 redovisa: 

• påverkan på Skräntärnans födosöksrutter. Samverkan med det 
nationella åtgärdsprogrammet för skräntärna är nödvändigt för att 
utreda om lokaliseringen av Långgrund 2 är möjlig. 

• Beskrivning av hur man kommer att undvika påverkan på det natura 
2000 område som Länsstyrelsen utreder att inrätta även efter en 
framtida utökning av området. 

• påverkan på flyttfågelsträck 
• påverkan på säl- och fågelskyddsområden 

• påverkan på marina naturvärden kopplade till de grunda områdena 
 

Redovisningarna ska göras på sådan detaljeringsnivå att ev. skillnader mellan 

delområden inom respektive Långgrund 1 och 2 ska kunna utläsas.  

MKB:n ska för anläggningsskedet redovisa: 

• påverkan från masshantering vad gäller behov av material till 
anläggning ska redovisas. Detta gäller mängder, möjliga platser för 
uttag och transporter både på land och på vatten för detta. 

• påverkan och åtgärdsförslag för minimering av ljud från ev. 

pålningsarbeten.  

• påverkan och åtgärdsförslag för minimering av grumling vid 

anläggande. 

• påverkan på strandskyddet från landtag.  

 

Utöver detta måste försvarets inställning till vindkraftparkerna inhämtas. Det 

ska också tydligt framgå risker för påverkan och bedömning av denna på 

riksintressena högexploaterad kust, rörligt friluftsliv och turism, Natura 2000, 

totalförsvaret, sjöfart, friluftsliv och naturvård samt försiktighets- och andra 

åtgärder för att eliminera eller minska bedömd påverkan. 

MKB:n ska redovisa de underlag som ligger till grund för bedömningarna och 

ska även redovisa och bedöma resultat och slutsatser från andra inventeringar 

och underlag av relevans som finns och tagits fram för området. 
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Naturvärden 

Långgrund 1 

Vindkraftsparken angränsar direkt mot Hartsö Lunds naturreservat i Nyköpings 

norra skärgård vilket ur naturvårdssynpunkt är problematiskt. Området är 

viktigt för fågellivet och flera arter har sina häcknings- och uppväxtområden i 

just de delar som ligger nära reservatsgränsen mot den tilltänkta 

vindkraftsparken. I den del av naturreservatet som ligger närmast parken finns 

ett stort antal små öar av vilka en del ligger mindre än 100m från 

vindkraftsparkens gräns. Stora delar av naturreservatet är fågelskyddsområde 

med tillträdesförbud under delar av året, även fågelskyddsområdet gränsar 

mot vindkraftsparken. Förutom för fågellivet är dessa örika grunda 

vattenområden viktiga för de marina naturvärden som döljer sig under 

vattenytan. Buller och kollisionsrisken för fåglar i området är faktorer som gör 

att lokaliseringen av en vindkraftspark av denna storlek i området ur 

naturvårdssynpunkt får anses olämplig. Området har också en unik blandning 

av ostörd skärgårdsnatur i kombination med viktiga kulturmiljöer som inte 

återfinns på andra platser varken i Sverige eller internationellt. Termikflyttande 

fåglar utnyttjar viktiga termikområden längs kusten under sin flyttning. Studier 

på senare år har visat att ett viktigt sådant område finns i nära anslutning till 

Sörmlands skärgård.  

Sammantaget gränsar den tilltänkta vindkraftsparken både till mycket höga och 

unika naturvärden och till höga kultur och friluftsvärden. Kommunen anser 

därför att en anpassning till fågelskyddsområden ska ske.  

Långgrund 2 

Den föreslagna vindkraftsparken angränsar inte direkt till något naturreservat 

vilket är positivt men parken ligger nära flera fågel- och sälskyddsområden 

vilket måste tas extra stor hänsyn till. Extra viktigt att ta hänsyn till är närheten 

till de häckningskolonier av skräntärna som finns i Bråvikens yttre del. En del av 

dessa fåglar flyger regelbundet österut till kolonier på finska sidan av Östersjön 

och dessa flygvägar får inte påverkas av vindkraftsparken på ett sätt som är 

skadligt för skräntärnorna. Samverkan med det nationella åtgärdsprogrammet 

för skräntärna är nödvändigt för att utreda om lokaliseringen av Långgrund 2 är 

möjlig. Länsstyrelsen i Södermanland utreder en utökning av Natura 2000 

området i anslutning till Långgrund 2. Nyköpings kommun önskar att bolaget 

beskriver hur man kommer att undvika påverkan på natura 2000 området även 

efter en framtida utökning av området. 

Kulturvärden 

Hänsyn behöver redovisas generellt, i synnerhet till riksintresse för 
kulturmiljövård Ringsö-Hartsö med flera [D 54]. En marinarkeologisk 
inventering bör utföras och analyseras. 
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Friluftsvärden/orörda områden 

Sörmland är en tätbefolkad del av Sverige. Vindkraftverken kommer att vara 

synliga från en stor del av skärgården i Nyköpings kommun vilket påverkar 

människors upplevelse av havet under dygnets alla timmar och människors 

behov av rekreation. Naturreservaten i anslutning till de föreslagna 

vindkraftsparkena är utpekade som hänsynsområde där lugn och tysthet ska 

bevaras för djur och människor.  Nyköpings skärgård öar är till stor del 

obebyggd och en viktig plats för friluftsaktiviteter som båtliv, kanot/kajak. 

Vindkraftsparkerna kommer också synas från stora delar av fastlandet vilket 

påverkar både människor som bor där och de som besöker områdena för 

rekreation. Stendörrens naturreservat är ett mycket välbesökt utflyktsmål och 

Nyköpings kommun har nyligen bildat ett nytt naturreservat vid Horsvik som 

också förväntas besökas av många människor. Det är därför viktigt att utreda 

hur vindkraften påverkar olika områden både visuellt och ljudmässigt. MKB:n 

ska därför redovisa även påverkan på det rörliga friluftslivet med båt och 

bullerutbredningskartor för 35 dBA enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för 

friluftslivsområden. 

Övriga krav på MKB:n 

Kartorna ska vara tydliga och tillräckligt detaljerade. Samtliga utredningar och 

underlag ska biläggas i sin helhet. 
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1 Inledning och Bakgrund 

1.1 Bakgrund 

Svea Vind Offshore AB (nedan benämnt Svea Vind Offshore eller Bolaget) planerar en havsbaserad 
vindkraftpark belägen utanför Oxelösund, inom Trosa, Nyköping, Oxelösund, Norrköping och 
Söderköping kommuner, Södermanland och Östergötlands Län. Vindkraftparken har benämningen 
Vindpark Långgrund och består av två delområden vilka benämns delområde Långgrund 1 och 
delområde Långgrund 2. 
 
Bolaget höll ett första myndighetssamråd för vindparken 2016/2017 (Långgrund 1/Långgrund 2). Efter 
omarbetning av projekten hölls 2021 ett nytt samråd avseende projekten med berörda länsstyrelser, 
kommuner och myndigheter. Bolaget har därefter bedrivit fortsatt utveckling av projektet och kommer nu 
fortsätta samrådsprocessen med länsstyrelser, kommuner, myndigheter, allmänheten, enskilda som kan 
bli särskilt berörda, föreningar och organisationer m.fl. 
 
Svea Vind Offshore avser att ansöka om tillstånd enligt 7, 9 och 11 kap. MB , för att inom angivet 
projektområde uppföra och driva en gruppstation för vindkraft inklusive dragning av kablar på havsbotten, 
transformatorstation/er och vindmätningsmaster.  
 
Inför ansökan om tillstånd genomför bolaget en samrådsprocess.  
 
Förväntad produktion från vindkraftparkerna är ca 13,6 TWh per år vilket motsvarar 2 340 000 villors 
hushållsel, om förbrukningen är 5 800 kWh/år (Energimyndigheten, 2016). 

1.2 Varför behövs vindkraft? 

Mänskligheten står för stora utmaningar då klimatförändringar påverkar förutsättningarna för liv på 
planeten. 
 
Vindkraft är en oändlig förnybar energikälla. Råvaran vind är miljövänlig. Elproduktionen ger inte några 
utsläpp under drift och vinden ger energi till elproduktionen. Elproduktion från vindkraft följer det 
svenska elkonsumtionsbehovet och generar mest el på vintern när behovet är som störst.  
 
Sverige är ett litet land, men vi tillhör en liten del av världen som har höga utsläpp av koldioxid per capita. 
Sverige har en betydelsefull roll att föregå med gott exempel och visa hur ett land kan klara en 
omställning. Som förebild kan Sverige få stor betydelse för att påskynda omställningen i världen.   
 
Sverige hade 2021 en total elanvändning på ca 140 TWh. Enligt Energimyndighetens 
rapport (Energimyndigheten, 2019) behövs 100 TWh/år ny elproduktion de närmaste 20 till 30 åren för 
att ersätta den produktion som fasas ut till följd av begränsningar i teknisk och/eller ekonomisk livslängd. 
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Utöver detta bedöms den totala elanvändningen dubbleras (Svenskt Näringsliv, 2022) vilket innebär att ny 
produktion på ca 150 TWh, dvs ett Sverige till.  
 
Vindkraften i Sverige producerade ca 28 TWh 2020, vilket är ca 17 % av den totala elproduktionen. 
Vindpark Långgrund kan bidra med ca 13,6 TWh/år motsvarande ca 10 % av Sveriges totala elförbrukning 
idag och kan vara i drift från ca år 2028.  
 
Syftet med den planerade havsbaserade vindkraftparken Vindpark Långgrund är att bidra till en 
genomarbetad omställning, där Vindpark Långgrund bidrar med förnybar elproduktion vilket ger 
drivmedel till transporter (el och genom vätgas) och förutsättningar för lagring av el (batterier och vätgas). 
Förnybar elproduktion från Vindpark Långgrund ger förutsättningar för industrin att fortsätta sin 
omställning. 
 
På ca 7,4 månader har vindkraftverken producerat den energi som genereras för att tillverka 
vindkraftverken enligt framtagen livscykelanalys (SiemensGamesa, 2020). 

1.3 Vindpark Långgrund 

Bolaget avser att ansöka om tillstånd för en vindkraftpark med maximalt 182 vindkraftverk. 
Vindkraftverken kommer ha en totalhöjd på maximalt 335 m.   
 
Anläggningen kommer att bestå av havsbaserade vindkraftsverk på bottenfasta fundament, havsbaserad 
transformatorstation/er på bottenfast fundament, mätmast/er samt nedlagda kablar i vatten inom 
gruppstationen och exportkabel/lar in till land.   
 

1.3.1 Lokalisering 

Svea Vind Offshore AB planerar en havsbaserad Vindkraftpark belägen utanför Oxelösund, inom Trosa, 
Nyköping, Oxelösund, Norrköping och Söderköping kommuner, Södermanland och Östergötlands Län. 
Vindkraftparken benämns Vindpark Långgrund. 
 
Projektområdet för delområde Långgrund 1 är ca 139 km2 och projektområdet för delområde Långgrund 
2 är ca 149 km2. Totala projektområdet är således 288 km2. Projektet är lokaliserat enligt Figur 1. 
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Figur 1. Lokalisering av projekt Långgrund. 
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1.4 Administrativa uppgifter  

1.4.1 Sökande 

Svea Vind Offshore AB (organisationsnummer 559025 6136) bildades 2015 för utveckling av lönsam 
miljövänlig elproduktion för nuvarande och framtida generationer och för att minska 
klimatförändringarna. Bolagets verksamhet består av utveckling och förverkligande av havsbaserade 
vindkraftsprojekt från planering och byggnation till drift och underhåll. Arbetet kommer att bedrivas i 
samarbete med aktörer som delar Bolagets vision för hållbar verksamhet. 
 
Postadress: 
Svea Vind Offshore AB 
Kyrkogatan 24 B 
803 11 Gävle. 
Hemsida www.sveavindoffshore.se 
 
Kontaktperson:  
Per Edström 
Mobilnummer +46 (0)73 067 42 56 
E-postadress per@sveavindoffshore.se 
 
Svea Vind Offshore är medlemmar i Svensk Vindenergi, Wind europé och Vätgas Sverige. Bolaget har 
även blivit utsedda till strateginod åt energimyndigheten för vätgasfrågor. Svea Vind Offshore samarbetar 
sedan juni 2020 med det spanska energibolaget Iberdrola som delar Svea Vind Offshores vision där 
hållbarhet, lokala arbetstillfällen och omställning är kärnvärden.  
 
Iberdrola besitter stor erfarenhet av havsbaserad vindkraft. Iberdrolsa nyaste driftsatta havsbaserad 
vindkraft är East Anglia ONE i Nordsjön utanför Storbritannien. Parken är 300 km2 stor och består av 102 
verk med en total installerad effekt på 714 MW. Investeringen för parken var 2,5 miljarder pund. 

1.4.2 Verksamhetskod  

Verksamheten omfattas av verksamhetskod 40.90 enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). 
Gruppstationen för vindkraft utgör så kallad B-verksamhet enligt förordningen och verksamheten är 
därmed tillståndspliktig enligt 9 kap MB. Vindkraftsverksamhet är av sådan karaktär att den kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan enligt MB.  
 
De arbeten i vatten som krävs för att anlägga Vindkraftparken är tillståndspliktiga enligt 11 kap MB, och 
utgör bland annat uppförande av vindkraftsverken inklusive transformatorstation/-er och mätmast/-er 
samt för att nedlägga kablar i vatten inom gruppstationen och in till land. 
 

http://www.sveavindoffshore.se/
mailto:per@sveavindoffshore.se
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1.4.3 Rådighet  

Projektområdet för vindkraftverk samt huvuddelen av kabelkorridorer ligger inom allmänt vatten. Svea 
Vind Offshore har av Kammarkollegiet den 2022-07-05 Dnr 4826 2022 medgivits rådighet för dessa delar 
av projektet.  
 
Delar av kabelkorridorer och landtag ligger dessutom inom enskilt vatten. Svea vind Offshore kommer att 
kontakta ägare och andra nyttjanderättshavare till dessa fastigheter.   
 

  



 

 14  
 
 

 

2 Samrådsprocessen 

En del av tillståndsprocessen enligt MB är att genomföra en samrådsprocess enligt 6 kap. 29 32 §§ MB. 
Avgränsningssamråd ska enligt 6 kap. 30 § MB ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda 
som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten samt de övriga statliga myndigheter, de kommuner 
och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten.  
 
Mot bakgrund av att Vindkraftparker är en sådan verksamhet som enligt regeringens föreskrifter alltid 
antas medföra betydande miljöpåverkan har inget undersökningssamråd hållits, utan föreliggande 
samrådsunderlag tas fram för avgränsningssamråd.  
 
Ett första avgränsningssamråd för nuvarande utformning hölls med länsstyrelser, kommun och 
myndigheter den 13 april 2021.  
 
Ett steg inför samrådsprocessen är att ett samrådsunderlag tas fram som underlag. Detta 
samrådsunderlag ska enligt 8 § miljöbedömningsförordningen innehålla uppgifter om: 

• Verksamhetens utformning och omfattning 

• Verksamhetens lokalisering 

• Miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade 

• Vad i miljön som kan antas bli betydligt påverkat 

• De betydande miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre 

händelser, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga 

• Åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa miljöeffekter, 

i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga 

• Den bedömning som den som avser att bedriva en verksamhet gör i frågan om huruvida en 

betydande miljöpåverkan kan antas 

Enligt 6 kap. 32 § så ska Länsstyrelsen ska under avgränsningssamrådet verka för att innehållet i MKB:n 
får den omfattning och detaljeringsgrad som behövs för tillståndsprövningen.  
 
Samrådsprocessen ger viktig information kring projektet vilken kommer att användas vid framtagande av 
slutlig utformning och slutliga bedömningar av projektet till ansökan. Vid samrådsmötena eller skriftligt 
efter samrådsmötena finns det möjlighet att lämna synpunkter till Bolaget som blir en del av 
samrådsredogörelsen som är en del av ansökan som sedan lämnas in till mark- och miljödomstolen.  
 
I Figur 2 visas en schematisk bild över processen enligt MB. 
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Figur 2. Schematisk skiss över tillståndsprocessen 

Samråds-
process

Remisser till försvarsmakten, Luftfartsverket, länkoperatörer osv.

Relevanta Myndigheter.

Enskilda, föreningar, organisationer och allmänhet.

Möjlighet att lämna sina synpunkter till Svea Vind Offshore.  

Studier

Inventeringar och studier genomförs för att användas till att utgöra underlag för att 
kunna göra bedömningar av miljöeffekterna i MKB:n. 

Studierna kan även delvis genomföras innan samrådsprocessen eller under 
samrådsprocessen.

Samråds-
redogörelse

Svea Vind Offshore sammanställer en samrådsredogörelse avseende vad som 
framkommit under samrådsprocessen och om någon ändring skett avseende det som 
framkommit under samrådsprocessen.

MKB och 
Ansökan

Svea Vind Offshore skriver ansökan samt MKB.

Ansökan enligt 9 och 11 kap. MB och ev. 7 kap. MB lämnas till Mark- och 
miljödomstolen.

Ev. 
komplettering

Ev. skickar Mark- och miljödomstolen ett föreläggande om komplettering.

Ev. komplettering av ansökan.

Kungörelse

När Mark- och miljödomstolen anser att ansökan är fullständig så kungörs ansökan i 
lokalpressen.

Mark- och miljödomstolen  skickar ansökan på remiss till berörda myndigheter m.fl.

Möjlighet att lämna sina synpunkter till Mark- och miljödomstolen.

Dom

Mark- och miljödomstolen håller huvudförhandling.

Mark- och miljödomstolen meddelar dom enligt MB.
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2.1 Avgränsning och omfattning för 

samrådsprocessen  

2.1.1 Avgränsning i sak 

Samrådsprocessen avgränsas i sak till projektet, dvs anläggningsskedet, driftskedet och avvecklingsskedet 
av Vindpark Långgrund med tillhörande infrastruktur. Till Vindkraftparken hör i huvudsak vindkraftverk 
inklusive fundament, mätmast/er, interna kabelnätet och exportkabeln/lar och transformatorstation/er.  
 
Infrastruktur utanför Vindkraftparken består i huvudsak av en eventuell transmissionsnätsstation på land 
samt markkabel/lar alternativt luftkabel för anslutning till överliggande nät. 

2.1.2 Avgränsning i tid 

Samrådsprocessen för nuvarande utformning av projektet har pågått sedan början av 2021.  
 
Samrådsprocessen fortsätter även efter nu planerat samråd om så behövs.  

2.1.3 Avgränsning avseende tillståndsprövningar 

Samrådsprocessen avser prövningen avseende miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. MB och 
vattenverksamhet enligt 11 kap. MB och skyddade områden enligt 7 kap. MB, såsom Natura 2000.  
 

2.1.4 Avgränsning samrådskrets, myndighetssamråd 

Samråd kan komma att ske med ytterligare parter utöver dem som redovisas i detta avsnitt om så behövs. 
Tabell 1 redovisar de länsstyrelser, kommuner och myndigheter som har fått inbjudan till 
avgränsningssamrådet. Listan är framtagen i samråd med berörda länsstyrelser.   
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Tabell 1. Länsstyrelser, kommuner och myndigheter inbjudna till avgränsningssamråd i 
bokstavsordning. 

MYNDIGHETER  

Boverket Rädningstjänsten Östra Götaland 

Energimarknadsinspektionen  Sjöfartsverket 

Energimyndigheten Skogsstyrelsen 

Fortifikationsverket SLU Aqua  

Försvarsmakten  SLU havsfiskelaboratoriet 

Havs- och vattenmyndigheten SMHI 

Havsmiljöinstitutet  Statens Fastighetsverk 

Jordbruksverket  Statens geotekniska institut, SIG 

Kammarkollegiet Statens Maritima och transporthistoriska museer 

Kustbevakningen Svenska kraftnät 

Luftfartsverket Sveriges geologiska undersökning, SGU 

Länsstyrelsen Stockholm Söderköping kommun 

Länsstyrelsen Södermanlands län Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund  
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Länsstyrelsen Östergötlands län Sörmlands museum 

MSB Sörmlandskustens räddningstjänst 

Naturhistoriska Riksmuseet Trafikverket 

Naturvårdsverket Transportstyrelsen 

Norrköping kommun Trosa kommun 

Nyköping kommun Valdemarsvik kommun 

Nynäshamn kommun Vattendelegationen norra östersjön 

Oxelösund kommun Vattendelegationen södra östersjö 

Region Sörmland  World Maritime University  

Riksantikvarieämbetet Östergötlands museum 

 
 

2.1.5 Avgränsning samrådskrets, samråd med allmänhet, 

organisationer och särskilt berörda 

Enskilda som kan bli särskilt berörda av verksamheten inbjuds till ett avgränsningssamråd genom 
direktutskick. I utskicket finns en hänvisning till att hela samrådsunderlaget finns tillgängligt på bolagets 
hemsida.  Bolaget har utifrån ett försiktighetsperspektiv, valt att ta en bred ansats och genom 
direktutskick bjuda in enskilda fastighetsägare inom en så pass omfattande radie som 15 kilometer från 
projektområdet samt ett urval av fastigheter utanför denna radie. 
 
Allmänheten har även bjudits in till avgränsningssamråd genom annonsering i lokaltidningar enligt Tabell 
2 och bjuds därmed in att inkomma med yttranden. I annonsen framgår att samrådsunderlaget är 
tillgängligt via hemsidan. Vid annonsering har lokaltidningar med en täckningsgrad överstigande 5 % av 
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respektive kommun använts för annonsering. Tidningar med en täckningsgrad överstigande 5 % återfinns 
i samtliga kommuner.   
 
Tabell 2. Lokaltidningar där annonsering till samråd genomförts. 

LOKALTIDNINGAR  

Östra Sörmlandsposten Nynäshamnsposten 

Södermanlands nyheter Länstidningen Östergötland 

Östgötakorrespondenten Tidningen Skärgården 

Norrköpings tidningar  

 
 
Inbjudan till samrådet har även skickats till bland annat näringsliv, licensierade yrkesfiskare, 
fiskeorganisationer, naturföreningar, fågelföreningar, turistbyråer, räddningstjänst, dykföreningar och 
båtklubbar. Vid kusten och på land har berörda fastighetsägare och tomträttsinnehavare identifierats och 
kommer att bjudas in till avgränsningssamråd. Vindkraftutvecklare har bjudits in baserat på de berörda 
projekt som fanns tillgängliga på vindbrukskollen 2022-12-05.  
 
Information om samrådskrets har inhämtats från de kommuner som direkt berörs av projektet samt 
berörda länsstyrelser och beaktats i möjligaste mån.  
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3 Verksamhetsbeskrivning 

3.1 Vindkraftpark 

Tillstånd planeras sökas för en så kallad boxmodell vilket innebär att verkens exakta placering kommer 
beslutas under detaljprojekteringen som sker efter att tillstånd har erhållits. Detta för att kunna ta vara på 
teknikutvecklingen och kunna göra detaljprojekteringen för den teknik som finns tillgänglig vid tiden för 
upphandling. Detta medför i sin tur att bästa möjliga teknik kan nyttjas samtidigt som vindresursen nyttjas 
optimalt. Denna verksamhetsbeskrivning är en bästa bedömning av teknik och utformning utifrån de 
förutsättningar som finns idag.  
 
För att visa hur en formation av vindkraftparken kan ses ut har en exempellayout tagits fram vilken kan 
ses i Figur 3. 
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Figur 3. Layout med exempel på verksplaceringar för Långgrund. 
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3.1.1 Vindkraftverk 

Huvudkomponenterna i ett vindkraftverk utgörs av ett rörtorn i stål och/eller betong, ett maskinhus (så 
kallad nacell) i stål och/eller glasfiber, en drivlina med eller utan växellåda för att överföra kraften till 
generatorn samt en rotor. Rotorn är trebladig och vanligen tillverkad i en kombination av främst glasfiber 
och kolfiber. Utöver detta finns kringutrustning såsom hydraulik, styrutrustning och kraftelektronik, se 
nedan Figur 4. 
 
Vindkraftsverkens design och utformning tillåter idag normalt sett drift upp till 25 30 m/s varefter 
vindkraftverken automatiskt stängs ned. Rotorn och maskinhuset vrider sig efter vinden och vinkeln på de 
tre rotorbladen regleras kontinuerligt (så kallat pitchas) för att optimera vindkraftsverkets funktion och 
produktion. Vindkraftsverken roterar medsols om de studeras längs med vindriktningen och rotorns 
varvtal är beroende av vindhastigheten och vindkraftverkets rotordiameter.  
 
Normalt är vindkraftverken färgsatta i en gråvit färg för att begränsa kontrastverkan mot bakgrunden. 
 

 

 
Figur 4. Schematisk skiss över vindkraftverk med huvudkomponenter 

 

Maskindel  Beskrivning  Maskindel  Beskrivning  

1  Rotor  8  Omvandlare (2 stycken)  
2  Generator  9  Transformator  
3  Instrument och hinderljus  10  Gir system  
4  Aktiva och passiva kylsystem  11  Huvudram  
5  Serviskran för maskinhus  12  Lager för blad  
6  Landningsplats för helikopter  13  Nav  
7  Skyddshölje för maskinhus  14  Blad  
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Den tekniska utvecklingen av vindkraftverk går väldigt fort. Vindkraftsleverantörerna tar kontinuerligt 
fram nya eller uppdaterade modeller av vindkraftverk med större dimensioner. Idag ligger ett typiskt 
vindkraftverk för offshoremarknaden på ca 10 MW och har en rotordiameter på ca 180 m. Detta gäller för 
de projekt som är under byggnation och inte som ett genomsnitt av drifttagna verk. Det finns dock 
vindkraftverk på ca 15 MW och 240 m rotor tillgängliga för projekt som byggs från 2024 och framåt 
(exempelvis Vestas V236 15 MW). Detta visar på den extremt snabba tekniska utveckling som sker. 
Denna utveckling bedöms fortsätta även efter 2024. Tabell 3 beskriver representativa dimensioner för 
vindkraftverk i den storleksklass som bedöms rimlig vid tiden för byggnation. 
 
Den tekniska utvecklingen inom vindkraftsbranschen går som nämnts ovan snabbt framåt och det är 
därför generellt sett inte önskvärt att ha restriktioner på navhöjder, rotorstorlekar eller installerad effekt i 
tillståndet. Sökande kommer därför att söka för en totalhöjd upp till 335 meter för vindkraftverken vilket 
innebär att andra effekter, navhöjder och rotordiametrar kan komma att bli aktuella så länge totalhöjden 
inte överstiger 335 meter. 
 
Tabell 3. Dimensioner för verken 

 LÅNGGRUND 

Antal verk 182 

Rotordiameter 300 m 

Totalhöjd 335 m 

Effekt 22 MW 

 

3.1.2 Fundament 

Vindkraftverken kommer stadgas upp av fundament. De vanligaste typerna av fundament beskrivs nedan 
och illustreras i Figur 5. 

1. Gravitationsfundament (fyllda eller en variant som sänks på plats genom att de fylls på med 
material innehållandes hög densitet)  

2. Monopile fundament  
3. Fackverks fundament  
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Dessa tre grundtyper av fundament kan också kombineras till olika typer av hybridfundament. Bolagets 
ansökan kommer att omfatta samtliga typer av bottenförankrade fundament.  
 
Fundamenten kommer att designas för de förutsättningar som råder på den plats där de installeras och 
baserat på information om strömmar, isförhållanden, förväntat vågklimat samt laster från det 
vindkraftverk som planeras att byggas. Dimensioner på fundamenten kommer därför vara beroende av 
resultat från detaljerade geotekniska undersökningar, detaljerade studier av våg- och is klimat vid parken 
samt slutligt val av verkstyp.  
 
Val av fundamentstyp sker som del i detaljprojekteringen. Olika fundamentstyper kan komma att bli 
aktuellt inom 
avseende bedöms baserat på den fundamentstyp som ger störst påverkan.  
 

     
Figur 5. Olika typer av fundament. Längst till vänster gravitationsfundament, i mitten 
monopilefundament och längst till höger fackverksfundament. 
 
Preliminära designberäkningar pekar på att fundamenten kan komma att ha ungefärliga dimensioner 

enligt Tabell 4. 
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Tabell 4. Fundamentsdimensioner 

 GRAVITATIONS-

FUNDAMENT 

MONOPILE 

FUNDAMENT 

FACKVERKSFUNDA

MENT 

Diameter på 
fundamentsbas  

50 m 15 m 60 m (avstånd mellan 
ben) 

Erosionsskydd, radiellt 
från fundamentsbas  

35 m 35 m 25 m 

Bottenavtryck inklusive 
erosionsskydd, 
diameter  

120 m 85 m 110 m 

Bottenavtryck inklusive 
erosionsskydd, area  

11 300 m2 5 700 m2 12 000 m2 

 
Normalt sett finns inget behov av tillförande av externa massor vid anläggande av fundamenten, annat än 
erosionsskydd i de fall dessa blir aktuella. Förberedande arbete för anläggande av främst 
gravitationsfundament kan kräva viss muddring. Skulle deponering av material till följd av detta behövas 
kommer detta att hanteras via separat tillstånd. Denna typ av arbeten kommer om möjligt beakta SGU:s 
rekommendationer kring muddring och deponering av muddermassor i havet (SGU, 2019), Havs- och 
vattenmyndighetens vägledning (Havs och Vattenmyndigheten, 2018) samt gällande lagstiftning avseende 
dumpningsförbud (MB kap 15 §27). 

3.1.3 Internt kabelnät  

Det interna parknätet leder strömmen från varje enskilt vindkraftverk in till en transformatorstation/er 
vanligen placerad i Vindkraftparken. Vindkraftverken kommer att sammankopplas med ett eller flera 
separata interna nät av växelströmskablar alternativt likström. Kablarna är normalt nedgrävda i botten 
men kan, om så är lämpligt, även ligga på botten och då helst utrustas med kabelskydd eller täckas av 
tyngder såsom stenar.  
 
Det interna parknätens slutliga utformning och slutliga spänningsnivåer bestäms under slutprojekteringen 
dvs. efter att tillstånd erhållits. 

3.1.4 Transformator/er 
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I nuläget bedöms det som mest troligt alternativ att transformering kommer att ske vid en eller flera 
havsbaserade transformatorstationer per delområde. Om transformatorstationen/erna förläggs till havs 
förläggs en eller flera anslutningsledningar mellan den havsbaserade transformatorn/erna och 
nätanslutningspunkten/erna på land. Exakt kabeldragning samt val av teknik för nedläggning bestäms vid 
slutprojektering. Troligtvis kommer AC (växelström) att användas. DC (likström) används normalt sett vid 
anslutning av vindkraftparker där avståndet till land är betydligt större. 
 
Den landbaserade transmissionsnätsstationen/erna kan antingen utgöras av en kopplingsstation för vidare 
transmission in till region eller stamnät via luftledning och/eller markförlagd kabel på samma 
spänningsnivå. Det kan också vara så att den utgörs av en transformatorstation där transformering 
genomförs till exempelvis 400 kV. 

3.2 Exportkablar 

Svea Vind Offshore utreder för närvarande lämpliga sträckningar för kabelkorridorer. I Figur 6 och 
Figur 7 presenteras de korridorer som utgör arbetsmaterial vid färdigställande av detta samrådsunderlag.  
 
Kabelkorridorernas sträckning kommer att beaktas i den riskanalys för sjöfart som är pågående och 
beskrivs under kapitel 8.6. Aspekter som kommer beaktas i detta är exempelvis ankringsplatser, placering 
i relation till farleder m.m. 
 
Kabelkorridorerna är förslagna så att alternativ finns för kabeldragning inom korridorerna så den kan ske 
på så sätt att hänsyn kan tas till sjöfart i farleder eller hamnar. Exempelvis kan kabel förläggas utanför 
farledsytan eller korsa vinkelrätt med mista möjliga påverkan på sjötrafiken. Exakt dragning utarbetas 
under detaljprojektering. 

 
Figur 6. Exempel på att höjd har tagits för att kunna ge hänsyn till sjöfart för de alternativa 
kabelkorridorerna, Vindpark Långgrund. 
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Figur 7. Utredningsområden för alternativa kabelkorridorer, Långgrund 
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3.3 Landanslutning  

Svea Vind Offshore tittar på flera olika landanslutningar vilka kommer utredas mer och 
avgränsningssamråd kommer hållas med fastighetsägarna till de landanslutningsmöjligheter som 
identifieras som bäst lämpade.  
 
Andra alternativ än de som presenteras kan också bli aktuella. De alternativ som hittills identifierats 
kommer att analyseras vidare tillsammans med övriga möjligheter under tillståndsprocessen. 
 
 

3.4 Genomförandebeskrivning 

3.4.1 Detaljprojektering/Upphandling/Kontrollprogram 

När lagakraftvunnet miljötillstånd har erhållits inleds detaljprojekteringen av Vindkraftparken. Under 
detaljprojekteringen kommer Bolaget att låta undersöka havs- och bottenförhållandena noggrant genom 
detaljerade bottenstudier med provtagningar och provborrning för att säkerställa bottens hållfastighet och 
geologiska förutsättningar där fundament planeras. Marinarkeologiska undersökningar ska genomföras för 
att säkerställa att inga fornlämningar påverkas. När undersökningarna är klara lämnas ett motiverat förslag 
in till tillsynsmyndigheten avseende förslag på layout för vindkraftparkens placering och kablarna. 
 
Parallellt med detaljprojekteringen sker upphandling av entreprenörer för vindkraftverk, fundament, 
elsystem, kommunikation, logistik/transport mm. 
 
Under denna fas i projektet genomförs även första delen av projektets kontrollprogram avseende 
eventuella delstudier med syfte att studera de parametrar som omfattas av kontrollprogrammet innan 
uppförande av verk. 

3.4.2 Byggnation 

Först bereds botten för att förbereda anläggandet av fundament, därefter anläggs fundament. Detta 
moment tar tid. Att montera själva vindkraftsverket sker däremot relativt snabbt. Kabelanslutningar dras 
och monteras till respektive vindkraftverk samt till land antingen i samband med byggnation av 
fundament eller efter resning av vindkraftverken. Transformatorstationen/er kommer monteras innan 
verken kan anslutas. Beroende på slutligt val av teknik så tar byggnationen olika lång tid. 
 
Under byggnation genomförs andra delen av kontrollprogrammet för de eventuella delstudier som ska ske 
under byggnation. 
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3.4.3 Drift & underhåll 

Detta skede är den längsta och pågår under vindkraftparkens livslängd vilket bedöms vara ca 25  35 år. 
Under parkens livslängd kommer service och underhåll ske dagligen i parken.  
 
Under detta skede i projektet genomförs tredje delen av projektets kontrollprogram med syfte att studera 
de parametrar som omfattas av kontrollprogrammet efter uppförande av verk.  
 

3.4.4 Avveckling 

Efter parkens livstid på ca 25  35 år kommer nedmontering att ske. Då en nedmontering ligger långt 
fram i tiden föreligger det osäkerheter kring vilka metoder som kommer att vara bäst och mest effektiva 
att använda vid nedmonteringen. Detta kommer att utredas vidare inom ramen för MKB:n. 

  



 

 30  
 
 

 

4 Lokaliseringsutredning 

Detta kapitel redogör för alternativa lokaliseringar, alternativa utformningar av projektet samt 
nollalternativet, dvs att vindkraftparken inte byggs.  

4.1 Alternativ lokalisering 

En omfattande lokaliseringsutredning har utförts. Syftet med lokaliseringsutredningen har varit att hitta 
områden med goda förutsättningarna för vindkraft i kombination med begränsade konflikter med andra 
intressen såsom intrång i värdefulla miljöer. För att identifiera lämplig lokalisering för vindkraftparken har 
Bolaget använt en screening-process där en rad olika parametrar studerats.  
 
Screeningprocessen sker stegvis och med bred utgångspunkt. Varefter detaljeringsnivån i de 
undersökningar som genomförs för projekten fördjupas minskas de projekt som anses lämpliga och 
genomförbara succesivt. Detta åskådliggörs i Figur 8.  

 
Figur 8. Screeningprocess. 

 
Avgörande för utveckling av havsbaserad vindkraft är att optimera anläggningens lokalisering för att kunna 
ta tillvara havsvinden till en överkomlig kostnad, se principen i Figur 9. Detta är en förutsättning för att 
ett eventuellt tillstånd ska kunna tas i anspråk och anläggningen realiseras.  
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Figur 9. Principskiss, projektspecifika förutsättningar för kostnader.  

 

4.1.1 Landbaserad och havsbaserad vindkraft 

Ute till havs är vindförhållandena lämpligare än på land för att bygga vindkraft. Vindarna är starkare och 
mindre turbulenta vilket ger jämnare och högre produktion. Variationen i vindstyrkan är också mindre 
vilket minskar belastningen på elsystemet. Utöver detta är vinden till havs lättare att prognostisera vilket 
underlättar planeringen av elsystemet.   
 
Havsbaserad vindkraft tillåter byggnation av större vindkraftverk vilket ger mer produktion per 
vindkraftverk. Utöver detta finns förutsättningar för att bygga större sammanhängande vindkraftparker 
vilket gör att varje produktionsanläggning har betydligt större produktionspotential än för landbaserade 
etableringar.  
 
Havsbaserad vindkraft etableras normalt sätt längre från människor än landbaserad vindkraft vilket 
minskar störningar till följd av ljud, ljus etc.  
 

4.1.2 Östersjön i en större kontext 

Det konstaterades att havsbaserad vindkraft i Östersjön kan installeras och produceras till mycket 
konkurrenskraftiga kostnader jämfört med många andra marknader. Detta då många av de 
kostnadsdrivande parametrarna för ett projekt är fördelaktiga såsom; 
 
Bottendjup; Östersjön har ett genomsnittligt bottendjup på drygt 50 meter (WWF, 2022) vilket möjliggör 
enklare och billigare fundamentstekniker i stora delar av området.  
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Lägre våghöjder; våghöjder är en av de lastdrivande parametrar som adderar kostnader till design av 
havsbaserade vindkraftparker. Våghöjderna i Östersjön är begränsade jämfört med exempelvis Nordsjön.  
 
Mindre korrosiv miljö; saltvatten påverkar konstruktioner genom ökad korrosion. Salthalten i Östersjön är 
låg, 2 10  (WWF, 2022) vilket kan jämföras med oceaniskt vatten  (SMHI, 2022). 

4.1.3 Alternativredovisning  

Resultatet från den översiktliga screeningen analyserades vidare utifrån kommersiella och tekniska 
aspekter såsom kapacitet hos befintliga hamnar, befintliga elintensiva industrier, möjliga synergier, 
exempelvis till lagring av vätgas (behov från elintensiva industrier) mm. 
 
Med anledning av ovanstående tog Bolaget beslutet att gå vidare med en analys av havsbaserad vindkraft 
inom specifika områden, varav kusten utanför Stockholm ner mot Valdemarsvik utgjorde ett område av 
intresse.  
 
Inom detta område identifierades initialt 3 områden enligt Figur 10. Samtliga dessa alternativ studerades 

ytterligare i form av förstudier. En sammanställning av dessa förstudier redovisas i Tabell 5 

  



 

 33  
 
 

 

 

Tabell 5. Sammanställning av förstudie av regionala alternativ till lokalisering 

 Långgrund Almagrundet Söder Landsort  

Lokalisering 

Kommun, Län 

Trosa, Nyköping, 
Oxelösund, Norrköping, 

Söderköping. 
Södermanlands Län 
Östergötlands Län 

Värmdö, Stockholms län Nynäshamn, Stockholms län 

Area km2,  

Antal verk 

Ca 289,  
182 

Ca 12, 
Ca 11 20 

Ca 61, 
Ca 40 60 

Effekt, Produktions-

potential 

Ca 4000 MW, 
13,6 TWh 

Ca 170 MW, 
 0,7 TWh 

Ca 600 MW, 2,5 TWh 

Vindresurs  

på 200m 

Ca 9.4 m/s Ca 9.3 m/s  Ca 9.4 m/s 

Bottendjup Ca 10  50 m Ca 20 - 50 Ca 5  95 m 

Avstånd till 

fastland,  

större ö 

 
Ca 16 km,  
Ca 5 km 

 
Ca 20 km,  
Ca 7 km 

 
Ca 7 km,  
Ca 2 km 

Miljöeffekter  Initial bedömning pekar på 
acceptabla miljöeffekter 

Initial bedömning pekar 
på acceptabla miljöeffekter 

Initial bedömning pekar på 
acceptabla miljöeffekter 

Översiktsplan Delvis (se kap 5.1.20) Ej i ÖP Ej i ÖP 

Skyddade områden 

/ Riksintressen 

 Sjöfart, vindbruk Försvar, naturvård, 
vindbruk 

Sjöfart, försvar, vindbruk 
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Alternativ till lokalisering för kabelkorridorer och landtagen har även det analyserats som del i 
projektutvecklingen där tidigare, förkastade alternativ framgår av Figur 11. De alternativ till 
kabelkorridorer som förkastats har ansetts olämpliga till följd av rådighet, anslutningsmöjlighet eller 
samexistens med andra intressen i området.  

 
Figur 10. Alternativa lokaliseringar, Långgrund 
 



 

 35  
 
 

 

 

4.2 Alternativ utformning 

Utformningen av projektområdet har arbetats fram under lång tid. Initialt och som ett resultat av 
förstudien gavs området den utformning som redovisas i Figur 11. Efter att arbetet med ansökan 
fortskridit har samråd med länsstyrelser, kommuner och myndigheter genomförts enligt kapitel 0 för att 
inhämta synpunkter. Utöver detta har en rad studier genomförts med syfte att utreda och validera de 
initiala avvägningar som genomförts avseende utformning. Detta arbete har resulterat i en rad justeringar 
vilka sammanfattas nedan: 
 

• Projektets totalhöjd har minskats från 350 m till 335 m efter samråd med Luftfartsverket och 
berörda flygplatser.  

• Områdets utformning har anpassats efter genomförd riskanalys för sjöfart och samråd med berörda 
myndigheter och organisationer avseende sjöfart. 

• Områdets utformning har anpassats efter genomförda studier av häckande fågel. 

• Ett urval av de kabelkorridorer som studerats har exkluderats från processen (jfr tidigare 
samrådsunderlag daterat april 2021).  

En jämförelse mellan den initiala utformningen och den nuvarande utformningen finns sammanfattad i 
Tabell 6. 
 
Tabell 6. Initial och nuvarande utformning 

 INITIAL UTFORMNING NUVARANDE UTFORMNING 

Area 314 km2 289 km2 

Antal verk 198 verk 182 verk 

Totalhöjd 350 m 335 m 

Produktionspotential 15 TWh/år 13,6 TWh/år 
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Figur 11. Alternativa utformningar, Långgrund 
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4.3 Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att havsområdet vid Vindpark Långgrund kommer att förbli fritt från 
vindkraftverk med tillhörande bottenförankrade fundament, bottenförlagda kablar, 
transformatorstation/er m.m.  
 
De miljökonsekvenser som uppstår vid anläggningsskede, driftskede och avvecklingsskede av 
verksamheten uppstår inte vid nollalternativet, exempelvis visuell påverkan, ljudpåverkan och påverkan på 
växt- och djurliv.  
 
Botten mår ofta bättre av vindkraftverk då bottentrålning och andra bottenverksamheter som förstör 
tillväxt av blåstång mm. inte kan tillåtas p.g.a. kablar i vindkraftparker. Området för Vindkraftparken 
skulle kunna medföra fredade bottnar, inom Vindkraftparken samt där elkablar anläggs, då bottentrålning 
av fisk inte tillåts. Nollalternativet medför att dessa positiva effekter för fisklivet, blåstång och annat som 
förstörs av bottentrålning uteblir. 
 
Nollalternativet innebär att flera positiva effekter med anknytning till samhällets behov av förnybar 
energiförsörjning uteblir. Vindkraftparken skulle medföra ett väsentligt tillskott av förnybar energi till 
energimarknaden i framtiden vilket kommer att behövas.  
 
Enligt regeringens klimatpolitiska handlingsplan ska Sverige senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser. För att klara denna omställning från fossila bränslen kommer behovet av förnybar el öka 
kraftigt inom industri och transporter.  
 
Projektets storlek kan stimulera leverantörer att utveckla havsbaserad vindkraftsteknik till gagn för 
utvecklingen mot en långsiktigt hållbar energiförsörjning. Dessa goda effekter uteblir vid nollalternativet. 
De huvudsakliga alternativen till vindkraft med dagens energiförsörjningsmönster är vattenkraft, kärnkraft 
samt fossileldade kraftverk.  
 
Om inte elproduktion sker från vindkraft behöver alternativ elproduktion ske. El kommer behövas. Vid 
fossilbaserad elproduktion dvs från elproduktion med energi från olja, torv, kol eller naturgas, får jorden 
ökade utsläpp av koldioxid som är en växthusgas. Kärnkraftsbaserad elproduktion medför radioaktivt 
kärnavfall, kärnbränslehantering och risker som ställer stora krav på samhällets hantering från miljö, 
hälso- och säkerhetssynpunkt. Det gäller inte minst transport och slutförvaring av utbränt radioaktivt 
kärnbränsle. Kärnkraften har också fördyrats avsevärt, då ytterligare säkerhetsinstallationer krävs efter 
Fukushima-haveriet. Vattenkraft i Sverige är nära inpå helt utbyggd och den motverkar naturliga och 
levande vattendrag.  
 
Nollalternativet kan därmed bidra till att inte möjliggöra miljömålen om Begränsad klimatpåverkan, 
Levande sjöar och vattendrag och En säker strålmiljö.  
 
Nollalternativet skulle också innebära att de direkta arbetstillfällen som Vindkraftparken skulle bidra med 
uteblir.  
 
Tillgång till kapacitet är en förutsättning för omställning till effektiva och hållbara processer för flera 
viktiga industrier i regionen. Säkras inte denna kapacitet riskeras Sveriges klimatmål och industriernas 
framtida konkurrenskraft.  
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Nollalternativet skulle även kunna innebära att potentiellt inflyttande energiintensiva industrier väljer att 
förlägga sin verksamhet i områden där det också finns närhet till elproduktionen, varför bygden skulle gå 
miste om de arbetstillfällen verksamheten skulle generera. Vid etableringen av tex Northvolts och Volvos 
nya batterifabrik har ett kriterium för val av lokalisering varit tillgången till grön el då Northvolt endast 
upphandlar förnybar el (Northvolt 2022). 
 
Framtida transporter och privatbilism förväntas ställas om till bland annat vätgas och batterier och 
stålindustrier ska ställa om och använda vätgas (H2 Green Steel och HYBRIT med SSAB). Detta kan 
bidra till Sveriges möjligheter att bli fossilfritt. De synergier, så som lagring av el genom vätgas, som 
Vindkraftparken skulle kunna bidra till utgår vid nollalternativet. Vätgas produceras av el. Elen behöver 
vara fossilfri och helst förnybar för att vara hållbar. Detta uteblir utan förnybar elproduktion som kan 
producera vätgas. 
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5 Omgivningsbeskrivning 

I detta kapitel hänvisas till projektområden och alternativ till kabelkorridorer. Kabelkorridorerna är inte 
namngivna i kartorna då legenderna döljer kartans information. För namngivning av kabelkorridorer 
hänvisas till Figur 7. 

5.1 Vindkraftpark och exportkabel 

5.1.1 Geologi och djupförhållande 

Batymetriska kartor visar att djupförhållandet inom projektområdet i huvudsak ligger mellan 10 50 meter 
vilket är optimalt för fundamentsättning, se Figur 12. 
 
SGU tillhandahöll tidigare karteringar av substrat för Sveriges territorialvatten, men dessa har dragits 
tillbaka. Lågupplösta substratkartor från EMODnet har istället studerats (EMODnet, 2021) och dialog 
har förts med de experter som planeras att anlitas för fältstudier för att inhämta tillgänglig kunskap 
avseende substrat i områdena. Den samlade bilden är att projektet Vindpark Långgrund har en 
substratprofil som indikerar variation, dvs typen av substrat varierar över projektområdet.  
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Figur 12. Djupförhållanden Långgrund 
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5.1.2 Meteorologi 

För vindkraftparken bedöms långtidsmedelvinden som mycket god, ca 9,4 m/s på 200 meter höjd över 
havet. Bedömningen är gjord baserat på New European Wind Atlas (NEWA, 2021). Dominerande 
vindkritningar är VSV-SSV baserat på reanalysdata från Era Interim.  
 
För att ge ytterligare input avseende vindresursen i området och underlag till slutlig design av 
vindkraftparken kommer en eller flera mätmaster att resas inom projektområdet. Mätmasterna kommer 
att vara installerade på bottenförankrade fundament. Fundamenten till masterna kommer dock att vara 
betydligt mindre än de som planeras till vindkraftverken till följd av lägre laster. Det bedöms som mest 
troligt att masterna kommer att resas som del av detaljprojekteringen, dvs efter att tillstånd erhållits.  

5.1.3 Hydrografi 

SMHI har en mätstation vid Landsort nordost om delområdet Långgrund 1. Där mäts parametrar som 
redovisas i Tabell 7. Mätningarna utgörs inte av fullständiga serier.  
 
Tabell 7. Mätningar genomförda vid SMHI utsjöstation BY31 nära landsort. 

 STARTDATUM MÄTNING SLUTDATUM MÄTNING 

Havstemperatur 1978-11-16 Pågående 

Salthalt 1978-11-16 Pågående 

Ljudhastighet 1978-11-16 Pågående 

Syrehalt 2005-11-17 Pågående 

klorofyll-fluorescens 2000-02-26 Pågående 

Turbiditet 2005-02-24 Pågående 
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De parametrar som uppmätts för Landsort är beroende av säsong och djup. Även årsvariationer 
förekommer. I Figur 13 redovisas djupprofiler för uppmätta parametrar för februari 2022 (vinter) och i 
Figur 14 redovisas motsvarande data för juli 2022 (sommar). Observera att data för syrehalt, klorofyll-
fluorescens och turbiditet endast finns tillgänglig för vintermånaderna.   
 
 

 
Figur 13. Uppmätta värden vid SMHI station BY31, Landsortsdjupet 2022-02-14 
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Figur 14. Uppmätta värden vid SMHI station BY31, Landsortsdjupet 2022-07-05 

 
Medeltemperaturen på 1 meters djup har de senaste 10 åren legat på ca 9 grader med en variation från 0
25 grader (SMHI, 2021).  
 
Salthalten i Östersjön är generellt låg, omkring 5 PSU (Practical Salinity Unit). Salthalten är något högre 
på bankar längre ut i havet än på grundområden närmare land på grund av färskvattenutflöden från 
kusten (SMHI, 2022).  
 
Havsvattenståndet längs den svenska delen av mellersta Östersjön varierar i regel mellan +/-40 cm 
vintertid och något mindre sommartid, relativt det beräknade medelvattenståndet. Varje år förekommer 
dock tillfällen med större avvikelser än så.  
 
Havsströmmarna bildas genom ett samspel av olika krafter. De viktigaste strömdrivande krafterna är 
horisontella densitetsskillnader, havsytans lutning, tidvatten och lufttrycksskillnader. Utöver de drivande 
krafterna finns bromsande krafter, såsom friktion mot botten och kuster. Den så kallade Corioliseffekten 
påverkar vatten mot öster (på norra halvklotet) i förhållande till rörelseriktningen.  
 
Strömmarna i Östersjön är till stor del beroende av vädret och är därför mycket varierande. Det finns inga 
långvariga havsströmmar som är typiska för oceanerna och inte heller tidvattenströmmar av betydelse. 
Den normala strömhastigheten i mellersta Östersjön är ca 0,05 0,10 m/s (Östersjön.fi, 2021).  
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Våghöjdsobservationer kommer att efterfrågas från SMHI:s vågboj vid Landsort. Våghöjd brukar 
definieras som signifikant våghöjd vilket beräknas som medelvärdet av den högsta tredjedelen av vågorna 
vid ett visst tillfälle och brukar även beskrivas som den upplevda våghöjden. Vågklimatet i Östersjön är 
betydligt mildare än längs den svenska västkusten och Nordsjön vilket är fördelaktigt för etablering av 
vindkraft. 
 
Isförhållandena i Östersjön varierar kraftigt från år till år. Den istäckta arealen är som störst under 
januari-mars, vanligast i skiftet februari-mars. I medeltal täcker isen 170 000 kvadratkilometer av 
Östersjön, vilket motsvarar 40 % av hela Östersjöns areal (422 000 km2, inklusive Kattegatt och 
Skagerrak). Isens minsta utsträckning påträffades under vintern 2019/2020, då isens maximala areal var 
endast 37 000 km2. Bottenviken och östra finska viken fryser alla år. I november börjar tillfrysningen av 
Östersjön i de norra delarna av Bottenviken och innersta finska viken. Därefter fortsätter frysningen i 
Kvarken, i södra delar av Bottenviken och på kustområdena på Bottenhavet (Meteorologiska Institutet, 
2021).  

5.1.4 Riksintressen 

De riksintressen som finns i anslutning till eller i närheten av projektområdet för Vindpark Långgrund är 
enligt 3 kap. 5 § MB yrkesfiske kust, fångstområde, 3 kap. 6 § MB Naturvård, friluftsliv och kulturmiljö, 3 
kap. 8 § MB sjöfart, farleder, stråk, ankarplatser samt vindbruk, 3 kap. 9 § totalförsvaret 4 kap. 2  4 §§ 
rörligt friluftsliv, obruten kust och högexploaterad kust. Dessa beskrivs nedan under respektive rubrik.   

5.1.4.1    

Längs med trålgränsen från fyren Gustav Dahlen ned längs med Ölands kust finns ett förhållandevis 
sammanhängande område där pelagiskt fiske efter sill bedrivs. Inom området finns tre kärnområden där 
större delen av det ekonomiska värdet genereras, se Figur 15. Riksintressen för yrkesfiske utsjö beskrivs i 
havsplanerna från Havs- och vattenmyndigheten. Då områden för yrkesfiske inom kustzonen inte har 
beskrivits i havsplanerna härstammar beskrivningarna nedan istället till rapporten FIV Fångstområden 
Finfo 2006:1.    

5.1.4.1.1  

Hävringe Gustaf Dalen djup <30 m  ca 1,5 km öster om delområde Långgrund 
2 och delar av delområde Långrund 1 sträcker sig in i områdets norra del med ca 3,5 km2. Området är 645 
km2, fångstområde, utsjöfiske, av strömming och skarpsill. 
 

5.1.4.1.2  

Utö Nåtarö delområde Långgrund 1. Området är 75 km2, 
fångstområde, kustfiske, av piggvar, ål och strömming.  
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Nynäshamn Muskö Järflotta delområde Långgrund 1. 

Ingen kabelkorridor går genom området. Området är 201 km2, fångstområde, kustfiske, av ål och 
sötvattensarter.  
 

Fällnäsviken Himmerfjärden ca 8 km nordnordost om delområde Långgrund 
1. Ingen kabelkorridor går genom området. Området är 252 km2, fångstområde, kustfiske, av 
sötvattensarter.  
 

Oxelösund Marsviken ca 10 km västnordväst om delområde Långgrund 1 och 
delområde Långgrund 2. Sträckning för Kabel LG12-K-1, LG12-K-2, LG1-K-1, LG2-K-7, LG2-K-8, 
LG2-K-6 och LG2-K-5 går genom fiskeområdet. Området är 154 km2, fångstområde, kustfiske, av ål och 
sötvattensarter.  
 

Bråviken ca 10 km väst om delområde Långgrund 2. Sträckning för Kabel LG2-
K-10 går genom fiskeområdet. Området är 212 km2, fångstområde, kustfiske, av ål och sötvattensarter.  
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Figur 15. Projektområdet för Långgrund i förhållande till riksintresse enligt 3 kap. 5 § MB. 
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5.1.4.2    

Det finns riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturmiljö ute till havs och/eller på land. Nedan finns 
dessa områden beskrivna. För de områden där ingen fysisk påverkan på områden kommer att ske till följd 
av exempelvis bedömd utbredning av sedimentplymen har avgränsningen avseende vilka områden som tas 
upp i detta kapitel baserats på en synbarhetsanalys.    

5.1.4.2.1  

Nedanstående information är i huvudsak hämtad (Naturvårdsverket, Naturvårdsverket - Skyddad Natur, 
u.d.). Alla områden för riksintresse naturvård i förhållande till projektområdet och kabelkorridorerna för 
Vindpark Långgrund kan ses i Figur 16. 
 
RiksID 1001, Stockholms skärgård; Yttre delen, området angränsar till projektområdets nordöstra 
kant. Inga kabelkorridorer kommer i närheten av området. 
Stockholms skärgård utgör ett världsunikt landskap med utomordentligt stora värden. 
Skärgårdslandskapet omfattar mer än 30 000 öar och präglas av vackert slipade granit-/gnejsklippor, en 
sparsam men intressant växtlighet, ett rikt fågelliv samt värdefulla bräckvattenmiljöer. Skärgårdsområdet 
är en övergångszon till högre salthalt söderut och utgör nordligast utbredningsområde för ett antal marina 
arter. Variation av exponering och hydrografi inom området ger stor variation i artförekomst/ 
artsammansättning - mångsidighet. Genom områdets orördhet och vidsträckta areal utgör det ett viktigt 
referensområde. Utskärgården bär spår av gammal kulturpåverkan. Området har utomordentligt stora 
värden och är intensivt utnyttjat av det båtburna friluftslivet. Fågellivet präglas av dykänder och 
måsfåglar, med ejdern som karaktärsfågel. Skärgården utgör landets starkaste fästen för havsörn. 
 
RiksID 1054, Koholmen, området ligger ca 28 km norr om projektområdet. Inga kabelkorridorer 
kommer i närheten av området. Området syns inte i nedanstående karta pga. ett medvetet val av 
upplösningen på kartan som gör den mer överskådlig. 
Representativa naturbetesmarker med lång kontinuitet och förekomst av art- och individrika 
växtsamhällen med arter som ormrot, blåsklöver, tidigblommande fältgentiana, kattfot och backnejlika. 
Betesmarkerna består till större delen av öppen hagmark och havsstrandäng. Strandängarna och 
Sättrasundet är värdefulla för fågellivet. 
 
RiksID 1033 Tullgarn-Mörkö, området ligger ca 21 km norr om projektområdet. Inga kabelkorridorer 
kommer i närheten av området. Området syns inte i nedanstående karta pga. ett medvetet val av 
upplösningen på kartan som gör den mer överskådlig. 
Representativt odlingslandskap kring Tullgarn och på Mörkö med lång kontinuitet och förekomst av 
naturbetesmarker och ängsmark. Norra Mörkö och Tullgarn är exempel på kustnära, kompletta 
herrgårdslandskap av högsta klass. Stora havsstrandängar är utmärkande. På södra Mörkö finns ett 
småskaligt odlingslandskap med ålderdomlig struktur. Många av de naturliga fodermarkerna hyser artrika 
växtsamhällen med arter som blåsklöver, sumpgentiana, vildlin, kustarun, fältsippa, kattfot, revfibbla, 
slåtterblomma, majviva, rosettjungfrulin, klasefibbla, ängsnycklar och honungsblomster. Området som 
helhet har länets största koncentration av högklassiga naturliga fodermarker och har stora skönhetsvärden. 
Näset (väster om Mörkö) är ett marint våtmarkskomplex som utgörs av en botaniskt värdefull strandäng, 
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ovanligt rik flora. Biotoprikedomen ger även upphov till en rik fauna. Under senare år har en vildsvinstam 
etablerat sig inom området. Fågelfaunans rikedom är påfallande. Området är av särskild betydelse för 
rastande vadare, änder och grågäss. I vikarna runt Tullgarn och längs Mörkös västra sida finns vidsträckta 
grundområden. Dessa utnyttjas under vår, höst och vinter av stora mängder lätta dykänder, gäss och 
simänder. Det finns också artrika kransalgängar med flera rödlistade arter. De värdefullaste områdena är 
Häggnäsviken och Björkarösund (båda väster om Mörkö). Grundområdena är också viktiga 
fortplantnings- och uppväxtområde för flera fiskarter, främst sötvattensarter. Bland annat är området 
viktigt för gös. 
 
RiksID 4009, Nynäs, området ligger ca 15 km nordväst om projektområdet. Inga kabelkorridorer 
kommer i närheten av området.  
Omväxlande kulturlandskap av kusttyp med många intressanta vegetationstyper och med rik fauna och 
delvis sällsynt flora. Många skogliga biotoper med höga naturvärden har påträffats. Ett aktivt jordbruk 
med beteshävd och med delvis ålderdomlig prägel bedrivs. Naturbetesmarker med art- och individrika 
växtsamhällen. I området finns klarvattensjöar med för regionen sällsynt siktdjup. Klass I och II-område 
(högsta resp. mycket högt naturvärde) i Länsstyrelsens naturvårdsprogram. Ingår i Länsstyrelsens 
program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden. Ingår i Naturvårdsverkets 
nationella bevarandeplan för odlingslandskapet. 
 
RiksID 4007, Södermanlands kust och skärgård, stora delar av projektområdet ligger inne i områdets 
sydöstra del. Alla kabelkorridorer går genom området helt eller delvis. 
Större antal helt marina arter jämfört med t ex Bottenviken. Ett område med variationsrika bottnar och 
rikt växt- och djurliv. Områdets naturliga utveckling har dokumenterats genom mångårig provtagning och 
forskning. Detta bidrar till områdets värde som referensområde. Stora delar av området är oexploaterat. 
Intressanta geologiska bildningar. Odlingslandskap med stor areal naturbetesmark och äng. Ingår i 
Länsstyrelsens program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden. Ingår delvis i 
Naturvårdsverkets nationella bevarandeplan för odlingslandskapet. Inslag av ädellövskog och naturskog. 
Klass I - och II-objekt (högsta, resp. mycket högt naturvärde) i länsstyrelsens naturvårdsprogram. 
Skärgårdsreservaten är Natura 2000-område. 
 
RiksID 4040, Västra Djupvik, området som ligger på land, ligger ca 23 km västnordväst om 
projektområdet. Inga kabelkorridorer kommer i närheten av området.  
Representativt odlingslandskap i skärgårdsbygd med lång kontinuitet. Förekomst av naturbetesmarker 
med mycket art- och individrik flora. På Västra Djupvik återfinns en av länets mest värdefulla 
havsstrandbeten. Ingår i Länsstyrelsens program för bevarande av odlingslandskapets natur- och  
Kulturmiljövärden samt i Naturvårdsverkets nationella bevarandeplan för odlingslandskapet. 
 
RiksID 4037, Nyköpingsån, området ligger ca 27 km nordväst om projektområdet. Inga kabelkorridorer 
kommer i närheten av området.  
Å med god vattenkvalitet och ett stort antal fiskarter. Limnogen strandsumpskog samt mad vid 
vattendrag. Området beteshävdas. Representativt odlingslandskap med lång kontinuitet. Stor förekomst 
av naturbetesmarker och ängsmarker med art- och individrik flora och fauna. Ingår i Länsstyrelsens 
program för bevarande av odlingslandskapets natur och kulturmiljövärden. Ingår i Naturvårdsverkets 
nationella bevarandeplan för odlingslandskapet. Nyköpingsån hyser förutom de vanliga fiskarterna även 
lax, havsöring, färna, vimma och nissöga. Ån hyser även ett bestånd av den rödlistade musslan Unio 
crassus, tjockskalig målarmussla. Utter förekommer frekvent i ån. Rastlokal för flyttfåglar. 
Övervintringsplats för strömstare. Nyköpingsån klassas som vattenområde med högt skyddsvärde. 
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RiksID 4039, Strandkomplex i N Sjösafjärden, området ligger ca 25 km västnordväst om 
projektområdet. Inga kabelkorridorer kommer i närheten av området.  
Ingår i Länsstyrelsens program för bevarande av odlingslandskapets natur och ingår i Naturvårdsverkets 
nationella bevarandeplan för odlingslandskapet. Vassbälte med rikt fågelliv. Även betade strandängar. 
Området är omgivet av jordbruksmark och med en bred bård av bladvass mot Sjösafjärden. Det är 
kuperat med skog på höjderna och däremellan ekhagar, öppen betesmark och äldre åkrar som övergår i 
fuktiga ängar. Hagmarkerna betas av stutar och ängarna sköts maskinellt med rotorslåtterbalk. 
 
RiksID 4006, Sjösakärren, området ligger ca 22 km västnordväst om projektområdet. Inga 
kabelkorridorer kommer i närheten av området.  
Sjösakärren omfattar länets förnämsta rikkärr där närmare hälften av Sveriges orkidearter påträffats. Inget 
annat kärr i länet kan uppvisa samma mångformighet och individantal bland orkidéerna. Förutom 
orkidéerna finns även ett stort antal mindre vanliga, kalkgynnade arter. Även mosstäcket vittnar om att 
kärren representerar en vegetationstyp av sällsynt slag. Områdets betydelse ur naturvetenskaplig synpunkt 
är mycket högt och för den naturvetenskapliga forskningen av stort intresse. Ingår i Länsstyrelsens 
program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden. Ingår i Naturvårdsverkets 

 
 
RiksID 4003, Kilaån, området ligger ca 30 km västnordväst om projektområdet. Inga kabelkorridorer 
kommer i närheten av området.  
Vid Kilaåns utlopp, Svanviken & Lindbacke, finns ett representativt odlingslandskap med lång 
kontinuitet. Stor förekomst av naturbetesmarker och omfattande ängsmarker med art- och  
individrik flora och fauna. Svanviken och Lindbacke ingår i länsstyrelsens program för bevarande  
av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden samt i Naturvårdsverkets nationella bevarandeplan för 
odlingslandskapet. 
Kilaån är en värdefull rastfågellokal. I Kilaån finns även bestånd av de nationellt hotklassade sötvattens-
musslorna flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla samt flat dammussla. 
 
RiksID 4005, Strandstuviken, området ligger ca 20 km väster om projektområdet. Kabelkorridor LG12-
K-1 gränsar till områdets sydöstra del.  
Marint våtmarkskomplex med kalkpåverkad värdefull flora samt ornitologiska värden. Klass I-område 
(högsta naturvärde) i Länsstyrelsens naturvårdsprogram. De hävdade havsstrandängarna och öppna 
hagmarkerna i Strandstuviksområdet är de mest utpräglade i länet med en karakteristisk och artrik 
hävdgynnad flora, med arter som majviva, rödsäv, ängsnycklar, stallört, sumpgentiana, kattfot, dvärgarun, 
hartmansstarr och stagg. Ingår i Länsstyrelsens program för bevarande av odlingslandskapets natur- och 
kulturmiljövärden. Ingår i Naturvårdsverkets Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet. Området 
utgör ett förnämligt rast- och födosöksområde för ett stort antal fågelarter. 
 
RiksID 4043, Stora Marsäng, området ligger på land ca 25 km nordväst om projektområdet. Inga 
kabelkorridorer kommer i närheten av området.  
Representativt odlingslandskap i skärgård med lång kontinuitet. Art- och individrik öppen 
naturbetesmark. Området är en viktig flyttfågellokal. Det ingår också i Länsstyrelsens program för 
bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden. Det ingår även i Naturvårdsverkets 
nationella bevarandeplan för odlingslandskapet. 
Vid Marsvikens norra sida ligger hagmarken Stora Marsäng. Landskapet är mycket öppet med 
strandängar och några få bergshöjder med moränsluttningar. I söder ligger Granöhöjden med stora 
hagmarksgranar och i öster tallbevuxna Mellanholmen och Boholmen. Ängarna är viktiga som rastplatser 
för rovfåglar, änder och vadare. 
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RiksID 4001, Bråvikenkusten, området ligger ca 15 km väster om projektområdet. Kabelkorridor LG2-
K-11 gränsar området i norr. Området syns inte i nedanstående karta p.g.a. ett medvetet val av 
upplösningen på kartan som gör den mer överskådlig. 
Mycket markant förkastning som utgör en av östra Sveriges mest framträdande landformer. 
Förkastningen är av stort geologiskt och geomorfologiskt intresse. Området är även av stort skyddsvärde 
från botanisk, zoologisk och friluftslivssynpunkt. Klass I (högsta naturvärde) i länsstyrelsens 
naturvårdsprogram. 
Bråvikenkusten karaktäriseras av det förkastningsstråk som bildar Kolmårdens södra begränsningslinje 
och som utgör en av de stora ledlinjerna i det östsvenska sprickdalslandskapet. Denna förkastning som 
sträcker sig från Vättern till Kungshamn i östra Tunaberg är en överskjutningsförkastning, där den norra 
sidan skjutits ut över den södra landdelen, som nu bildar Bråviken. Förkastningslinjens högsta partier 
utgörs av en rad s.k. klintar och berg bland vilka Nävekvarns klint, Parkberget, Sjöskogsberget, 
Galtviksberget och Gullängsberget är några av de 2 mer framträdande. Även de stora öarna Mögö och 
Hargö s.k. horstar, som ligger strax utanför kusten hör genetiskt samman med förkastningsstråket. Bergen 
utmed Tunabergskusten når på flera ställen en höjd av 50 60 m.ö.h., medan Bråviken strax utanför har ett 
djup av närmare 60 meter. Språnghöjden uppgår således till 100 120 meter, på några håll mera, vilket gör 
att denna bildning med dess skiftande morfologiska utformning knappast har någon motsvarighet i södra 
delen av landet och bör därför i sin helhet karaktäriseras som ett område av riksintresse för den 
vetenskapliga naturvården. 
Området utmed Bråvikenkusten är på grund av sin omväxlande topografi och vegetation och de många 
utsiktsplatserna längs förkastningsbranten av stor betydelse som frilufts- och strövområde. Bland annat är 
fritidsfisket från strandhällarna mycket omfattande. Sörmlandsleden går längs förkastningsbranten. 
 
RiksID 5060, Bråvikens förkastningssystem, området ligger ca 35 km väster om projektområdet. Ingen 
kabelkorridor går genom området. 
Den långsträckta, mäktiga och mycket framträdande Bråvikenförkastningen utgör en utomordentligt 
värdefull och skyddsvärd naturmiljö. I branter och på krön finns bitvis en mycket intressant flora och 
fauna. Förkastningsbranten är ett klassiskt område inom svensk geovetenskap. Den morfologiskt 
framträdande förkastningen som bildar Bråvikens norra kust är en del i ett omfattande 
förkastningssystem. Branten som bitvis har lodräta partier höjer sig 75 100 m över vattenytan.  
 
RiksID 5068, Östergötlands skärgård, området går delvis omlott med den södra delen av 
projektområdet södra delområde. Kabelkorridorerna LG2-K-5 och LG2-K-10 går genom området. 
Den vidsträckta och finskurna Östgötaskärgården med sin mångfald av naturmiljöer, med flera sällsynta 
och hotade arter, är en helt unik miljö av utomordentligt stort naturvärde och synnerligen skyddsvärd. 
Den del av Östersjöns skärgårdar, som faller inom Östergötlands län, brukar delas upp från norr mot 
söder i: Jonsbergs skärgård, vidare S:t Anna, Gryt och längst i söder den nordligaste delen av Tjusts 
skärgård. I nordsydlig riktning blir det en sträcka på ungefär 6,5 mil och i väst-östlig ca 2,5 mil. Jonsberg i 
norr utmärks av barrskogsbevuxna öar och holmar, så även stora delar av Gryt, där öarna har en särskilt 
karg och bergig prägel. S:t Anna, som ligger mitt emellan, skiljer sig i flera avseenden. Här finner man en 
mer lummig skärgård med ädellövskogar som breder ut sig framför allt kring de större gårdarna i de inre 
delarna.  
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Figur 16. Projektområdet för Långgrund i förhållande till riksintresse enligt 3 kap 6 § MB Naturvård 
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5.1.4.2.2  

Nedanstående information är i huvudsak hämtad (Naturvårdsverket, Naturvårdsverket - Skyddad Natur, 
u.d.). Alla områden för riksintresse friluftsliv i förhållande till projektområdet och kabelkorridorerna för 
Vindpark Långgrund kan ses i Figur 17. 
 
FAB 01, Stockholms skärgård; yttre delen, området angränsar till projektområdets nordöstra kant. 
Inga kabelkorridorer kommer i närheten av området. 
Exempel på friluftsaktiviteter är båtsport, bad, fritidsfiske, paddling, skridskoåkning, natur- och 
kulturupplevelser, vandring, bär- och svampplockning. 
Stockholms ytterskärgård intar som helhet en särställning i länets natur och är oskattbar som 
rekreationsområde. De största värdena för friluftslivet ligger i den oexploaterade naturen med mycket 
höga natur- och kulturvärden och god tillgång på naturhamnar. Ytterskärgårdens mosaik av öar, kobbar 
och skär ger praktiskt taget outtömliga möjligheter för båtlivet men även för fiske, paddling och andra 
naturupplevelser. Vintertid ges vid gynnsamma isförhållanden unika möjligheter till långfärdsåkning på 
skridskor. I området finns goda förutsättningar för många olika friluftsaktiviteter. T.ex. anses 
naturreservatet Ören vara ett av Sveriges absolut bästa surfställen. Området utnyttjas av både vind-, våg- 
och kitesurfare på grund av de utmärkta vind- och vågförhållandena som råder vid viss väderlek. Intill 
tätorten Nynäshamn ingår även tätortsnära strövområden som är tillgängliga med kollektivtrafik. 
 
FAB 09, Tullgarn-Södra Mörkö, området ligger ca 21 km norr om projektområdet. Inga 
kabelkorridorer kommer i närheten av området. Området syns inte i nedanstående karta pga. ett 
medvetet val av upplösningen på kartan som gör den mer överskådlig. 
Exempel på friluftsaktiviteter är natur- och kulturupplevelser, vandring, strövande, promenader, löpning, 
bad, paddling, fritidsfiske, bär- och svampplockning, fågelskådning, cykling och skridskoåkning. 
Områdets omväxlande landskapsbild med en mosaik av naturtyper såsom löv- och barrskogsområden, 
myrar, berg och stränder inramade av det kulturpräglade odlingslandskapet ger särskilt goda 
förutsättningar för berikande upplevelser. Den höga artrikedomen med flera sällsynta växter och djur ökar 
ytterligare möjligheterna till rika naturupplevelser. Tullgarns och södra Mörkös variationsrika natur och 
topografi samt goda tillgång av mindre vägar och stigar gör området mycket tilltalande för cykling och 
vandring. Sörmlandsleden genomkorsar Tullgarnsområdet. Området är vidare rikt på tilltalande 
målpunkter såsom utkiksberg, sjöar, klippstränder och jätteekar. Området är tillgängligt med allmänna 
kommunikationer. Genom variationsrika stränder och förekomst av öar har området goda förutsättningar 
för båtliv, paddling och fritidsfiske. Vintertid ges vid gynnsamma isförhållanden möjlighet till 
långfärdskridskoåkning. 
 
FD 04,  Nynäs, området ligger ca 15 km nordväst om projektområdet. Inga kabelkorridorer kommer i 
närheten av området.  
Exempel på friluftsaktiviteter är natur- och kulturupplevelser, vandring, strövande, promenader, skid- och 
skridskoåkning, bad, båtliv, kanot, fritidsfiske, bär- och svampplockning, jakt, fågelskådning, övernattning/ 
tältning, orientering. 
Hela området har successivt rustats upp och bad- och campingplatser, rastplatser, grill- och bänkplatser 
och spishus, båtbryggor, strövstigar och vägar har iordningställts.  Region Sörmland, ägare och förvaltare 
av Nynäs naturreservat, har höga ambitioner att ytterligare utveckla besöksmottagandet inom området. 
Bland annat restaureras gamla kulturhistoriskt intressanta vägsträckningar fram, liksom det gamla 
kulturlandskapets naturbetesmarker. Skärgården är mycket attraktiv för båtsport. Vid Nynäs brygga finns 
en pontonbrygga med 120 båtplatser som hyrs ut samt ett antal gästplatser. På flera platser utmed 
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kuststräckan finns vandringsleder i nära anslutning till vattnet. Både bad och fritidsfiske är populärt för 
många besökare.  
Handredskapsfiske längs kusten är sedan 1985 fritt för allmänheten. Vanligaste fångster är gädda, abborre 
och gös. Badplatser finns förutom vid Gisesjön även vid Nynäs brygga samt vid Sandvik. Vid Sandvik finns 
campingplats, omklädningsrum, toaletter och eldstad. Möjlighet till husvagnsuppställning finns även vid 
p-plats ca 400 m väster om Nynäs brygga. I anslutning till Nynäs slott finns vandrarhem. Skyltade 
strövstigar finns i området och vintertid är området populärt för längdskidåkare. Skidspår utgår från 
Storängsstugan, vilken disponeras av Nyköpings orienteringsklubb. Sörmlandsleden ansluter till nätet av 
strövstigar. 
 
FD 02,  Södermanlands kust och skärgård, stora delar av projektområdet ligger inne i områdets 
sydöstra del. Alla kabelkorridorer utom LG12-K-2 går genom området helt eller delvis. 
Exempel på friluftsaktiviteter är natur- och kulturupplevelser, vandring, strövande, promenader, skid- och 
skridskoåkning, bad, båtliv, kanot, fritidsfiske, fågelskådning, övernattning/tältning, fritidsfiske, ridning. 
Sörmlands skärgård omfattar 4000 öar, kobbar och skär. Skärgården skiljer sig väsentligt både från den 
längre söderut och den norrut genom att den är smal och saknar utpräglade mellanskärgårdspartier. 
Innerskärgårdens skogsklädda öar möter i regel oförmedlat ytterskärgårdens kala skär. 
Skärgården består av större skogsklädda öar med småskalig odlingsmark närmast fastlandet och 
vindpinad, kalspolad ytterskärgård. Den sörmländska skärgården är unik i avseendet att den till stor del 
förblivit oförändrad under lång tid. Till skillnad från andra delar av svenska Östersjökusten är 
Södermanlands skärgård relativt oexploaterad. Av öarna är 60 procent skyddade genom naturreservat och 
flera är helt obebyggda. Askö med omkringliggande vatten utgör än så länge ett av Sveriges få marina 
reservat, där allt från grunda skyddade vikar till exponerade miljöer av ytterskärgårdskaraktär är tänkta att 
bevaras. Vid Askö bedriver Stockholms marina forskningsstation studier. 
Längs med hela Södermanlands kust återfinns många grunda skyddade bottnar vilka verkar som livsmiljö 
för en mängd olika organismer. Dessa ofta känsliga områden, fungerar som lekplatser och 
rekryteringsområden för fisk och andra djur, men här återfinns även känslig flora så som den rödlistade 
kransalgen raggsträfse. 
Intressanta utflyktsmål är t ex Stendörrens naturreservat med naturum och hängbroar som möjliggör 

urhamn för båtfolket men i ännu högre grad ett 
attraktivt utflyktsmål för besökare som kommer från fastlandssidan eftersom det här finns möjlighet även 
för icke båtburna personer att via hängbroar komma ut i skärgården och uppleva skärgårdslandskapets 
egenart. Området är särskilt anpassat för att ta emot besökare som har funktionsnedsättning. Andra 
intressanta områden är Sävö naturreservat med vandrarhem och naturskola, Askö med Askölaboratoriet 
och vidsträckta badstränder, Lacka naturreservat med Lacka torn (utsiktsplats), Ringsö, Långö och Hartsö 
naturreservat med gammalt kulturlandskap, Nynäs naturreservat och Nynäs slott med stora samlingar och 
Trosa gamla stad, Nyköping (kanotstadion, Nyköpingshus, gästabudsspelen), Oxelösund med gamla 
Oxelösund och Jogersö fritidscentrum. 
 
FD 05,  Nyköpingsån, området ligger ca 27 km nordväst om projektområdet. Inga kabelkorridorer 
kommer i närheten av området.  
Exempel på friluftsaktiviteter är natur- och kulturupplevelser, strövande, promenader, kanot, 
forspaddling, fritidsfiske, fågelskådning, naturstudier mer allmänt. 
Nyköpingsån mellan sjön Långhalsen och Stadsfjärden är ett vattendrag med mycket god vattenkvalitet 
och med rika möjligheter till fritidsfiske, främst öringsfiske. Ån är känd som en av östersjökusten bästa 
öringälvar vilket lockar människor från hela Mellansverige. Det fisket som beskrivs här är det som bedrivs 
på åns nedersta sträckor, de från Storhusqvarn till Nyköpingshus, inne i Nyköping. Delar av Nyköpingsån 
lämpar sig väl för forspaddling. Idag genomförs regelbundet nationella tävlingar i ån och förutsättningarna 
för att utveckla anläggningarna till internationell toppklass är mycket goda. Kanotgymnasiet, Sveriges 
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enda riksidrottsgymnasium med inriktning på paddling är beroende av goda träningsmöjligheter i 
Nyköpingsån för sin forsverksamhet. 
 
FE 05,  Kolmårdens strövområde, området som ligger på land, ligger ca 65 km från projektområdet. 
Inga kabelkorridorer kommer i närheten av området. Området syns inte i nedanstående karta pga. ett 
medvetet val av upplösningen på kartan som gör den mer överskådlig. 
Exempel på friluftsaktiviteter är naturupplevelser, vandring, bad, skidåkning, skridskoåkning, fritidsfiske, 
fågelskådning, berg- och klippklättring, orientering, terrängcykling, paddling, bär- och svampplockning, 
snöskovandring, löpning och geocaching. 
Kolmårdsområdet är ett stort sjö- och myrrikt skogsområde med mycket goda förutsättningar för ett 
mångsidigt friluftsliv. Ett flertal anläggningar såsom skid- och vandringsleder, badplatser, klätterklippor 
m.m. finns inom området. Östgötaleden genomkorsar området och på många platser finns ett rikt 
skogsvägnät. Det finns många besöksmål att välja på i Kolmårdsskogen. Naturreservaten Glotternskogen 
och Rödgölen ger t.ex. ett bra tvärsnitt av naturen i området och här finns flera anläggningar i form av 
bl.a. vandringsleder, grillplatser och vindskydd. 
 
FE 06,  Bråviken-Kolmårdenområdet, området som ligger uteslutande på land, ligger ca 42 km från 
projektområdet. Inga kabelkorridorer kommer i närheten av området. Området syns inte i nedanstående 
karta p.g.a. ett medvetet val av upplösningen på kartan som gör den mer överskådlig. 
Exempel på friluftsaktiviteter är natur- och kulturupplevelser, vandring, fritidsfiske, båtliv, bad, bär- och 
svampplockning, snöskovandring, terrängcykling, klättring och orientering. 
Bråviken-Kolmårdenområdet erbjuder många möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser på grund av 
den storslagna naturen och de många besöksmålen och anläggningarna för friluftslivet. Området lockar 
besökare av flera olika skäl. Här finns bland annat vacker och lättillgänglig utsikt, promenadvänliga leder, 
möjlighet till fritidsfisket från stranden och isen, spännande naturupplevelser med urskogsliknande natur 
samt Marmormuseet och de intressanta kulturspåren efter marmorbrytningen. Sörmlandsleden, 
Östgötaleden och leder inom naturreservaten genomkorsar Bråviken-Kolmårdenområdet vilket gör att 
man har goda förutsättningar för vandringar och strövtåg i riksintresseområdet och att även nå de delar 

- och campingplats och 
centralt i området ligger Kolmårdens djurpark. Från flera platser inom naturreservaten Marmorbruket 
och Bråvikenbranten får man magnifika utblickar över Bråviken och Vikbolandet. 
 
FD 01,  Bråviken-Tunaberg, området ligger ca 15 km nordväst om projektområdet. Kabelkorridor LG2-
K-11 gränsar området i norr. 
Exempel på friluftsaktiviteter är naturupplevelser, kulturupplevelser, vandring, strövande, promenader, 
turåkning på skidor, skridskoåkning, bad, båtliv, kanot, fritidsfiske, bär- och svampplockning, 
bergsklättring, geocaching, fågelskådning, övernattning/tältning. 
Bråviken-Tunabergsområdet är ett kuperat omväxlande kultur- och skogslandskap. Bråvikenkusten 
karaktäriseras av en mycket markant förkastning som utgör en av östra Sveriges mest framträdande 
landformer. Bergen utmed Tunabergskusten når på flera ställen en höjd av 50 60 m ö h, medan Bråviken 
strax utanför har ett djup av närmare 60 m. Bland mer framträdande s k klintar och berg kan nämnas 
Nävekvarns klint (naturreservat), Parkberget och Fyrberget (naturreservat), Sjöskogsberget 
(naturreservat), Simonberget (naturreservat) Galtviksberget och Gullängsberget. Öarna Mögö och Hargö 
hör också till förkastningslinjen. Söder om Buskhyttan ligger ett av bergklackar, dalgångar och sjöbäcken 
starkt sönderskuret, dominerat landskap. Mot Tunabergs kyrka uppvisar området en säregen 
landskapsbild där höga bergspucklar reser sig över omgivande åkrar. Från naturreservatet Simonberget 
har man en milsvid utsikt över landskapet kring Tunaberg. 
Området utmed Bråvikenkusten är på grund av sin omväxlande topografi och vegetation och de många 
utsiktsplatserna längs förkastningsbranten, bl. a. på Gullängsberget, av stor betydelse som frilufts- och 
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strövområde. En slinga av Sörmlandsleden omfattande 6 mil går från Nävsjön genom Nävekvarn och 
utmed Bråvikens kust, genom Tunabergs bergslag och vidare mot Ryssbergen. Området har goda 
förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser genom att Bråvikenkusten bjuder 
på fina fiskevatten. Fritidsfisket i området är mycket omfattande såväl från strandhällarna som vintertid på 
isarna. Handredskapsfisket är fr o m 1985 fritt utmed Östersjökusten. Nävekvarn har campingplats med 
40 elplatser och bra gästhamn med 400 fasta båtplatser samt 35 gästplatser vid västra sidan av inloppet. 
Område har goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter. Här finns förutsättningar att 
bedriva ett aktivt båtliv. Den östra delen, området vid Kungshamn och Hummelvik, är av stor betydelse 
för idkare av båtsport. Vid hårt väder erbjuder vikarna och öarna skyddade lälägen inför passage av den 
yttre öppna delen av Bråviken. Välordnade havsbad finns vid Västra Kovik, Uttervik, Parkbadet vid 
Fyrberget vid Nävekvarn samt Skedenviksbadet i Sjöskogens naturreservat. I övrigt finns längs hela 
kuststräckan många platser lämpade för naturbad. Motionsspår finns i Nävekvarn och Buskhyttan. 
Förutsättningarna för friluftsaktiviteter är gynnsamma. 
 
FE 07,  Östergötlands skärgård, området går delvis omlott med den sydvästra delen av 
projektområdets södra delområde. Kabelkorridorerna LG2-K-5, LG2-K-10 och LG2-K-11 går genom 
området. 
Exempel på friluftsaktiviteter är natur- och kulturupplevelser, bad, båtliv, kanot, kajak, vindsurfing, 
fritidsfiske, fågelskådning, skid- och skridskoåkning, vandring, övernattning/tältning, cykling, ridning, 
klättring samt bär- och svampplockning. 
Den vidsträckta och finskurna Östgötaskärgården med sin mosaik av land- och vattenmiljöer, med flera 
sällsynta och hotade arter och intressanta kulturmiljöer är av utomordentligt stort värde för friluftslivet. 
Många friluftsaktiviteter som utövas i området är starkt knutna till de många höga natur- och kulturvärden 
som ofta utgör populära besöksmål och är viktiga ur turistnäringssynpunkt. Upplevelser av värdefulla 
miljöer med intressant flora, fauna och kultur samt de mycket goda möjligheterna till bl.a. bad, båtliv, 
paddling, fiske och vandring gör skärgårdsområdet mycket värdefullt ur flera perspektiv. 
I skärgården finns mer än tusen öar och skär och en stor del av området är skyddat som naturreservat. 
Skärgårdsområdet är, framför allt sommartid, mycket välbesökt. Båt- och paddlingsaktiviteter överväger 
men kuststräckan har även andra besökare. Sol och bad lockar på iordningsställda badplatser eller mer 
avskilda vikar och klippor. Fisket är fritt i skärgården och mycket populärt bland fritidsfiskare. 
Långfärdsskridskoåkning är en annan mycket omtyckt sysselsättning i skärgården. 
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Figur 17. Projektområdet för Långgrund i förhållande till riksintresse enligt 3 kap 6 § MB Friluftsliv 
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5.1.4.2.3  

Nedanstående information är i huvudsak hämtad från Riksantikvarieämbetes publikationer, 
Riksintressen för kulturmiljövården (Riksantikvarieämbetet - Riksintressen för kulturmiljövården). 

Riksintresse för kulturmiljö finns vid flera olika platser i närområdet vilka kan ses i Figur 18. 
 
K 1/AB 1, Vårdinge i Stockholms län. Området ligger ca 35 km nordväst från projektområdet, i huvudsak 
på land. Området syns inte i nedanstående karta p.g.a. ett medvetet val av upplösningen på kartan som 
gör den mer överskådlig. 
Forntida agrar miljö, med kontinuitet sedan bronsålder och järnålder, som speglar den succesiva 
expansionen av bygden. Dominerande säterier från 1500- och 1600-talen visar godsens betydelse för 
utvecklingen av ett rationellt jordbruk under 1800- och 1900-tal vilket präglat det öppna kulturlandskapet. 
Bronsålderslämningarna vid Hjortstberga och Södra Stene i form av skärvstenshögar och 
skålgropsförekomster i bygden och i dess utkanter, samt av ensamliggande stensättningar på de 
omgivande höjdlägena. De stora järnåldersgravfälten vid kanterna av det öppna odlingslandskapet och i 
anslutning till de historiska byarna, till exempel vid Edesta, Hjortsberga, Södra och Norra Stene samt vid 
Vårdinge kyrka. Kyrkan med delar från 1100-tal och med dominerande läge över det omgivande 
odlingslandskapet samt med visuellt samband med sjön Sillen. Det i anslutning till kyrkan väl bevarade 
sockencentrumet med byggnader från främst 1800-tal som sockenstugan, stallet, brygghuset, kyrkskolan 
och klockargården. Prästgårdens sammanhållna gårdsmiljö med väl bevarad bebyggelse med grund i 
1600- och 1700 tal. Godsen Hjortsberga och Nådhammar med tillhörande välbevarade, mönsterritade 
anläggningar för boskapsskötsel och mejeriproduktion och det av godsdriften präglade landskapet. 
Gårdarna och torpen med byggnader från framför allt 1800-talet samt småbruks och 
egnahemsfastigheterna som vid 1900-talets början avstyckades från Hjortsberga 
 
 
K 2/AB 2, Tullgarn, Stockholms län. Området ligger ca 27 km nordnordväst från projektområdet, i 
huvudsak på land. Området syns inte i nedanstående karta p.g.a. ett medvetet val av upplösningen på 
kartan som gör den mer överskådlig. 
Kunglig slottsmiljö huvudsakligen präglad av 1700- och 1800-talen. Kungsgård, underlydande gårdar och 
torp som speglar en godsstruktur i toppen av samhällets hierarki.  
Tullgarns slott med de tillhörande byggnaderna så som stallet, kavaljershuset och orangeriet. Slottsparken 
med barockträdgården och den engelska parken. Den långa, raka allén med Grindstugan, gården 
Bellevue och torpet Frescati vid entrén in till slottområdet i alléns nordvästra ände. Kungsgården och 
brukningscentrumet med ekonomibyggnaderna, mejeriet och arbetarbostäderna från 1800- och tidigt 
1900-tal. Skolmiljöerna med vävskolan vid Tallbacken och folkskolan vid Tullbotorp. De omgivande 
ägorna med ett tjugotal underlydande torp och arrendegårdar. Utgården Skyttorp. Det öppna 
odlingslandskapet med inslag av stora ekar, ängs- och hagmarker. Djurgården med de stora ekarna. Den 
äldre vägstrukturen. 
 
K 3/AB 3, Mörkö - Oaxen - Hölö  Ytterjärna, Stockholms län. Området ligger ca 27 km nordnordväst 
från projektområdet, i huvudsak på land. Området syns inte i nedanstående karta p.g.a. ett medvetet val 
av upplösningen på kartan som gör den mer överskådlig. 
Gårdsmiljö, vägmiljö. 
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Odlingslandskap i en levande skogsbygd där enskiftet 1814 15 format ägostrukturer samt bystruktur med 
bebyggelselägen och vägnät. Odlingsspår med anor från 1600-talet. Uttryck för riksintresset: 
Bebyggelselägena på småhöjder i mosaiklandskapet med den odlingsbara marken närmast gården. 
Sambanden mellan gårdarna och markfördelningen, där inägor och utmark har olika placeringar i 
landskapet samt olika användningsområden. De visuella sambanden mellan bebyggelselägena och den 
öppna odlingsmarken och betesmarken. De rumsliga sambanden mellan de i bykärnan kvarvarande 
gårdarna och de utflyttade gårdarna, som knyts ihop genom dess placering i anslutning till byns inägor och 
vägnät. Bostadsbebyggelsens formspråk och skala såsom de rödfärgade, panelklädda en- och 
tvåvåningshusen uppförda som enkel-, par- och framkammarstugor, med vita knutar och 
fönsteromfattningar. Uthusens lägen, i förhållande till bostadshusen, dess formspråk och skala, 
skiftesverkstekniken samt de murade väggarna med gavelrösten och förhöjningar av trä. Stengärdena som 
funktionella hägnader samt som fastighetsgränser. De funktionella sambanden mellan gårdslägena och 
utmarken genom de användbara fägatorna. Den fossila åkermarken med de otaliga odlingsrösena, 
terrasskanterna samt de kallmurade terrasskanterna. Lämningarna från skolhuset, linbastan, 
förvaringsanläggningarna ute i markerna, kolbottnarna, pottaskeugnen, samt skvaltkvarnarna med 
dammvallar. Vägnätets stengärdesinramning, sträckning, småskalighet och beläggning, med dess bygata 
löpande genom hela byn. De från bygatan utgående gårdsvägarna och fägatorna samt bebyggelsens läge 
intill dessa vägar. Torp- och gårdslämningarna, dess samband med gårdarna samt dess placering i 
landskapet, på avstånd från bykärnan. Skogbruksspåren av blädningsbruk, med olikåldrig och artrik 
vegetation. Det biologiska kulturarvet med hamlade träd, kulturväxter och betade skogsbestånd. 
 
K 9a/AB 9, Oaxen - Stora Vika, Södertälje, Stockholms län. Området ligger ca 29 km nordnordost från 
projektområdet, i huvudsak på land. Området syns inte i nedanstående karta pga. ett medvetet val av 
upplösningen på kartan som gör den mer överskådlig. 
Industrimiljöer som speglar tre olika faser av kalkindustrins utveckling i huvudstadsregionen, och de 
samhällen detta gav upphov till  från de tidigindustriella anläggningarna på öarna Karta och Oaxen, i 
drift 1832 1880-tal respektive 1865 1975, till den storskaliga cementindustrin i Stora Vika från 1949, 
nedlagd 1981. 
Lämningarna av kalkbrott, industrianläggningar och hamnar på de tre platserna. Industrisamhällena med 
deras planläggning, bostäder och andra byggnader som tillhört verksamheten. Kartas industriella 
lämningar i form av kalkbrottet, kalkugnarna, husgrunderna och stenpiren. Oaxen, med det stora 
vattenfyllda kalkbrottet centralt på ön och de övriga brottytorna runt ön. Industrianläggningarnas 
strandnära lokalisering, skala och materialval. Silobyggnadernas dominans i industriområdet och mot 
farleden. De bevarade industrianläggningarna såsom Ettans kalkugn, silobyggnaderna, 
laboratoriet/verkstaden och lastkajen som speglar olika epoker av kalkindustrin på ön. Den tydliga 
uppdelningen mellan industriområdet och samhället med bostäder och andra funktionsbyggnader. 
Arbetarbostäderna från sent 1800-tal och de tidigare funktionsbyggnaderna. De vid östra stranden 
belägna bodarna och bryggorna. Det småskaliga vägnätet i samhället samt den hårdgjorda vägsträckan 
genom industriområdet. Stora Vikas tydligt strukturerade industrilandskap med kalkbrottet, 
industriområdet, hamnen och bostadsområdet. Den strategiska placeringen av cementfabriken mellan 
kalkbrottet och hamnen med långsträckta strukturer och byggnadskonstruktioner så som hallbyggnader 
och cementugnarnas två skorstenar. Kontorsbyggnader och andra byggnader samt silor och lämningar av 
linbanan. Kalkbrottet med två huvudsakliga brytningsnivåer; den nedre kallad för Sänket och är 
vattenfylld. Vägen upp till kalkbrottet. Grupperna av flerfamiljs- och radhus i Marsta, från omkring 1950 
uppförda med betongstomme och i enhetlig funktionalistisk stil. Skol- och servicebyggnaderna samt 
villorna, de sistnämnda samlade i en egen avskiljbar grupp. Bebyggelsens låga skala och de större 
bostadshusens sammanhållna ljusa, sadeltaksförsedda putsarkitektur. Husens medvetna placering efter 
landskapsrummets förutsättningar enligt modernismens stadsplaneringsideal med ljus och luft mellan 
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byggnadskropparna. Det öppna och gröna aktivitetsområdet centralt beläget i den flacka dalgången och 
med fri sikt mot Fållnäsviken. 
 
K 9b/AB 9, Oaxen - Stora Vika, Nynäshamn, Stockholms län. Området ligger ca 20 km nordnordost 
från projektområdet, i huvudsak på land. Området syns inte i nedanstående karta p.g.a. ett medvetet val 
av upplösningen på kartan som gör den mer överskådlig. 
Samma beskrivning som K 9a/AB 9. 
 
K 9c/AB 9, Oaxen - Stora Vika, Nynäshamn, Stockholms län. Området ligger ca 26 km nordnordost 
från projektområdet, i huvudsak på land. 
Samma beskrivning som K 9a/AB 9. 
 
 
K 10/AB 10, Fållnäs, Stockholms län. Området ligger ca 26 km nordnordost från projektområdet, i 
huvudsak på land. Området syns inte i nedanstående karta p.g.a. ett medvetet val av upplösningen på 
kartan som gör den mer överskådlig. 
Herrgårdsmiljö med tydlig prägel från 1700- och 1800-tal, vars strategiska läge vid inomskärsleden har 
kontinuitet från järnåldern och medeltid. 
Den välbevarade herrgårdsanläggningen med rosa putsfasader. De sex parställda flyglarna i dominerande 
läge i landskapet och med siktlinjer mot farleden. Ekonomi- och produktionsbyggnaderna från 1700-tal 
och 1800-tal, såsom ladugårdsfyrkant, kakelugnsmakeri och mejeri med rosa puts som dominerande 

- respektive panelfasader. Torpens boningshus 
med samma rosa färgsättning som herrgårdsanläggningen. Skola och handelsbod belägna utanför 
herrgårdsanläggningen i ett separat läge i dalgången. Det godspräglade landskapet med sammanhängande 
åkermarker, mäktiga alléer och solitära ekar. 
  
K 11/AB 11, Sorunda  Stymninge, Stockholms län. Området ligger ca 30 km nordost från 
projektområdet, i huvudsak på land. Området syns inte i nedanstående karta pga. ett medvetet val av 
upplösningen på kartan som gör den mer överskådlig. 
Dalgångsbygd som i fornlämningsrikedom, landskap och bosättningsmönster speglar ett jordbruk som 
etablerades under järnåldern och dess förändringar i och med det sena 1800-talets skiften och utdikningar 
samt landsbygdens administrativa indelning sedan medeltiden, uppbyggt kring Sorunda sockencentrum. 
Storhögarna och de stora gravfälten, den stora skeppssättningen, runstenarna, runristningarna och 
fornborgarna som visar bygdens centrala ställning under järnåldern. Det äldre vägnätet med 
terränganpassad sträckning och med runstenarna och milstolparna. Sorunda medeltida kyrka belägen vid 
en storhög, i ett över dalgången dominerande läge. Torp kyrkby med prästgården och de väl bevarade 
funktionsbyggnaderna som församlingshemmet, klockargården, fattighuset från 1815 samt de andra till 
miljön hörande byggnaderna. Bebyggelsen i form av gårdarna och byarna, vars lägen i många fall har 
kontinuitet till järnålder, och som i regel är lokaliserade till moränhöjder i det öppna landskapet. De 
utskiftade gårdarna. Den vidsträckta, uppodlade, dalgången som delvis utgörs av utdikad tidigare 
sjöbotten. 
 
K 12/AB 12, Ösmo, Stockholms län. Området ligger ca 33 km nordost från projektområdet, uteslutande 
på land. Området syns inte i nedanstående karta p.g.a. ett medvetet val av upplösningen på kartan som 
gör den mer överskådlig. 
Ösmo sockencentrum med ett flertal funktionsbyggnader, som visar på kyrkans betydelse som lokalt 
administrativt centrum från tidig medeltid till det tidiga 1900-talet. 
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Ösmo sockencentrum med kyrkan, klockstapeln, den muromgärdade kyrkogården, prästgården, 
sockenstugan, f.d. ålderdomshemmet, församlingshemmet, klockarbostaden, komministerbostället, f.d. 
skolan och handelsboden. Kyrkans dominans över sockencentrumet och den öppna åkermarken i norr. 
Funktionsbyggnadernas lokalisering vid kyrkan och längs del av äldre vägsträckning. Prästgården 
Muskösund och dess visuella samband med kyrkan. Prästbostället med arrendebostaden, 
arbetarbostäderna och ekonomibyggnaderna. Komministerbostället och skolan vid Nibble. 
 
K 601/AB 601, Öja bytomt  Landsort, Stockholms län. Området ligger ca 9 km nordost från 
projektområdet, i huvudsak på land.  
Kust- och skärgårdsmiljö tydligt präglad av de näringar och de förutsättningar som gällde för de boende i 
ytterskärgården. Farledsmiljö som speglar sjöfartens betydelse och förändring i Stockholms skärgård från 
1600-talet till 1900-talet, utmed den äldre inomskärsleden och från 1800-talets slut utomskärstrafiken. 
Militärmiljö från 1930-talet och efterkrigstiden som visar det kalla krigets påverkan på det svenska 
försvaret i ytterskärgården. 
Äldre bylägen med bland annat Norra Öjas tidigare lotsplats med ett tjugotal husgrunder och lämningar 
efter båtuppdragningsplatser och åkerytor för småjordbruk. Lämningar efter det tidiga säsongsfisket i 
form av tomtningar och fiskebodar från bland andra Trosafiskarna. Sjömärken som till exempel 
stenkummel. Byn Storhamn vid öns södra spets, bebodd sedan 1600-talet, med tät bebyggelsemiljö 
bestående av bostadshus med faluröda och ljust målade träfasader under tegeltäckta tak, röda bodar, 
hamnanläggningar och kapell visande på Storhamns utveckling från fiskeläge till viktig hamn och lotsplats 
under slutet av 1800-talet. Slingrande vägnät, stigsystem och labyrint. Byggnad för vattenståndsmätning 
från 1800-talet. Fyren på södra udden med äldsta delar från 1689. Stenomgärdad kyrkogård med 
pestkyrkogård, hamnar och bebyggelse som är koncentrerad till några få lägen. Lotsutkiken som idag är 
vandrarhem. Den karga obebyggda kustlinjen med klippor. Naturliga hamnar i skyddade lägen som 
förbättrats med hamnanläggningar i Västerhamn, Österhamn och Skravelviken. Militära anläggningar i 
form av artilleribatterier från 1930- och 1970-talet. 
 
K 602a/AB 602, Utö, Stockholms län. Området ligger ca 42 km nordost från projektområdet, i huvudsak 
på land. Området syns inte i nedanstående karta p.g.a. ett medvetet val av upplösningen på kartan som 
gör den mer överskådlig. 
Välbevarad och sammansatt gruvmiljö från åtminstone 1500-talet med tillhörande gruvsamhälle från 
1700 1880-talet som efter gruvans nedläggning 1878 utvecklades till sommarnöjesmiljö och blev en 
populär samlingspunkt för litterära och konstnärliga kretsar kring sekelskiftet 1900. 
Lämningarna efter järnmalmsbrytningen med gruvhålen och gråbergsvarpen, samt de obebyggda 
skogsområdena som gav bränsle till brytningen enligt den äldre tillmakningstekniken. Det ålderdomliga 
småskaliga och terränganpassade vägnätet. Gruvbyn med den bevarade bebyggelsen från 1700- och 1800-
talen som prästgården, arbetarbostäderna, disponentvillan, smedjan och de andra funktionsbyggnaderna. 
Den visuellt dominerande Utö kvarn från sent 1700-tal. Utö kyrka och sockenstuga. Edesnäs säteri med 
den omgivande öppna odlingsmarken. Det stora antalet ryssugnar vid inloppen till Kyrkviken, som vittnar 
om gruvans utsatta läge och som ett prioriterat mål under skärgårdskriget 1719. Societetshuset, hotellen, 
pensionaten och enstaka sommarvillor från tiden kring sekelskiftet 1900, samt om- och tillbyggnader av 
den äldre gruvbebyggelsen för att anpassa den till badgästernas behov. 
 
 
K 602b/AB 602, Utö, Stockholms län. Området ligger ca 45 km nordost från projektområdet, i huvudsak 
på land. Området syns inte i nedanstående karta p.g.a. ett medvetet val av upplösningen på kartan som 
gör den mer överskådlig. 
Samma beskrivning som K 602a/AB 602. 
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D46, Trosaåns dalgång, Södermanlands län. Området ligger ca 23 km nordväst från projektområdet, i 
huvudsak på land. 
Ett av länets fornlämningstätaste odlingslandskap med tätt förekommande fornlämningar kring Trosaåns 
dalgång, vilka visar på lång bebyggelsekontinuitet och stegvis kolonisation anpassad till landhöjningen, 
som också har styrt läget för de förhistoriska centrumbildningarna. 
I dalgången spår av hur bygdens kärna flyttats från Husby under yngre järnålder till det medeltida Trosa 
stad vid kyrkplatsen och slutligen till dagens Trosa stad i början 1600talet. I Vagnhäradsområdet en 
omfattande bronsåldersbosättning. Många skärvstenshögar, hus- och odlingsterasser, gravar, älvkvarnar 
och hällristningar av ovanlig typ. Två Husbygårdar med överplöjda storhögar. Bro- och vadställe vid Trosa 
by med runsten och runristningar i fast häll. Resterna av en befäst gård vid sjön Sillen. Sille radby. F.d. 
skola, prästgård m.m. Åda sätesgård med manbyggnad av C C Gjörwell, arbetarbostäder m.m. Äldre 
vägnät. 
 
D49, Tureholm, Södermanlands län. Området ligger ca 40 km nordost från projektområdet, i huvudsak 
på land. Området syns inte i nedanstående karta p.g.a. ett medvetet val av upplösningen på kartan som 
gör den mer överskådlig. 
Arkitekturhistoriskt intressant herrgårdsmiljö från övergången mellan barock- och rokokostil. 
Symmetrisk uppbyggd herrgårdsanläggning från 1730-talet där den långa allén bildar mittaxeln. 
Dominerande mangård i karolinsk stil efter ritningar av C. Hårleman, flyglar och ekonomibyggnader. 
 
D50, Trosa, Södermanlands län. Området ligger ca 22 km nordost från projektområdet. Området syns 
inte i nedanstående karta p.g.a. ett medvetet val av upplösningen på kartan som gör den mer överskådlig. 
Småstadsmiljö präglad av det tidiga 1600-talets stadsanläggning, handel och fiske samt det sena 1800-
talets badortsliv. 
Stadsplanen för den omkring år 1600 flyttade staden med strandbundna långgator på åns båda sidor. 
Träbebyggelse och tomter som i utformning och storlek speglar såväl fiskeläget och handels- och 
hantverksstaden som den senare badorten. 
 
D52, Nyköpingsåns dalgång, Södermanlands län. Området ligger ca 31 km väst från projektområdet, i 
huvudsak på land. 
A. Dalgångsbygd med utpräglat herrgårdslandskap i norr och storbondebygd i söder. Herrgårdarna Näs i 
karolinsk stil samt Tistad, Christineholm och Täckhammar i nyklassisk stil med ekonomibyggnader, parker 
och alléer, arbetarbebyggelse, arrendegårdar och torp samt storbondegårdar, från 1600-talet och framåt. 
Bärbo 1200-talskyrka. Byar saknas helt. Gravfält från järnåldern. 
B. Fornlämningsmiljö vid Släbro med unika hällristningar. Vid Släbro ligger länets största 
hällristningskomplex som är unikt i ett nordiskt perspektiv. Här finns också två stora yngre 
järnåldersgravfält på var sin sida om ån med runstenar och hålvägar samt en mycket värdefull stenlagd 
bank över ån. 
 
D53, Björksund-St Sulsta, Södermanlands län. Området ligger ca 17 km nordväst från projektområdet, i 
huvudsak på land. 
Herrgårdsmiljö med ståtlig bebyggelse i tidig rokokostil. 
Björksund manbyggnad från 1727 av J.G. Destain och flyglar från 1740-talet av C. Hårleman. 
Arbetarbostäder m.m. Torp och arrendegårdar från ca 1850 1920. Rösen och gravfält på högre liggande 
delar i norr. 
 
D54, Ringsö-Hartsö, Södermanlands län. Områdets södra gräns löper längs med den västra delen av 
projektområdets norra kantlinje. Skärgårdsmiljö med betydelse för sjöfart och kustförsvar sedan 
medeltiden och ännu fungerande skärgårds- och fiskehemman. Skärgårdsöområde med traditionell 
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bebyggelse och prägel av jordbruk med betesdrift. Sävö lotsstation från 1876. Sävösunds f.d. krog, och 
Långö gård med f.d. skola. Lindholmens och Hartsö f.d. lotshemman mm. Ringsö by och sjöbodar. 
Mäktigt kuströse på Ringsös norra del. I området finns en rad kända platser för vrak och olika förlisningar. 
Till förlisningsplatserna finns det i regel väl dokumenterade historier om det förlista fartyget och själva 
händelseförloppet. Det handlar i regel om händelser som utspelat sig under 1800- och 1900-talet. Vraken 
är fornlämningar och omfattar såväl rester av äldre okända båtar som kända fartyg från de senare 
århundradena. 
 
D55, Kiladalen, Södermanlands län. Området ligger ca 31 km nordost från projektområdet, i huvudsak 
på land. 
Odlingslandskap som speglar en rik och varierad bebyggelseutveckling fr o m bronsåldern. 
Små, mestadels av skiften upplösta byar. Sockenkyrkor med prästgårdar och skolor, 1600-
talsvägsträckning med runstenar och Berga-Tuna säteri med arbetarbostäder. Flera bronsåldersboplatser, 
hällristningar samt rösen och stensättningar. Lämningar efter styckebruk. 
 
D56, Arnö-St Kungsladugården, Södermanlands län. Området ligger ca 27 km nordväst från 
projektområdet, i huvudsak på land. 
Odlingslandskap präglat av Kungsladugården, som sedan medeltiden tillhört Nyköpingshus, och som har 
kvar sin ursprungliga avgränsning mot staden. 
Huvudbyggnaden från 1816 1819 efter Hårlemans normalritning, arbetarbostäder och medeltida 
kastalgrund. På Lindbacke järnålderslämningar. Nu betespräglad öppen hagmark, som tidvis har 
utnyttjats som stadshage. Slåttermarker på Svanvikens norra strand. 
 
D57, Nyköping, Södermanlands län. Området ligger ca 28 km nordost från projektområdet, i huvudsak 
på land. 
Residensstad som utgjort ett viktigt politiskt maktcentrum sedan medeltiden. Som huvudort i Karl IX:s 
hertigdömen 1568 1622 utvecklades staden till ett av landets första industriella centra. Stadsmiljö präglat 
av konsekvent genomförd reglering vid 1600-talets mitt, låg bebyggelse och industrianläggningar från 
skilda tider. 
Det medeltida Nyköpingshus utbyggt av Karl XI, i ruiner efter en eldsvåda 1665. De medeltida kyrkorna, 
stadsplanen med rätvinkligt rutmönster från regleringar 1647 och 1665, ett av landets mest konsekvent 
genomförda exempel på statsmaktens moderniseringssträvanden vid 1600-talets mitt. Torgmiljön med 
residenset och det f.d. rådhuset samt annan bebyggelse som kännetecknar residensstaden. 
Kvarnbyggnader och andra industrianläggningar. 1900-talets bostadsbebyggelse med flerbostadshus, 
villaområden och "miljonområdet" Brandkärr. 
 
D59, Tunaberg-Koppartorp, Södermanlands län. Området ligger ca 26 km nordost från 
projektområdet, i huvudsak på land. 
Bruks- och gruvmiljö med lämningar efter kobolt-, järn- och främst kopparbergslag från länets tidigaste 
bergshantering. 
Kring länets enda träkyrka, från 1620, ligger i Koppartorp en mycket välbevarad gruvarbetarbebyggelse 
från 1700- och 1800-talen samt lämningar från gruvdriften, som upphörde 1889. Flera medeltida 
hyttområden samt lämningar efter 1600-, 1700- och 1800-talets bergshantering. Välbevarat vägnät 
åtminstone från 1600-talet med i stort antal väghållningsstenar. Kyrkstigen till Tuna kyrka har medeltida 
sträckning. 
 
E55, Fagervik  Marmorbruket, Östergötlands län. Området ligger ca 40 km väst från projektområdet, 
i huvudsak på land. Området syns inte i nedanstående karta p.g.a. ett medvetet val av upplösningen på 
kartan som gör den mer överskådlig. 
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A. Fornlämningsmiljö från yngre stenåldern av stort vetenskapligt och forskningshistoriskt intresse. 
Delundersökt gropkeramisk boplats. Resultaten från den första undersökningen lade grunden för 
fasindelningen av den gropkeramiska kulturen. 
B. Tidig industrimiljö med marmorbruk av medeltida ursprung med bebyggelse från perioden 1700- till 
1900-talen. Industrilämningar i form av stenbrott, varphögar, magasin och bostadsbebyggelse. I området 
ingår även: Delar av f.d. järnvägen "Nunnebanan" från 1800-talets slut. 
 
E63, Korpetorp  Lönshuvud, Östergötlands län. Området ligger ca 24 km väst från projektområdet, i 
huvudsak på land. 
Kustrelaterad fornlämningsmiljö med rösen i dominerande krönläge.  
30 rösen utmed en förkastningsbrant. I området ingår även Lönshuvuds vårdkase från 1700-talet. 
 
E68, Stegeborg  Skällvik, Östergötlands län. Området ligger ca 35 km väst från projektområdet, i 
huvudsak på land. Området syns inte i nedanstående karta p.g.a. ett medvetet val av upplösningen på 
kartan som gör den mer överskådlig. 
Kustbundet slottslandskap och herrgårdslandskap med lämningar efter två strategiskt belägna medeltida 
borganläggningar av stor politisk och militärhistorisk betydelse. 
Borgarna är strategiskt anlagda för att kontrollera inloppet från havet till Östergötland. Kungamaktens 
imponerande Stegeborg slottsruin och Linköpingsbiskoparnas Skällvik. Skällviks medeltida kyrka, under 
1500-talets slut omgestaltad av Johan III. Stegeborgs herrgård med huvudbyggnad från början av 1800-
talet. 
 
E70, Vänsö, Östergötlands län. Området ligger ca 23 km nordost från projektområdet, i huvudsak på 
land. 
Skärgårdsmiljö med välbevarad bybebyggelse. 
Utspridd och terränganpassad bybebyggelse, i huvudsak från 1800-talets senare hälft men även en 
loftbod och två bostadshus från 1700-talet. Båtvarv och såg. 
 
E71, Engelholm, Östergötlands län. Området ligger ca 32 km nordost från projektområdet, i huvudsak 
på land. Området syns inte i nedanstående karta p.g.a. ett medvetet val av upplösningen på kartan som 
gör den mer överskådlig. 
Herrgårdsmiljö i S:t Annas inre skärgård, med välbevarad karolinsk träherrgård. 
Huvudbyggnad från tiden kring år 1700 samt ett stort antal ekonomibyggnader och arbetarbostäder, 
en del från 1700-talet. Barockpark samt allé. 
 
E76, Björkskär, Östergötlands län. Området ligger ca 42 km nordost från projektområdet, i huvudsak på 
land. Området syns inte i nedanstående karta p.g.a. ett medvetet val av upplösningen på kartan som gör 
den mer överskådlig. 
Fiskeläge i ytterskärgård med samlad och välbevarad bebyggelse. 
Bebyggelse från 1700-och 1800-talen i form av ryggåsstugor men även en loftbod och sjöbodar. 
 
E77-82, Gryts skärgård, Östergötlands län. Området ligger ca 15 km nordost från projektområdet, i 
huvudsak på land. 
Större sammanhängande kust-och skärgårdsmiljö där den särpräglade skärgårdskulturen är tydligt 
avläsbar. Bosättningarna är etablerade under medeltiden. 
På Kappeludden vid Barösundsinloppet lämningar efter en hamnanläggning och bebyggelselämningar 
från 1200-talet. Änghäret med tomtningar (bebyggelselämningar efter tillfällig bosättning) med koppling 
till säsongsfiske. Barösund tullstation med tullhus från 1788. Häradskärs fyr-och lotsplats med fyrtorn av 
Heidenstamtyp och lotsmästarboställe från 1863, övriga lotsbyggnader från 1800-talet samt lämningar av 
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det medeltida fria säsongsfiskeläget. Kättilö lotsby, en av länets bäst bevarade skärgårdsbyar, med samlad 
bykärna och nära nog opåverkad av laga skifte. Harstena fiskeläge med omfattande säljakt med oskiftad 
samlad småskalig bybebyggelse. Lökskär (Kråkmarö) med husgrunder och odlingsytor i ytterskärgården 
efter ett äldre fiskeläge övergivet i början av 1800-talet. Bondekrok, Gräsmarö, Kråkmarö och Fångö 
skärgårdsbyar med i flertalet välbevarad 1800-talsbebyggelse. Fångö gruva på Gruvholmen med 
lämningar efter 1800talets brytning av kopparmalm i form av gruvhål, husgrunder samt stora varphögar, 
sjömärkeskummel på äldre vårdkaseplats på Gubbö kupa. Dala rösemiljö med kustbundna 
bronsåldersrösen av i Östergötland ovanligt slag grupperade på uddar och holme kring Dalvåmmen. 
Välbevarat kulturlandskap med hamlade träd, åker och ängsmark. 
 
E94, Östra Husby  Häradshammar, Östergötlands län. Området ligger ca 38 km öst från 
projektområdet, i huvudsak på land. Området syns inte i nedanstående karta p.g.a. ett medvetet val av 
upplösningen på kartan som gör den mer överskådlig. 
Centralbygd i sprickdalsterräng med rikt fornlämningsbestånd. 
Skärvstenshögar, stensträngssystem och gravfält frånbronsålder och framåt. Östra Husby nyklassicistiska 
1800-talskyrka, kyrkbyn med prästgård och tillhörande ekonomibyggnader samt skola och tiondebod från 
1700 1800-tal. Östra Husby tingsplats. Bossgård f.d. länsmansboställe. Häradshammar nyklassicistiska 
1800-tals kyrka, kyrkby med prästgård och skola. Talrika bymiljöer i ursprungligt läge. 
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Figur 18. Projektområdet för Långgrund i förhållande till riksintresse enligt 3 kap 6 § MB Kulturmiljö. 



 

 66  
 
 

 

 
 

5.1.4.3   

5.1.4.3.1  

Nedanstående information är i hämtad från Trafikverkets riksintresseunderlag för sjöfart, ankarplatser, 
hamn och flygplats vilka kan ses i Figur 19 och Figur 21. 
 
Riksintresse sjöfart: Vindpark Långgrund planeras i sjöstråk främst in mot hamnen i Oxelösund. En 
initial analys av lämpliga åtgärder för att underlätta trafiken har genomförts baserat på en riskidentifiering 
för sjöfart utförd av Anatec. I nuläget görs bedömningen att en frizon på 3 Nm kommer att behövas 
mellan projekten, vilket också är det som redovisas i detta samrådsunderlag. Påverkan på sjöfart kommer 
att utredas vidare under MKB-arbetet, i en riskanalys utförd av Anatec samt en särskild dialogprocess 
med intressenter för sjöfart i området  
 
Riksintresse för hamn: Oxelösunds hamn är utpekad som riksintresse för hamn och ligger 18,9 km från 
delområde Långgrund 1 och 17,2 km från delområde Långgrund 2. Oxelösunds hamn utgör en bulkhamn 
med Östersjömaxdjup, vilket möjliggör mottagande av djupgående fartyg. Längs Sveriges östra kust finns 
farledssträckningar som har förbindelser med det europeiska transportnätet. Oxelösunds hamn ligger i 
direkt anslutning till den Nordiska Triangeln med förbindelsen mellan Köpenhamn, Oslo, Stockholm och 
Helsingfors.  
 
Riksintresse ankarplatser:  
Ankarplats 1 3 Kalmarsund - Svenska Björn  ligger i anslutning till Vindkraftparken. Dessa kan behöva 
flyttas när Vindkraftparken anläggs. Påverkan på ankarplatserna kommer att utredas vidare under MKB-
arbetet, i en riskanalys utförd av Anatec samt en särskild dialogprocess med intressenter för sjöfart i 
området  
 
Även ankarplats 1 Visby  Nynäshamn samt Ankarplats Gustaf Dalén - Oxelösund (Bulkhamnen) ses i 
Figur 19, men de berörs inte av Långgrund. 
 
Riksintresse Flyg: Det finns två flygplatser som berör projektområdet, Skavsta flygplats på ett avstånd av 
ca 33 km och Norrköpings flygplats ca 60 km. Figur 19 visar även inflygningsområde, Flygplats MSA, för 
Skavsta som sträcker sig över delområde Långgrund 1 och delområde Långgrund 2. Gränsen för Flygplats 
MSA för Norrköpings flygplats är utanför delområde Långgrund 1 men omfattar delvis delområde 
Långgrund 2. Även MSA-ytan för Bromma flygplats ses i kartan men berörs ej av Vindpark Långgrund. 
Figur 19 visar även riksintresse Flygplats flyghinder influensområde för Skavsta flygplats, men området 
berörs inte av Vindpark Långgrund. 
 
En flyghindersanalys har utförts av Luftfartsverket (LFV). LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget 
att invända mot planerad etablering. Som del i LFV flyghinderanalys redogörs även för eventuell 
påverkan på berörda aktörer. Återkoppling från dessa redovisas i Tabell 8. 
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Figur 19. Projektområdet för Långgrund i förhållande till riksintresse enligt 3 kap. 8 § MB för sjöfart. 
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Tabell 8. Återkoppling från berörda aktörer, flyghinderanalys 

AKTÖR INSTÄLLNING 

Stockholm TMA  
(Stockholm ATCC) Har ej återkopplat. 

Östgöta TMA 
Östgöta TMA har inget att erinra mot etableringen förutsatt att 
etableringen accepteras av berörda flygplatser. 

Skavsta 

Skavsta bedömer inte att det skulle innebära några väsentliga problem att 
genomföra nödvändiga förändringar. Förändringar bekostas av 
verksamhetsutövaren och det finns tid att beställa dessa efter att tillstånd 
erhållits. 

Norrköping 
(Kungsängen) 

Nödvändiga förändringar för att tillåta 335m totalhöjd skulle inte innebära 
några väsentliga problem. Förändringar bekostas av verksamhetsutövaren 
och det finns tid att beställa dessa efter att tillstånd erhållits. 
Flygplatsen kommer att motsätta sig att verken överstiger 335m. 

5.1.4.3.2  

Nedanstående information är i hämtad från Energimyndighetens riksintresseunderlag för Vindbruk vilka 
kan ses i Figur 20. 
 
Riksintresse Vindbruk: Större delen av projektområdet för Vindpark Långgrund är utpekat som 
riksintresse för vindbruk. Det finns även ett område närmare land utanför Oxelösund samt två mindre 
områden runt Landsort. Sträckning för kabel LG1-K-1, LG2-K-8 och LG2-K-7 går genom området 
närmre Oxelösund.  
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Figur 20. Projektområdet för Vindpark Långgrund i förhållande till riksintresse enligt 3 kap. 8 § MB. 
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5.1.4.4   

5.1.4.4.1  

Sjöövningsområdet Nåttarö ligger norr och öster om projektområdet för Vindpark Långgrund. Norr om 
delområde Långgrund 1 finns riksintresse för totalförsvarets militära del Askö skjutfält - TM0021. Runt 
detta finns omgivningspåverkan med avseende på buller och annan risk. Se Figur 21 nedan. 
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Figur 21. Projektområdet för Långgrund i förhållande till riksintresse enligt 3 kap. 9 § MB. 
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5.1.4.5  

Nedanstående information är i huvudsak hämtad från Naturvårdsverket  (Naturvårdsverket, 
Naturvårdsverket - Skyddad Natur, u.d.). samt Boverket (Boverket-Webkarta-Riksintresse, u.d.). 
Alla områden för riksintresse rörligt friluftsliv, obruten kust samt högexploaterad kust i förhållande till 
projektområdet och kabelkorridorerna för Vindpark Långgrund kan ses i karta under respektive avsnitt. 

5.1.4.5.1  

Inom nedanstående områden skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen 
särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 
Projektområdets placering i förhållande till RI Rörligt friluftsliv ses i Figur 25.  
 
Området Kustområdena och skärgården i Stockholms län  nordöstra 
gräns. Inga kabelkorridorer går genom området. 
 

Kustområdet och skärgården i Södermanland överlappar större delen av projektområdet. 
Kabelkorridorerna LG12-K-2, LG1-K-1, LG1-K-2, LG2-K-7, LG2-K-8 går helt eller delvis genom 
området. 
 
Området Östergötlands kust och skärgårdsområden överlappar delvis södra delen av delområde 
Långgrund 2. Kabelkorridorerna LG2-K-5, LG2-K-10 och LG2-K-11 löper delvis genom områdets norra 
del. 
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Figur 22. Projektområdet för Långgrund i förhållande till riksintresse enligt 4 kap 2 § MB. 
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5.1.4.5.2  

Området Östergötlands kust och skärgårdsområden södra elen av delområde 
Långgrund 2. Kabelkorridorerna LG2-K-5, LG2-K-10 och LG2-K-11 löper delvis genom områdets norra 
del. Projektområdets placering i förhållande till RI Obruten kust ses i Figur 25. 
 
De anläggningar som enligt 4 kap. 3§ MB inte får komma till stånd definieras i 17 kap. MB 1 § 1 och 4 a § 
1 11 MB och omfattar utöver vindkraft även en rad andra verksamheter. 
 
Svea Vind Offshore noterar att ett flertal vindkraftparker anlagts i Sverige inom föreslagna områden för 

RI obruten kust. Detta omfattar både vindparker i havet och på land, exempelvis Kårehamns 

vindkraftpark (havsbaserad) utanför Öland. För denna park har således domstolen bedömt anläggandet av 

vindkraft inom förslagen till RI obruten kust som tillåtligt.  

Verksamhetens tillåtlighet i relation till RI obruten kust kommer att motiveras som del i MKB:n.  



 

 75  
 
 

 

 
Figur 23. Projektområdet för Långgrund i förhållande till riksintresse enligt 4 kap 3 § MB. 
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5.1.4.5.3  

Kustområdena och skärgården i Stockholms län  
 

Kustzonen (Södermanland) .  
Alla kabelkorridorer går genom området helt eller delvis. 
 
Området Östergötlands kust  ligger ca 7 km väster om projektområdet. Kabelkorridor LG2-K-5 löper 
delvis genom området. Kabelkorridorerna LG2-K-5, LG2-K-10 och LG2-K-11 löper delvis genom 
området. 
 
 
De anläggningar som enligt 4 kap. 4 § MB inte får komma till stånd annat än på platser där det redan 
finns liknande anläggningar definieras i 17 kap. 1 § 1 samt 4 a § 1-6, 9 och 10 MB och omfattar inte 
vindkraft. 
Projektområdets placering i förhållande till RI Högexploaterad kust ses i Figur 25. 
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Figur 24. Projektområdet för Långgrund i förhållande till riksintresse enligt 4 kap. 3 § MB. 
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5.1.5 Natura 2000 områden 

Nedanstående uppgifter är i huvudsak hämtade från: 
Natura 2000 Network Viewer (Artdatabanken, 2014) 
European Environment Agency, Species, (Species, u.d.) 
European Environment Agency, Habitat types, (Habitat Types, u.d.) 
Arter & naturtyper i habitatdirektivet  bevarandestatus i Sverige 2013 (SLU, 2021) 
 
Natura 2000-områdenas samt förslag till nya marina SPA-områdens placering i förhållande till 
projektområde Långgrund och alternativa kabelkorridorer syns i Figur 25 och Figur 26 nedan.   
 
 
Området SE0110158 Gunnarstenarna, area 338,4 ha, ligger ca 17 km nordost om projektområdet. 
Området är utpekat enligt fågeldirektivet.  
Gunnarstenarna består av sex större öar samt ett antal mindre skär. Alla är kala klippöar med lågvuxen 
buskvegetation i sänkorna. Ögruppen är en viktig fågellokal med många arter och hög fågeltäthet. Här 
finns en av länets större kolonier av tordmule och en liten koloni av tobisgrissla och gott om silvertärna. 
Andra häckande arter som iakttagits är havsörn, större strandpipare, roskarl, gravand och svärta. 
Silltruten, som sedan 70-talet minskat kraftigt i Sverige (från 17 000 par till cirka 4000 vid sekelskiftet) 
häckar också på öarna. År 2005 skedde också den första bekräftade häckningen av sillgrissla. Dessa 
häckade i en skreva på Söderskär. Året därpå häckade cirka 25 par på samma plats. Området ingår i 
Järflotta naturreservat och är fågelskyddsområde. Gunnarstenarna var bland de första fiskelägena i södra 
skärgården. På Norrskär finns fortfarande husgrunder efter fiskebodar kvar.  
Utpekade arter enligt fågeldirektivet är silvertärna.  
 
Området SE0110158 Järflotta, area 179,4 ha, ligger ca 17 km nordnordost om projektområdet. Området 
är utpekat enligt art- och habitatdirektivet. Natura 2000-området Järflotta består av två separata 
delområden längs öns södra kust samt ett område, Valsviken, i den nordöstra delen. Dessutom ingår de 
två mindre öarna Lökviksholmarna som ligger strax öster om huvudön. Prioriterade värden i området är 
sandiga landmiljöer. Ett stråk med sandmiljöer finns från Askö i Södermanland till Utö. På Järflotta, samt 
på skären intill, finns också en rik fågelfauna, med bland annat spillkråka, labb, gravand, skräntärna och 
mindre hackspett. De grunda vikar och vattenområden som omger Järflotta är viktiga yngelområden för 
många fiskarter. I övrigt består största delen av ön av skog.  
Utpekade arter enligt art- och habitatdirektivet är större vattensalamander. 
Viktiga naturtyper: sandbankar, driftvallar, sten och grusvallar, sandstränder vid Östersjön, grå dyner, 
trädklädda dyner, dynvåtmarker, silikatbranter, taiga och lövsumpskog. 
 
Området SE0110002 Käringboda, area 1 494,1 ha, ligger ca 19 km nordnordost om projektområdet. 
Området är utpekat enligt art- och habitatdirektivet. Reservatet omfattar huvuddelen av halvön väster om 
Nynäsviken. Området är starkt kuperat, bergigt och till stora delar skogsbevuxet. Mellan bergen ligger 
skyddade dalgångar. Rassavikarna har stort marinbiologiskt värde. Området har ett värdefullt fågelliv. 
Genom områdets mångformighet kan allmänheten erbjudas ett mångsidigt och rikt friluftsliv. Syftet med 
reservatet är att säkra och iordningställa ett område av betydelse för allmänhetens friluftsliv samt att 
bibehålla en del av Södertörns kust- och kulturlandskap med dess växt- och djurliv.  
Utpekade arter enligt art- och habitatdirektivet är grön sköldmossa och smalgrynsnäcka. 
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Viktiga naturtyper: laguner, vikar och sund, rev, strandängar vid Östersjön, smala östersjövikar, 
silikatgräsmarker, alvar, fuktängar, silikatbranter, hällmarksterräng, taiga, nordlig ädellövskog, trädklädd, 
betesmark, lövsumpskog och skogbevuxen myr. 
 
Området SE0110101 Fifång, area 176,3 ha, ligger ca 15 km norr om projektområdet. Området är utpekat 
enligt art- och habitatdirektivet. Fifång är en långsmal ö som ligger söder om Mörkö. Ön är kuperad och 
består av flera berg, hällar och bergssluttningar mot vattnet. I norr finns en smal sandrevel mellan 
huvudön och Paradisholmen. I de norra delarna av Fifång finns i stort sett opåverkad hällmarkstallskog 
med inslag av gran och löv. Mellan och i kanten av hällarna finns sänkor med frodigare partier med 
blandskog med stort lövinslag. Här finns flera gamla tallar, ekar, askar, lindar och almar. Flera av 
ädellövträden är invuxna bland granar och yngre träd och skulle behöva röjas fram. I nordost finns ett 
alkärr med välutvecklade socklar. Delar av ön hävdas fortfarande av nötbete och delvis slåtter. I öster 
finns en havsstrandäng som slås och efterbetas. Hela den norra delen av ön betas extensivt och den 
sydvästra delen betas mer intensivt. I sydväst har delar av den trädklädda betesmarken röjts och 
restaurerats.  
Viktiga naturtyper: driftvallar, strandängar vid Östersjön, silikatbranter, taiga, trädklädd betesmark och 
lövsumpskog.   
 
Område SE0110082 Reveln-Kolguskär, area 5,4 ha, ligger ca 15 km norr om projektområdet. Området 
är utpekat enligt art- och habitatdirektivet. I området finns små exempel på livsmiljöer som är ovanliga i 
länet. Flacka sandiga kuster med sandstränder och tångvallar finns dock i mycket större omfattning och 
med större naturvärden i andra delar av landet. Naturvärdet är här främst knutet till de hävdade 
gräsmarkerna på Reveludden. Området är betydelsefullt som sträckfågellokal och mellan juli och 
september rastar flera vadararter här regelbundet, till exempel de i länet mindre vanliga arterna myrspov 
och kustsnäppa. 
Viktiga naturtyper:  driftvallar, strandängar vid Östersjön, sandstränder vid Östersjön, torra hedar och 
slåtterängar i låglandet.  
 
Området SE0220509 Kråmö, area 243,6 ha, ligger ca 15 km norr om projektområdet. Området är 
utpekat enligt art- och habitatdirektivet. Området består till större delen av gammal hällmarkstallskog. 
Den har inte påverkats av huggningar på över 50 år. Stränderna är i regel branta utom på norra sidan. 
Fiskgjuse och spillkråka häckar på huvudön Kråmö. Omgivande öar är bevuxna med gammal tallskog. 
Mellan öarna ligger vatten med mestadels grunda bottnar. 
Viktiga naturtyper: skär och små öar i Östersjön, hällmarksterräng, taiga och skogbevuxen myr. 
 
Området SE0220439 Askö, area 1 526,0 ha, ligger ca 9 km norr om projektområdet. Området är utpekat 
enligt art- och habitatdirektivet. Natura 2000-området omfattar allt mark- och vattenområde som tillhörde 
den ursprungliga kronoparken Askö. Förutom huvudön Askö ingår ett antal mindre öar samt 
mellanliggande havsområde. Askö är en av de största öarna i Sörmlands skärgård. Den har en för 
kusttrakten typisk topografi med sprickdalslandskap dominerat av hällmarker och med relativt stora 
höjdskillnader. Det finns tre dokumenterade fornlämningar på Askö och intilliggande skär. Askö har 
genom sina många och ofta kulturpräglade vegetationstyper en för skärgården ovanligt stor artrikedom. 
Sällsynta, i nutiden minskande arter som pukvete och honungsblomster, lever ännu kvar inom 
naturbetesmarkerna vid gården Södra Askö.  
Askös omgivande vatten är ur naturvetenskaplig synpunkt ett mycket intressant skärgårdsområde. Av stort 
intresse är den bräckvattenekologiska forskning som pågår i området. De kustnära undervattensmiljöerna 
runt Askö är mycket varierade och artrika. Här finns värdefulla undervattensängar av ålgräs och ett stort 
antal undervattensväxter, t ex den rödlistade kransalgen raggsträfse. Genom etableringen av 
Askölaboratoriet 1961 har viktig marinbiologisk forskning utvecklats och är numera av stor nationell och 
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internationell betydelse. Sedan 1980 är området nationellt och internationellt referensområde för 
miljöövervakning. Sammanfattningsvis kan sägas att Askölaboratoriet, numera fältstation för Stockholms 
Marina Forskningscentrum vid Stockholms universitet, är välkänt i forskningssammanhang. 
Askölaboratoriet används även för annan biologisk och kvartärgeologisk och marinarkeologisk utbildning. 
Antalet öar, kobbar och skär uppgår till ca 25. De öppna skären används av sjöfåglar som rastplats eller för 
häckningsändamål. Intressanta vattenmiljöer utgörs av grunda bottnar som fungerar som viktiga 
lekområden och barnkammare för fisk. 
Viktiga naturtyper: sandbankar, blottade ler- och sandbottnar, laguner, stora vikar och sund, rev, sten och 
grusvallar, skär och små öar i Östersjön, strandängar vid Östersjön, sandstränder vid Östersjön, trädklädda 
dyner, silikatgräsmarker, slåtterängar i låglandet, hällmarksterräng, taiga och trädklädd betesmark. 
 
Området SE0220234 Persö, area 9,9 ha, ligger ca 11 km nordost om projektområdet. Området är utpekat 
enligt art- och habitatdirektivet. Persö i Västerljungs skärgård är en säregen kalkstensö med ett glest 
trädskikt. Berggrundens speciella sammansättning har genom yterosion skapat egendomliga ribbmönster 

 vertikala, slingrande ryggar av en hårdare bergart och mellanliggande mjukare kalkstenar. Kalkstenen 
ger en tydlig effekt på floran och på ön växer många kalkarter, bl.a. finns det stora bestånd av idegran. 
Särskilt i norra delen och längs västsidan uppträder terrasser av renspolat och grovt glacifluvialt material 
nästan helt utan vegetation. Öns inre delar är bevuxna med en grov tallskog med stora idegransnår och 
gamla björkar. Alvarmarker är mycket ovanliga i länet och beståndet med idegran är troligen det mest 
betydelsefulla i länet.  
Genom sin speciella fågelfauna råder det tillträdesförbud på ön under perioden 1/2 till den 15/8. På ön 
finns en fast fornlämning, skyddad enligt lag, samt en sentida kummel.  
Utpekad art enligt art- och habitatdirektivet är smalgrynsnäcka. 
Viktiga naturtyper: rev, alvar och taiga. 
 
Område SE0220215 Bokö-Oxnö, area 327,9 ha, ligger ca 15 km norr om projektområdet. Områdena är 
utpekade enligt art- och habitatdirektivet. Bokö-Oxnö är en kraftigt kuperad ö om ca 45 ha är till stor del 
bevuxen av en mycket gammal hällmarkstallskog som inte påverkats av skogsbruk under lång tid. 
Framförallt hällmarkstallskogen i de centrala delarna av ön har inte rörts under lång tid och den har 
därför närmast urskogskaraktär. I dalgångarna uppträder blandbarrskog. Längst i nordväst finns ett 
urskogsliknande bestånd av gran och tall. Lövskog finns mest i norra delen, där al och björk växer i 
sänkorna. Inom området finns flera grunda marina miljöer där naturvärdena byggs upp av 
habitatsbyggande kärlväxter såsom kransalger och stora brunalger. Här påträffas ålnate, borstnate och 
nating samt brunalgerna blåstång och sudare. Områdets djupa marina naturvärden byggs upp av 
habitatsbyggande blåmusslor och fleråriga rödalger. 
Viktiga naturtyper: blottade ler- och sandbottnar, stora vikar och sund, skär och små öar i Östersjön, 
silikatbranter, hällmarksterräng, taiga, näringsrik granskog och lövsumpskog. 
 
Område SE0220126 Nynäs, area 1 826,3 ha, ligger ca 15 km nordost om projektområdet. Området är 
utpekat enligt art- och habitatdirektivet.  
Området är mycket mångformigt och innefattar en lång rad olika naturtyper. Kanske är den södra delen 
genom sin närhet till havet den mest attraktiva ur friluftslivets synpunkt. Här finns både bad- och 
båtplatser och ett antal strövstigar i vacker kustnatur. Här finns också botaniska värdefulla lund- och 
hällmarksområden betingade av ortsnära kalkförekomster och ett tidigare hagmarksbruk där lövskogen 
gynnats på barrträdens bekostnad. Inom Nynäsområdet finns ett flertal ålderdomligt hävdade, av 
konstgödselämnen föga påverkade fodermarker med artrika växtsamhällen som har lång kontinuitet. 
Fältgentiana är karaktärsart i flera av naturbetesmarkerna. Särskilt vid Långmaren och Nyckelby är 
fodermarkerna väl bevarade, men också i den södra delen, t ex vid Sandvik, finner vi botaniskt mycket 
intressanta naturbetesmarker. 
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Ett stort antal fornlämningar, gårdar med ålderdomlig bebyggelse samt Nynäs slott bidrar till att göra 
området kulturhistoriskt intressant och att locka till sig besökare. Friluftslivet är rikt och används för 
vandring, cykling, paddling, svamp- och bärplockning mm. Nynäsområdet utgör dessutom genom sin 
omväxlande karaktär och sina natursköna vyer ett viktigt inslag i landskapsbilden. 
Utpekade arter enligt habitatdirektivet: Smalgrynsnäcka, citronfläckad kärrtrollslända och grön 
sköldmossa. 
Viktiga naturtyper: naturligt näringsrika sjöar, torra hedar, basiska berghällar, kalkgräsmarker, stagg-
gräsmarker, silikatgräsmarker, fuktängar, slåtterängar i låglandet, öppna mossar och kärr, 
hällmarksterräng, taiga, nordlig ädellövskog, näringsrik granskog, trädklädd betesmark, lövsumpskog, 
näringsrik ekskog och skogbevuxen myr. 
 
Område SE0220124 Horsvik, area 14,1 ha, ligger ca 15 km nordost om projektområdet. Området är 
utpekat enligt art- och habitatdirektivet. 
Strax norr om Studsviks brygga öppnar sig ett småskaligt, starkt kustpräglat odlingslandskap med små 
åkertegar, örtrika gräsmarker, blomrika hällar och små skogspartier. I öster finner man 
strandängsfragment varierade med strandpartier av morän och svallat, blockigt material. Den tidigare 
odlingsstrukturen är väl bevarad och överallt finner man spår av den tidigare småskaliga odlingen liksom 
rester av den tidiga, ålderdomliga bebyggelsen. De gamla husen omges idag av extensivt hävdade 
betesmarker samt av delar som fram tills nyligen betats. Markerna äger en mycket artrik flora av 
kärlväxter, allt från strandängens specialiserade arter till de torra markernas och klippängarnas örtrika 
konstellationer där under våren Adam och Eva, gullvivor och sandmaskrosor är mycket talrika. I de norra 
delarna byggs jordarna upp av kalkfattiga sandlager av intresse för många kärlväxter och säkert även 
insekter beroende av varm sand och sandblottor för sin fortlevnad. 
Viktiga naturtyper: sandbankar, torra hedar, silikatgräsmarker, hällmarksterräng och trädklädd betesmark. 
 
Området SE0220231 Stendörren, area 901,8 ha, ligger ca 7 km väster om projektområdet. Området är 
utpekat enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet. Inom Stendörren finns både marina 
naturtyper som till exempel laguner, strandhabitat och terrestra naturtyper som taiga och 
silikatgräsmarker med höga bevarandevärden. Här finns ett särpräglat skärgårdslandskap med både inner- 
och ytterskärgård, stora vattenområden, öar och skär, klippor, stränder av olika slag, orörda skogar, artrika 
betesmarker och en övrig artrikedom  inte minst i form av en lång rad skyddsvärda fåglar.  
Utpekade arter enligt art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet är vitkindad gås, havsörn, fisktärna, 
silvertärna och spillkråka.   
Viktiga naturtyper: laguner, vikar och sund, rev, skär och små öar i Östersjön, strandängar vid Östersjön, 
silikatgräsmarker, hällmarksterräng, taiga, trädklädd betesmark och skogbevuxen myr. 
 
Området SE0220231 Rågö, area 1 559,6 ha, ligger ca 7 km väster om projektområdet. Området är 
utpekat enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet. Reservatet omfattar en mångsidig skärgård 
med betesmarker, skog, åkermark och ett stort område med små öar och holmar. Det är också en viktig 
plats för fåglars häckning och vila. I vattenområdena söder om Rågö har sik ett lekområde och längs med 
hela Rågös östra strand leker strömmingen. Vid en översiktsinventering av grunda havsvikar har flera 
opåverkade vikar hittats på södra delen av Rågö. Undervattensvegetationen är bitvis riklig med bl. a. 
ålgräs, snärjtång, borstnate, lånke, axslinga, blåstång och hornsärv och här finns områden som är 
potentiellt intressanta för fiskereproduktion och yngeltillväxt. På Rågö finns en mosaik med flera Natura 
2000-habitat med höga värden.  
Utpekade arter enligt art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet är salskrake, havsörn, skräntärna, 
fisktärna, silvertärna och berguv. 
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Viktiga naturtyper: blottade ler- och sandbottnar, laguner, vikar och sund, rev, skär och små öar i 
Östersjön, strandängar vid Östersjön, silikatgräsmarker, slåtterängar i låglandet, hällmarksterräng, taiga, 
trädklädd betesmark, lövsumpskog och skogbevuxen myr. 
 
Området SE0220129 Skärgårdsreservaten, area 8 811,1 ha, området gränsar till projektområdet längs 
del av dess nordliga gräns. Området är utpekat enligt art- och habitat samt fågeldirektivet. Området har 
ett särpräglat skärgårdslandskap med både inner- och ytterskärgård, stora vattenområden, öar och skär, 
klippor, stränder av olika slag, orörda skogar, artrika betesmarker och slåtterängar och den övriga 
artrikedomen.  
Utpekade arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet är: Blåhake, Fisktärna, Gråsäl, 
Höksångare, Nattskärra, Salskrake, Silvertärna, Smalgrynsnäcka, Smålom, Spillkråka, Storlom, Trädlärka, 
Törnskata, Vitkindad gås. 
Viktiga naturtyper: sandbankar, blottade ler- och sandbottnar, laguner, vikar och sund, rev, sten och 
grusvallar, skär och små öar i Östersjön, strandängar vid Östersjön, torra hedar, enbuskmarker, 
kalkgräsmarker, silikatgräsmarker, fuktängar, slåtterängar i låglandet, öppna mossar och kärr, 
silikatbranter, hällmarksterräng, taiga, näringsrik granskog, trädklädd betesmark, lövsumpskog, näringsrik 
ekskog, näringsfattig ekskog, skogsbevuxen myr. 
 
Området SE0220020 Strandstuviken, area 901,8 ha, ligger ca 19 km väster om projektområdet. 
Kabelkorridor LG12-K-1 gränsar till områdets sydöstra del.  
Området är utpekat enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet. 
Strandstuvikens naturreservat omfattar förutom Strandstuviken även Snäckviken, två grunda vikar i västra 
delen av havsfjärden Örsbaken och med ett rikt fågelliv, särskilt under rastperioderna vår och höst. De 
grunda vattnens bottnar är mycket rika på organismer, vilket skapar ovanligt goda betingelser för 
fågellivet, främst under flyttningarna. Strandängarna har betats under lång tid och tidigare bredde 
vidsträckta slåttermarker ut sig här. Vegetationen är i stora delar rätt ensartad men lokalt finns mycket rik 
flora med flera arter som idag är sällsynta i regionen. Exempelvis har området en mycket speciell 
maskrosflora, som är unik för länet. Innanför strandängarna utbreder sig skogsområden, vilka oftast har 
hög bonitet och är örtrika. De har i många fall sitt ursprung i ekrika hagmarker. Många av ekarna står kvar 
idag som rester från ett tidigare betydligt öppnare landskap. I många fall har de gamla hagarna nu 
övergått i naturskogsliknande skogsbestånd med gran som dominerande trädslag. I dessa områden är det 
gott om död ved med bl.a. talrika grova lågor av gran. I de högsta partierna finns hällmarker med gamla 
tallar samt avsnitt med lövskog, där senvuxna ekar tillsammans med asp, björk och rönn bildar ett glest 
trädskikt. 
Utpekade arter enligt fågeldirektivet: sångsvan, vitkindad gås, salskrake, trana, ljungpipare, brushane, 
dubbelbeckasin, myrspov, grönbena, smalnäbbad simsnäppa, skräntärna, fisktärna, silvertärna, spillkråka 
och törnskata. 
Viktiga naturtyper: sandbankar, blottade ler- och sandbottnar, vikar och sund, strandängar vid Östersjön, 
silikatgräsmarker, fuktängar, hällmarksterräng, taiga, näringsrik granskog, trädklädd betesmark, 
lövsumpskog, näringsrik ekskog och näringsfattig ekskog. 
 
Område SE0220115 Marsviken-Marsäng, area 121,8 ha, ligger ca 26 km väster om projektområdet. 
Kabelkorridor LG2-K-11 går in i Djursvik men går ca 2 km öster om området. Området är utpekat enligt 
art- och habitatdirektivet. 
På Marsvikens norra sida ligger ett hagmarksområde som domineras av öppna och mycket flacka 
gräsmarker. Längst i söder reser sig tre bergkullar med sluttningar av morän. Mellan kullarna går stråk av 
finsediment, vilka utgör betade strandängar. Strandängarna och de utanför liggande grunda vattnen är 
viktiga rastplatser för fåglar och under sträckperioderna vår och höst finns bl.a. många änder och vadare. 
Över Marsäng går också ett rovfågelstråk. De öppna markerna är också viktiga jaktmarker för de arter 



 

 83  
 
 

 

som vistas här. Floran i området är rik på arter, särskilt intressant på strandängarna och på de sydvända 
moränsluttningarna där många torrbacksväxter förekommer. Även på berg och berghällar finns en rik 
örtflora med ljuskrävande arter som gynnas av att näring i form av spillning tillförs via kreaturen. Exempel 
på intressanta arter är till exempel sumpgentiana, tidig fältgentiana och majviva. De marina värdena i 
området är höga och det finns en stor artrikedom av alger och annan undervattensvegetation som bildar 
viktiga miljöer för bland annat fiskföryngring. 
Viktiga naturtyper: vikar och sund, strandängar vid Östersjön, stagg-gräsmarker, silikatgräsmarker, 
fuktängar och hällmarksterräng. 
 
Området SE0220432 Furön, area 96,3 ha, ligger ca 15 km nordväst om projektområdet. 
Kabelkorridorerna LG2-K-5 och LG2-K-6 planeras att gå i närheten av området. Området är utpekat 
enligt art- och habitatdirektivet. Ön Furön är i söder uppdelad på två områden med ett smalt sund 
emellan. Där har det tidigare varit en kanal mellan öarna men som på grund av landhöjningen numera är 
en landbrygga. Ön är delvis täckt av en mycket gammal, stor tallskog med mer än 300 år gamla träd. 
Många träd är böjda och vridna som en påverkan av hårda vindar. I den västra delen finns även en 
gammal granskog. Som ett resultat av en lång tids ekologisk utveckling är den biologiska mångfalden hög. 
Skogen är förmodligen den äldsta i denna del av Östersjön.  
Viktiga naturtyper: taiga 
 
Området SE0220433 Hasselö  Bergö, area 17,8 ha, ligger ca 14 km nordväst om projektområdet. 
Kabelkorridor LG2-K-8 planeras att gå i närheten av området. Området är utpekat enligt art- och 
habitatdirektivet. Hasselö-Bergö ligger ca 15 m.ö.h. och sträcker sig i nord-sydlig riktning. Området 
representerar en typisk skärgårdsö där skogen inte har brukats i någon större utsträckning utan har fått 
utvecklas fritt. På ön förekommer dock viss fritidsbebyggelse. Området domineras av gammal tallskog 
med inslag av senvuxen gran på ganska mager mark på de högre delarna. Här finns höga naturvärden 
kopplade till gamla senvuxna tallar, ädellövträd och död ved. Bon av Spillkråka finns i några tallar. 
Området fungerar troligen som häckningsbiotop för ett flertal skärgårdsfåglar. Även småfåglar kan här 
finna goda häckningsplatser i granar, grova ädellövträd eller i de gamla tallarna.  
Viktiga naturtyper: taiga och nordlig ädellövskog. 
 
Området SE0220431 Femörehuvud, area 21,5 ha, ligger ca 16 km nordväst om projektområdet. 
Kabelkorridorerna LG2-K-5 och LG2-K-6 planeras att gå i närheten av området. Området är utpekat 
enligt art- och habitatdirektivet. Området kännetecknas av gammal talldominerad naturskog, taiga, med 
stort inslag av mycket gamla träd och bergsbranter.  
Viktiga naturtyper: silikatbranter och taiga 
 
Området SE0220028 Hävringe-Källskären, Södermanland, area 11 104,5 ha, området gränsar till 
projektområdets nordvästra gräns. Området är utpekat enligt art- och habitat- samt fågeldirektivet. De 
planerade kabelkorridorerna för LG2-K-6 och LG2-K-7 går genom området. Kabelkorridor LG2-K-5, 
LG2-K-10, LG2-K-11, LG2-K-8, LG1-K-1 och LG1-K-2 går intill området. Området omfattar ett 
utpräglat ytterskärgårdsområde, där Källskären-Hävringe bildar en kedja av glest liggande öar och 
ögrupper. Dessa utgör de högsta delarna av ett lång-sträckt grundområde som är avskilt från fastlandet 
och innerskärgården genom en markant djupränna med 50 60 meters djup. Området är betydelsefullt 
som häcknings-, ruggnings- och övervintringsområde för fågellivet vid kusten.  
Utpekade arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet är: Gråsäl, Fisktärna, Myrspov, 
Silvertärna, Skräntärna, Vitkindad gås. 
Viktiga naturtyper: sandbankar, rev, skär och små öar i Östersjön. 
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Två delområden - Källskären och Vattungarna - är avsatta som fågelskyddsområden. Tre områden är 
sälskyddsområden med tillträdesförbud under hela året. Området är föreslaget att avsättas som ett marint 
skyddat område.           
                              
Området SE0230090 Bråviken yttre, area 8 752,6 ha, ligger ca 11 m väster om projektområdet. 
Kabelkorridoren LG2-K-10 går igenom området, LG2-K-5 och LG2-K-11 kommer att dras i närheten. 
Området är utpekat enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet. Området har höga värden 
knutna till ytterskärgårdsnatur med såväl ornitologiska som marina värden. Det finns även värden knuta 
till delar av Arkösunds mellanskärgård med ca 130 ha gammal barrskog, bitvis med inslag av 
ädellövmiljöer. Detta skärgårdsområde, liksom Östgötaskärgården som helhet, präglas av sin kombination 
av levande kulturlan
ur såväl friluftslivs som naturvårdssynpunkt. Bråviken yttre hör till de minst exploaterade delarna av 
länets, och landets, skärgårdar.  
Utpekade arter enligt art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet Gråsäl, Grön sköldmossa, Fiskgjuse, 
Fisktärna, Kustlabb, Mellanskarv, Orre, Roskarl, Silltrut, Silvertärna, Spillkråka, Törnskata.  
Viktiga naturtyper: rev, havsklippor, skär och små öar i Östersjön, strandängar vid Östersjön, 
silikatgräsmarker, taiga, nordlig ädellövskog, trädklädd betesmark och lövsumpskog. 
 
Området SE0230394 Södra Lunda, area 219,5 ha, ligger ca 13 km väster om projektområdet. Området 
är utpekat enligt art- och habitatdirektivet. Södra Lunda är förenad med Mellre Lunda där idag en alridå 
växer i en sprickdal. Ön domineras av tallskog. I de inre delarna förekommer även gran samt små 
björkmyrar. Träden är gamla och i området växer gott om tallticka och blåmossa. Risväxter dominerar de 
delar där fältskikt förekommer. I svackor växer skvattram annars växer ljung, kråkbär, lingon och blåbär. 
Torrträd och lågor bidrar till att ge naturskogskaraktär. På gamla granbaser växer gammelgranslav. Södra 
Lunda ingår som en del av ett naturreservat som avsattes som reservat 1975.  
Viktiga naturtyper: rev, skär och små öar i Östersjön, hällmarksterräng och taiga. 
 
Område SE0230327 Aspöja slåtteräng, area 0,3 ha, ligger ca 17 km väster om projektområdet. Området 
är utpekat enligt art- och habitatdirektivet. 
Aspöja är en ö i den östgötska skärgården i Söderköpings kommun. På ön finns det ännu några 
lantbrukare som brukar jordbruksmarken. Aspöja slåtteräng sköts med traditionella slåttermetoder. 
Fältskiktet i Aspöja slåtteräng domineras av örter där det förekommer påfallande stora mängder av 
gullviva, ängsskallra och brudbröd. Även Adam och Eva, jungfrulin, korskovall (Melampyrum cristatum, 
rödlistekategori NT) och svinrot är vanliga. Träd- och buskskiktet är värdefullt med många blommande 
träd och buskar. Några av de grövsta oxlarna i området har håligheter. 
Viktiga naturtyper: slåtterängar i låglandet. 
 
Område SE0230370 Stora Rimmö, area 402,3 ha, ligger ca 25 km väst om projektområdet. Området är 
utpekat enligt art- och habitatdirektivet. 
Området berör ett 20-tal små öar och skär i Östergötlands innerskärgård. Tallskog dominerar flera av de 
lite större holmarna och här finns även rester av ett äldre odlingslandskap med hamlade lövträd och en 
bitvis rik kärlväxtflora. De tallskogsdominerade delarna av Stora Rimmö ligger på gammal utmark som 
under lång tid utnyttjats för skogsbete. Vissa öar har betats mer extensivt under de senare decennierna 
och här har skogen tätnat. Några områden har en historia som ängsmark. Efter att slåttern upphörde på 
dessa marker har de till stor del nyttjats för bete. I anslutning till ängsmarkerna på Korsholmen och Stora 
Norrholmen finns även några små ytor som plöjts och brukats som åkermark långt tillbaka. Det är även på 
dessa öar som man bäst kan se resterna av det gamla odlingslandskapet. Fiske och jakt på sjöfågel har 
historiskt varit viktiga inkomstkällor inom området och även idag bedrivs fiske och fågeljakt här. På Snöpö 
finns rester av ett traditionellt jaktgömsle, eller en skåre som de kallas. Området hyser höga biologiska 
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värden knutna såväl till ett extensivt brukat odlingslandskap som till länge orörd gammelskog. Här finns 
en rik kärlväxtflora, rara lavar på död ved och lövträd samt en ganska rik fågelfauna. 
Viktiga naturtyper: vikar och sund, skär och små öar i Östersjön, silikatgräsmarker, lövängar, taiga, nordlig 
ädellövskog och trädklädd betesmark. 
 
Området SE0230055 Sankt Anna och Gryts skärgårdar, area 12 884,1 ha, ligger ca 6 km sydväst om 
projektområdet. Området är utpekat enligt art- och habitat samt fågeldirektivet. Sankt Anna och Gryts 
skärgårdar är ett stort område bestående av en lång rad delområden som omfattar fem naturreservat och 
merparten av skärgårdens fågel- och sälskyddsområden. Sankt Anna och Gryts skärgårdar består av en 
mängd oexploaterade öar och skär. Många av dessa ingår i befintliga naturreservat eller i 
fågelskyddsområden. Naturtyper som Merparten av berggrunden består av gnejs och granit. Ibland finns 
det även ett tunnare jordtäcke på de yttersta skären, men oftast är de helt renskrapade. På större öar, eller 
där jordlager har kunnat lagras i skrevor och sänkor, finns skog och ibland betesmarker och åkrar.  
Utpekade arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet är: ekoxe, fiskgjuse, fisktärna, gråsäl, 
höksångare, labb, mellanskarv, nattskärra, orre, pärluggla, roskarl, rödbena, sillgrissla, silltrut, silvertärna, 
skedand, skräntärna, smalgrynsnäcka, spillkråka, svärta, tjäder, tornfalk och törnskata.  
Viktiga naturtyper: laguner, vikar och sund, rev, sten och grusvallar, havsklippor, skär och små öar i 
Östersjön, strandängar vid Östersjön, silikatgräsmarker, alvar, öppna mossar och kärr, silikatbranter, 
hällmarksterräng, taiga, näringsrik granskog, trädklädd betesmark, lövsumpskog, näringsrik ekskog, 
näringsfattig ekskog, skogsbevuxen myr. 
 
Området SE0230266 Uggleholmarna, area 50,8 ha, ligger ca 22 km västsydväst om projektområdet.  
Området är utpekat enligt art- och habitat. Natura 2000-området Uggleholmarna är centralt beläget i S:t 
Anna skärgård. Två öar, Stora och Lilla Uggelholmen, ingår. Viktiga naturtyper: rev, hällmarksterräng, 
taiga, nordlig ädellövskog och trädklädd betesmark. 
 
Området SE0230328 Missjö, area 1 832,9 ha, ligger ca 14 km sydväst om projektområdet. Området är 
utpekat enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet. Missjö naturreservat är beläget inom en av 
Sveriges mest finskurna skärgårdar, Sankt Anna. Reservatet sträcker sig från Yttre Olsön i väster ca en 
landmil österut mot öppna havet där Norrbådarna är de sista skären. Marina miljöer är helt dominerande 
och landmiljöer upptar bara knappt 10% av reservatet. Till naturreservatets landmiljöer hör värdefulla 
fågelskär som St. Skorv, Norrbådarna och Sköthällarna men även flera skogklädda öar i de inre delarna. 
Fågelskären uppvisar en utpräglad ytterskärgårdsnatur med mer eller mindre kala öar där endast enstaka 
lågvuxen rönn och björk växer.  
Utpekade arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet är: Ejder, Fisktärna, Labb, Orre, 
Roskarl, Rödbena, Silvertärna, Småskrake, Strandskata, Svärta, Tobisgrissla, Törnskata, Vigg. 
Viktiga naturtyper: laguner, vikar och sund, rev, skär och små öar i Östersjön, strandängar vid Östersjön, 
hällmarksterräng, taiga, trädklädd betesmark. 
 
 
Området SE0230140 Väggö, area 901,8 ha, ligger ca 25 km sydväst om projektområdet. Området är 
utpekat enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet. Området syns inte i nedanstående karta pga. 
ett medvetet val av upplösningen på kartan som gör den mer överskådlig. 
Väggö ligger i Gryts skärgård cirka en mil nordost om Gryt. Området är även skyddat som naturreservat. 
Större delen omfattas av tillträdesförbud under perioden 1 februari  15 augusti. Berggrunden består till 
större delen av gnejs. Utmed de östra branterna är berget imponerande högt och stupar brant ned i 
Östersjön. I området förekommer naturvärden knutna till äldre barrskog, tallmossar samt ädellövskog 
med lundflora. Områdets ostördhet gör det värdefullt för störningskänslig fauna. Hällmarkstallskog 
dominerar i de höglänta partierna, medan det finns grandominerade partier i sänkor. Inslaget av kärr och 
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mossar ger lite Kolmårdskänsla mitt ute i skärgården. Vid norra delen av Väggö finns det ett parti med 
mycket ädellövskog. Här växer bland annat ek och lind och floran är lundartad med örter som blåsippa, 
sårläka, tandrot och vårärt. Området har en för skärgården karaktäristisk flora. Fågellivet i området är rikt 
med arter som spillkråka och orre, vilka är beroende av områdets rika skogsmiljöer och utnyttjar dem för 
häckning, och fisktärna som utnyttjar områdets kustmiljöer. 
Utpekade arter enligt fågeldirektivet: fisktärna, spillkråka och orre. 
Viktiga naturtyper: rev, öppna mossar och kärr, silikatbranter, taiga, nordlig ädellövskog och skogbevuxen 
myr 
 

 
Den 3 juni 2021 fick länsstyrelserna, inklusive Södermanlands- och Östergötlands län i uppdrag av 
regeringen att granska marina områden som organisationen BirdLife pekat ut som särskilt viktiga för 
fåglar (så kallade IBA-områden = Important Bird and Biodiversity Areas). Detta uppdrag har nu 
resulterat i förslag till marina SPA-områden (Länsstyrelsen Södermanland, 2022) (Länsstyrelsen 
Östergötland, 2022). Dessa visas i Figur 26 nedan.  
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Figur 25. Projektområdet för Långgrund i förhållande till Natura 2000 områden enligt art- och 
habitatdirektivet. 
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Figur 26. Projektområdet för Långgrund i förhållande till Natura 2000 områden enligt fågeldirektivet  
befintliga och föreslagna nya. 
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5.1.6 Övriga skyddade områden 

5.1.6.1  

Områden runt Långgrund omfattar många naturskyddsområden och djur- och växtskyddsområden. 
Många av dessa är även Natura 2000-områden. I detta steg beskrivs de områden som ligger närmast 
projektområdena och planerade kabelkorridorer. Naturreservaten i förhållande till projektområdet och 
kabelkorridorerna kan ses i Figur 27. Till grund för val av områden som beskrivs ligger 
synbarhetsanalysen.  
 
Naturreservatet Järflotta 2001144, area 3 538,34 ha, ligger ca 14 km nordost om projektområdet. 
Järflotta är en flack ö med tallskogsbeväxta bergutlöpare i nordväst och sydost. Huvuddelen av ön utgörs 
av tallskog som växer på sandhed. På flera platser finns sandstränder vilket är ovanligt i länet. Här finns 
skyddsvärda växtarter. Inom skogsmarken finns skyddsvärda djurarter. Skären runt Järflotta är häckplats 
för sjöfågel och främst norr om Järflotta finns grunda strandområden av betydelse för sjöfåglarnas 
näringssök. Gunnarstenarna består av sex öar; Norrskär, Flatskär, Måsknuven, Söderskär Altarskär, 
Hällorna, samt ytterligare mindre skär belägna i Östersjön ca 19 km sydöst om Nynäshamn. Topografin är 
den för ostkusten ytterskärgård vanliga med berghällar med lågvuxen buskvegetation i sänkorna. 
Gunnarstenarna hyser en stor samling av ovanliga skärgårdsfåglar i länet och har därmed ett mycket högt 
skyddsvärde.  
Inom viss del av naturreservatet råder tillträdesförbud under tiden 1/4 - 31/7. 
 
Naturreservat Käringboda, 2002735, area 1494,2 ha, ligger ca 19 km nordost om projektområdet. 
Reservatet omfattar huvuddelen av halvön väster om Nynäsviken. Området är starkt kuperat, bergigt och 
till stora delar skogsbevuxet. Mellan bergen ligger skyddade dalgångar. De flesta av de större dalarna är 
uppodlade eller bär spår av tidigare agrart utnyttjande. Marken har i sen tid hävdats från många mindre 
gårdar. För närvarande sköts jordbruksmarken från en gård på halvöns östra sida. De inskjutande vikarna 
Rassavikarna, Maren och Gravamaren med smala inlopp från havet är karaktäristiska för området. 
Rassavikarna har stort marinbiologiskt värde. Området har ett värdefullt fågelliv. 
Genom områdets mångformighet kan allmänheten erbjudas ett mångsidigt och rikt friluftsliv. 
 
Naturreservat Ören, 2001387, area 117,36 ha, ligger ca 12 km nordost om projektområdet. 
Ören, som består av en stor flack isälvsavlagring, är en udde på sydvästra Torö och bildar länets sydligaste 
utpost på fastlandssidan. Sådana sand- och grusavlagringar som finns här förekommer mycket sparsamt 
inom länet i anslutning till skärgård. Vegetationen består till större delen av sandhed med tallskog, där 
inslaget av martallar är påfallande. På klapperstränderna finns sällsynta strandväxter såsom strandkål, 
marviol och strandärt. Högre upp från stranden mot strandtallskogen växer mjölon i stora 
sammanhängande gröna mattor. Områdets känslighet för ingrepp i kombination med utnyttjandet som 
besöksområde kräver särskilt hänsynstagande. Ören är också en av Stockholms läns bästa 
sträckfågellokaler som regelbundet besöks av ett stort antal ornitologer från såväl Nynäshamns kommun 
som hela Stockholms län. 
Området utnyttjas även flitigt av både vind-, våg- och kitesurfare på grund av de utmärkta vind- och 
vågförhållandena som råder vid viss väderlek. Stränderna är attraktiva för bad, speciellt den långgrunda 
sandstranden på Örens norra sida. Även fritidsfiskare söker sig till området. 
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Cirka 100 m öster om den stora parkeringsplatsen ligger två stenrösen som ser ut som gravar från 
bronsåldern (ca 1500 f.kr- 500 f.kr). Rösena är fornlämningar och därmed skyddade enligt lag och får inte 
skadas på något sätt. Skogen på Ören har höga värden med en för länet ovanlig naturtyp. Skogsmarken är 
strövvänlig vilket bidrar till de höga rekreationsvärdena. Strandskogen mellan vägen och vattenlinjen i 
söder och väster kännetecknas av en vindpinad tallskog med en undervegetation av ljung och lingonris. 
Den hedtallskog som under lång tid fått utvecklas fritt längs med Örens kust har dessutom mycket höga 
entomologiska värden tack vare de klimatologiska förhållandena. Inom Örens naturreservat har fem 
skogsområden klassats som s.k. nyckelbiotoper och som har särskilt höga naturvärden. 
 
Naturreservat Reveludden, 2001387, area 9,92 ha, ligger ca 13 km nordost om projektområdet. 
Reveludden är en trädfri sandudde med långgrunda stränder, belägen i Södra Svärdsfjärden. Hela halvön 
Ören, där Reveludden är den nordvästligaste delen, är en mäktig isälvsavlagring huvudsakligen bevuxen 
av tallskog. Reveludden består till största delen av en havsstrandäng som inte varit hävdad sedan 1930-
talet. Stora delar av strandängen är översvämmade under vår, höst och vinter. Strandängarna har 
botaniska värden. Ett mindre skogsparti med talldominerad barrskog ingår också i området. 
Naturreservatet är vidare en betydelsefull sträckfågellokal. Mellan juli och september rastar olika 
vadararter regelbundet.  
 
Naturreservatet Fifång 2002734, area 1 720,79 ha, ligger ca 12,5 km norr om projektområdet. 
Reservatet är beläget i skärgården söder om Mörkö och utgör Södertälje kommuns södra spets. Det 
omfattar öarna Fifång, Oxnö och Korpen samt ett 20-tal mindre holmar och skär tillsammans med 
mellanliggande havsområde. Området har en för södra Södertörns kusttrakter typisk topografi och 
vegetation. Det är ett sprickdalslandskap dominerat av hällmarker och med relativt stora höjdskillnader 
och branta bergsstup. Faunan och floran i vattenområdena är endast översiktligt kartlagda och är typiska 
för Svealandskusten. Fiskfaunan består av allmänna arter som gädda, abborre, id, braxen och gös. Stora 
mängder strömming har rapporterats övervintra inom reservatet. Vattnen har också bedömts vara 
lämpliga för strömmingslek. Mjukbottenfaunan karaktäriseras av för området typiska arter av musslor, 
snäckor och kräftdjur. De innersta delarna av Fifångs vikar är mycket grunda med artrik 
undervattensvegetation, bland annat förekommer flera arter av kransalger och nate. Eftersom reservatet 
innehåller flera områden med grund sandig botten finns förutsättningar för bandtångsvegetation (s.k. 
ålgräsängar). 
Fifång är ett marint naturreservat på 1 478 hektar i Stockholm. Skyddat sedan 1999. Reservatet ingår i 

 sammanhängande marina 
naturreservat. 
Askö-Hartsöområdet är utpekat av Naturvårdsverket som ett s.k. Baltic Sea Protected Area (BSPA) som 
ingår i Helsingforskommissionens (HELCOM:s) nätverk av skyddade marina områden i Östersjön. 
 
Naturreservatet Revskär 2002733, area 2 162,13 ha, ligger ca 10,5 km nordost om projektområdet.  
Reservatet omfattar de större öarna Tullskär, Tallskär, Tackskär, Lindskär, Koskär, Duvskär och 
Granklubben samt ett femtontal namngivna mindre öar, kobbar och skär. Den sammanlagda arealen 
uppgår till 56 hektar landområde och ca 2400 hektar vatten. Vegetation är en typisk utskärgårdsflora med 
främst lövträd och buskar. Duvskär och kobbarna i övrigt är bergbundna och vegetationsfattiga. 
Syftet med reservatet är att säkra ett område av väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv.  
 
Naturreservat Kråmö, 2049438, area 246,77 ha, ligger ca 15 km norr om projektområdet. 
Kråmö är en skärgårdsfastighet bestående av ett tiotal öar och skär belägen ca 7 km sydost om Trosa. Den 
skyddade arealen utgörs av ca 36 ha land, resterande delar är vatten. Småöarna är kraftigt kuperade och 
består liksom stora delar av huvudöns stränder av naket, slipat urberg. Norra sidan av huvudön består 
dock till stor del av en skogsklädd sluttning ner mot den steniga stranden. De inre delarna är relativt 
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flacka och huvuddelen av ytan domineras av hällmarkstallskog med ett stort antal grova och mycket gamla 
träd samt en ökande andel död ved. Kråmös centrala del utgörs av svagt kuperad hällmark och flackare 
partier med sumpskog och liten del ängsmark. Naturvärdet är främst kopplat till äldre barrskogar, marina 
miljöer samt rörligt friluftsliv. Kråmö naturreservat bildades år 1972 utav Länsstyrelsen i Södermanlands 
län. Trosa kommun har sedan kommundelningen år 1992 varit fastighetsägare och förvaltare av 
naturreservatet. På begäran av kommunen beslutade länsstyrelsen år 2015 att tillstyrka att Kråmö 
naturreservat ombildas till ett kommunalt naturreservat. 
 
Naturreservat Bokö-Oxnö, 2001923, area 326,66 ha, ligger ca 15 km norr om projektområdet. 
Reservatet omfattar hela fastigheten Bokö 1:7 som består av huvudön Bokö - Oxnön och ca 20 mindre 
holmar och skär samt ett ca 290 ha stort vattenområde. Bokö - Oxnön är en kraftigt kuperad, bergig ö 
med höga branta stränder mot söder och väster. Norra sidan av ön är däremot mer långsluttande och från 
detta håll går ett antal sänkor och dalgångar in mot de centrala delarna av ön. Särskilt markant är den 
dalgång som skär över öns östra del vid Södermaren, den vik som avgränsar den långa Skonötshalvön. 
Berggrunden som går i dagen inom stora delar av Oxnön, består till övervägande delen av gnejsgranit. 
Några av de mindre öarna, Bärholmen, Semlan m. fl., är uppbyggda av leptit med markanta inslag av 
urbergskalksten. Jordtäcket är, med undantag för vissa dalgångar, genomgående tunt och består mestadels 
av svallad morän. Bokö-Oxnön som har en areal av ca 45 ha är helt skogbevuxen. Hällmarkstallskog är den 
dominerande vegetationstypen, särskilt gäller detta på de branta bergspartierna mot söder samt inom de 
högre bergsplatåerna i de centrala delarna av ön. I de fuktigare stråken uppträder granskog. I de lägre 
områdena på norra sidan av ön förekommer partier med lövkärr, främst björk och al. Alen är här ofta av 
sockeltyp. På Bokö-Oxnön har skogsavverkningar under de senaste årtiondena endast förekommit i 
mycket ringa omfattning, framförallt hällmarkstallskogen i de centrala delarna av ön har inte rörts under 
lång tid och den har därför närmast urskogskaraktär. Ön är på grund av de branta stränderna 
svårtillgänglig med båt och har få goda tilläggsplatser. Endast Skonötudden, öns östligaste del, synes i viss 
utsträckning frekventeras av fritidsbåtar. Bebyggelsen på Bokö-Oxnön består av två mindre fritidshus på 
öns nordöstra udde samt den f d fyrvaktarbostaden vid fyren Julafton. Dessa bostäder ligger på avstyckade 
tomtplatser och ingår inte i reservatet.  
 
Naturreservat Bokö-Askö, 2001924, area 270,28 ha, ligger ca 13,5 km nordväst om projektområdet. 
Naturen på Bokö-Askö präglas dels av den tidigare jordbruksdriften, dels av den kuperade terrängen. 
Skogen är mycket varierande med allt från urskogsliknande tallskogar till frodiga och örtrika ädellövskogar 
med rester från en tidigare jordbruksepok. Både norr och söder om Bokö-Askö finns djuprännor (Yttre 
Hållsfjärden och Asköfjärden), som kan leda djupvattnet utifrån det öppna havet till långt in i 
skärgårdsområdet. Detta förbättrar vattenomsättningen, ökar den biologiska produktionen i vattnet och 
ökar den biologiska mångfalden. Framförallt de mindre öarna i Bokö-Askö naturreservat hyser ett rikt 
fägelliv som domineras av ejder och måsfåglar. Bokö-Askö naturreservat kan endast nås sjövägen. 
Badklipporna längs Bokö-Askös stränder är populära utflyktsmål för såväl båtturister som kajakpaddlare. 
 
Naturreservatet Askö 2001318, area 5 845,55 ha, ligger ca 9 km norr om projektområdet. 
Reservatet omfattar allt mark- och vattenområde som tillhörde den ursprungliga kronoparken Askö. 
Förutom huvudön Askö ingår ett antal mindre öar samt mellanliggande havsområde. Askö är en av de 
största öarna i Sörmlands skärgård. Den har en för kusttrakten typisk topografi med sprickdalslandskap 
dominerat av hällmarker och med relativt stora höjdskillnader. Askö har genom sina många och ofta 
kulturpräglade vegetationstyper en för skärgården ovanligt stor artrikedom. Sällsynta, i nutiden 
minskande arter som pukvete och honungsblomster, lever ännu kvar inom naturbetesmarkerna vid gården 
Södra Askö. I betesmarkerna förekommer också jungfrulin, solvända, sumpgentiana och Adam och Eva. 
Sandstrandsfloran är också intressant med inslag av sandstarr, marviol, strandärt och strandråg. På Askös 
skjutfält finns en säregen insektsfauna och här förekommer blåvingad gräshoppa och bivarg, den 
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förstnämnda arten påträffas normalt på Öland och Gotland. Årligen ses apollofjäril på ön. Skogsmarken 
uppvisar en stor mångfacettering. På norra delen av ön karaktäriseras miljön av en småkuperad terräng 
med en frodig barrblandskog omväxlande med kärr och hällmarker. Även ekskog av lundkaraktär finns på 
denna del av ön. Trädskiktet utgörs här av grov ek, ask, oxel, rönn och hassel. Askös omgivande vatten är 
ur naturvetenskaplig synpunkt ett mycket intressant skärgårdsområde. Av stort intresse är den 
bräckvattenekologiska forskning som pågår i området. De kustnära undervattensmiljöerna runt Askö är 
mycket varierande och artrika. Här finns värdefulla undervattensängar av ålgräs och ett stort antal 
undervattensväxter, t ex den rödlistade kransalgen raggsträfse. Askö med omgivande skär och kobbar har 
en särskild attraktionskraft för sjöfåglar och rovfåglar. Under vintern uppehåller sig stora mängder med 
alfågel runt ön och flera öar är fågelskyddsområden. Askö tillhör skärgårdens pärlor för bad och friluftsliv 
och är ett mycket populärt utflyktsmål. Framförallt Storsand har många besökare under sommaren. I 
övrigt finns det skyddade vikar för övernattning med båt och goda möjligheter för vandring. 
På Askö driver Stockholms universitets Östersjöcentrum ett laboratorium, Askölaboratoriet, etablerat 
1961, som är en del av nätverket European Marine Biological Resource Centre (EMBRC) och är 
tillgängligt för gästforskare inom nätverket, både nationellt och internationellt för studier av marina 
ekosystem.  
Askö är sedan 2007 ett marint naturreservat på 5 226 hektar i Södermanland. 
 
Naturreservatet Persö 2001925, area 4 211,69 ha, ligger ca 0,2 km norr om projektområdet. 
Persö är med hänsyn till geologi, växtvärld och fågelliv en mycket intressant och skyddsvärd ö. Den har 
såvitt bekant alltid varit obebodd. Däremot har avverkningar förekommit. 
Berggrunden utgörs av en bandad kalksten (urkalksten, marmor) med inlagrade skarnmaterial. Där 
jordarten är mer finkornig utbreder sig torrängar. Ur botanisk synpunkt är Persö mest känd för sitt stora 
idegransbestånd. En grov, delvis sönderblåst tallskog, upptar öns centrala del. På hällmarkerna utbreder 
sig en torrängsvegetation med vildmejram, fetknoppsarter, grusbräcka m. fl. kalkgynnade arter. Jämförd 
med floran på andra kalkstensöar i den sörmländska skärgården är floran dock anmärkningsvärt artfattig. 
Persö Både och de övriga smärre skären saknar träd och buskar. Vegetationen består här enbart av örter, 
mossor och lavar. 
På Persö och intilliggande holmar finns ett rikt och förhållandevis störningskänsligt fågelliv, Persö är ett 
fågelskyddsområde. 
 
Naturreservatet Lacka 2001926, area 4 833,53 ha, ligger ca 0,2 km norr om projektområdet. 
Reservatet består av en samling öar och vidsträckta vatten på gränsen mot det yttre havsbandet. 
Naturmiljön inom ögruppen är omväxlande med stora barrskogsklädda öar, lövskogsklädda holmar och 
kala skär. På huvudön har sedan mycket lång tid bedrivits jordbruk i kombination med fiske. Delar av 
huvudön utgör därför ett kulturlandskap som präglats av dessa näringar. Flertalet av de övriga öarna är 
förhållandevis opåverkade av mänskliga aktiviteter. Djurlivet i området är rikt med säl, grågås, skräntärna, 
labb och tobisgrissla m. fl. De yttre delarna av reservatet ingår i sälskyddsområde. De inre öarna är 
omtyckta utflyktsmål. Syftet med reservatet är att för framtiden bevara ett skärgårdsområde med stora 
orörda naturområden samt att bibehålla ett aktivt skärgårdsjordbruk. Detta skall ske genom att med 
lämpliga reservatsföreskrifter och vårdinsatser slå vakt om flora och fauna och landskapsbild samt genom 
att kanalisera och i den mån det inte strider mot bevarandeintresset medge rörligt friluftsliv i området. 
 
Naturreservatet Tyvudden 2043306, area 502,57 ha, ligger ca 11,5 km väster om projektområdet.  
Reservatet består av en skärgårdsfastighet med 70 hektar landareal och 432 hektar vatten i saltsjön. 
Landytan består av en fastlandsdel, de två större öarna Hjälmgarnsö och Trigöta, samt ett tiotal mindre 
öar. De prioriterade bevarandevärdena i reservatet utgörs av lövskog, ädellövskog, hassellund, barrskog 
samt marina värden i hav. 
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Skogsmarken domineras på fastlandsdelen av lövskog, främst ek- hassellundar med inslag av björk, asp 
och enstaka lind och lönn, samt blandskogar med barrträd. Spridda förekomster av riktigt gamla ekar och 
tallar finns liksom en hel del skogslind med lång kontinuitet på platsen. Hassel och hasseldominerade 
lundpartier har en lång historik och utgör ett prioriterat och viktigt inslag i reservatet. På Hjälmgarnsö 
växer huvudsakligen medelålders och äldre blandskog, de högre belägna östra delarna är dominerade av 
gammal barrskog. Ett tydligt inslag av storvuxna aplar finns på denna ö. Trigöta domineras av tall och 
olika lövträd, främst asp, klibbal, ek och enstaka ask. Ön är relativt glest trädbevuxen och bär mycket 
tydliga spår av tidigare bete. 
Fastlandsdelen, liksom de större öarna, har tidigare tjänat som slåtter och betesmarker som under de 
senaste 50 - 60 åren vuxit igen alltmer till ganska slutna lövskogslundar, bland och barrskogar. 
Skogsmarkerna på fastlandsdelen, liksom den västra delen av Hjälmgarnsö, är relativt bördiga med en 
utvecklad örtflora medan öarna i övrigt är mer karga. I området har noterats många skyddsvärda arter av 
kärlväxter, lavar och svampar. 
Floran är omväxlande och bitvis rik med högvuxna örter såsom bland annat orkidéerna tvåblad och 
nattviol. 
Historiskt kommer namnet Tyvudden av de hasselstammar med lämpliga klykor (tyvor eller tyv) som 
användes till att fästa upp fiskenät med. Hassel och hässlen har funnits inom området under lång tid. Av 
äldre kartor framgår att fastlandsdelen varit bevuxen mest med lövträd medan de två större öarna haft 
blandskog av barr- och lövträd för ca 100 år sedan. På öarna Hjälmgarnsö och Trigöta finns ett tiotal 
lämningar registrerade i Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesinformationssystem.  
Den marina miljön består av grundare områden kring reservatets norra och södra delar, med en djup 
ränna som skiljer dessa åt. Även i de nordöstra delarna kan djupare områden återfinnas.  
 
Naturreservatet Sävö 2001928, area 302,54 ha, ligger ca 12 km nordväst om projektområdet.  
Sävö ligger nära fastlandet och har innerskärgårdskaraktär. Ön är starkt kulturpåverkad och präglad av 
jordbruk- och betesdrift. Ön är måttligt kuperad och når som högst 18 meter över havet. Här finns två 
vandringsleder, Sörmlandsleden och Sävöleden. Klipphällar, branta berg, sänkor och skrevor finns 
framför allt på den västra sidan. Skogen består av gran och tall med alkärr på några ställen. Stränderna är 
omväxlande och ofta låglänta med strandängar. På Sävö finns gott om rester av det gamla 
odlingslandskapet: åkrar, odlingsrösen och handgrävda diken. På ön finns också omkring 100 hamlade 
träd av lind, ask och ek. Några riktigt gamla ekar, omkring 300 år gamla, finns kvar i anslutning till den 
gamla lotsplatsen. Trots att Sävö är en relativt liten ö är floran artrik och det finns ett stort antal 
vegetationstyper. 
Mest känd är Sävö för sina gamla lotsbostäder, som användes av lotsar från 1600-talet och fram till 1967 
då lotsningen upphörde. Under andra världskriget fanns till exempel sju lotsar på ön. På öns sydöstra 
spets ligger ett litet museum som speglar lotsningens historia. De före detta lotsbostäderna används idag 
som vandrarhem och här bedrivs även lägerskola under terminerna. 
 
Naturreservatet Långö 2001930, area 2 732,09 ha, ligger ca 3 km norr om projektområdet. 
Reservatet omfattar östra delen av den stora ögruppen Långö-Ringsö-Hartsö som är belägen sydvästost 
om fjärden Tvären. Fastigheten består av de stora öarna Långö och Björkskär samt ca 250 mindre holmar 
och skär. Södra delen av fastigheten utgör värdefulla häcknings- och rastplatser för sjöfåglar och även för 
de stora rovfåglarna berguv och havsörn som finns i området. Den östligaste delen av arkipelagen är 
genom ett brett sund avskärmad från den övriga fastigheten. Denna ögrupp som omfattar mer än 
hundratalet holmar och öar utgör ett mycket frekventerat utflyktsmål med goda natthamnar för båtfolk. 
 
Naturreservatet Ringsö 2001929, area 2 044,65 ha, ligger ca 5 km väster om projektområdet.  
Ringsö är den största ön i Nyköpings skärgård. Ringsö ingår tillsammans med Långö och Hartsö i ett 
naturreservatsområde som sträcker sig från fjärden Tvären till ytterskärgården. På Ringsö som är den 
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största av öarna finns några gårdar med huvudsakligen äldre bebyggelse. Ringsön har inte berörts av 
modern exploatering. Stora delar av ön utgörs av ett omväxlande odlingslandskap som präglas av 
skärgårdsjordbrukets kombination av fiske och odling. Sydöstra delen av Ringsö samt Bergö med 
angränsande områden hör till skärgårdens mest storslagna partier med särpräglad landskapsbild, 
urskogsartad vegetation, sällsynta växter och störningskänsliga fågelarter. Västerfjärden på Ringsöns västra 
sida utgör med sina skyddade flader en av skärgårdens mest frekventerade naturhamnar. På södra Ringsö 
finns sandstränder och möjlighet att bada från klippor. Ringsös nuvarande markägare arrangerar utflykter 
med islandshästar under sommaren. Delar av Ringsö naturreservat är fågelskyddsområde med 
beträdningsförbud 1 februari till 15 augusti. 
 
Naturreservatet Hartsö 2001932, area 5 535,37 ha, ligger i anslutning till projektområdet med en 
skyddsgräns om 200 meter. 
På huvudön Hartsö finns ett levande skärgårdsjordbruk med höga natur- och kulturvärden. Här kan du 
uppleva miljöer som under hundratals år formats av betesdjurens mular. Det finns betade strandängar, 
trädklädda betesmarker, blommande blomsterängar och träd som hamlas enligt gammal tradition. Största 
delen av naturreservatet utgörs av Hartsö skärgård, med ett myller av öar och skär med ett rikt fågelliv. 
Huvudparten av området är idag fågelskyddsområde för att fåglarna inte ska störas under deras 
häckningsbestyr. Bland häckfåglarna finns silvertärna, tordmule, roskarl, kustlabb, ejder och svärta. 
På Enskär som är den näst största ön i naturreservatet har Hartsö-Enskärs fågelstation bedrivit 
ringmärkning sedan 1965 och över 180 000 fåglar av 165 olika arter har fått en ring runt benet under 
åren. Över 250 olika fågelarter har noterats i naturreservatet. Fågelstationen drivs av Föreningen 
Sörmlands Ornitologer (FSO, u.d.). 
Under ytan döljer sig en värld som är okänd för många. Senare års inventeringar har visat att området har 
väldigt höga marina naturvärden, som bedömts vara av nationell klass. Här finns stora sammanhängande 
grundområden med bältesbildande bestånd av kärlväxter, kransalger och stora brunalger. Dessa har en 
nyckelroll i kustens ekosystem då de fungerar som en livsmiljö åt andra artgrupper såsom ryggradslösa 
djur och fiskar. 
 
Naturreservatet Nynäs, 2001921, area 3 821,83 ha, ligger ca 13 km nordost om projektområdet. 
Nynäs naturreservat är ett av länets största och mest välbesökta reservat. Nynäs är ett stort 
sammanhängande område vid kusten med en stor variation av olika kultur- och naturmiljöer. Alltifrån 
öppna åker-, ängs- och hagmarker till barr- och lövskogar av såväl kultur- som naturskogskaraktär. Vidare 
finns även flera olika typer av vattenmiljöer i form av sjöar, hav och vattendrag. 
Områdets tillgänglighet, storlek, närheten till havet och den rika förekomsten av vackra vyer, bär- och 
svampmarker samt höga natur- och kulturvärden gör Nynäs naturreservat till ett synnerligen attraktivt 
område för det rörliga friluftslivet. Tack vare naturreservatets storlek och mångformighet är naturvärdena 
många och varierande. Ålderdomligt hävdade hagmarker som bara i begränsad omfattning är påverkade 
av konstgödsel är talrika. Här uppträder en artrik hävdgynnad flora med inslag av många skyddsvärda 
växter. Ett stort mångformigt naturreservat som Nynäs hyser en rik fågelfauna och däggdjursfaunan är 
art- och individrik. Flera av reservatets vattenmiljöer är särskilt känsliga. De marina strand- och 
vattenmiljöerna är delvis påverkade av fysiska ingrepp såsom muddring och bryggor, men är 
huvudsakligen begränsade till småbåtshamnarna i Lindviken och Hundkroksviken. 
 
Naturreservat Horsvik, 2053401, area 86,88 ha, ligger ca 11 km nordväst om projektområdet. 
Horsvik är ett av Sörmlandskustens bäst bevarade skärgårdshemman med en lång historia. Här har många 
generationer bedrivit småskaligt jordbruk och fiske. Gården ligger på en udde som går ut i Östersjön strax 
sydost om Studsvik i Bälinge socken. Naturreservatet omfattar ca 30 hektar land och resten vatten. Öarna 
Studsviksholmen och Tranholmen ingår i området och ligger strax utanför gården med ett smalt grunt 
sund däremellan. Områdets bevarandevärden utgörs av dels ett väl bevarat äldre kulturlandskap med 
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många olika biotoper o naturtyper såsom skärgårdsskog, silikatgräsmark, trädklädd betesmark och torra 
hedar, dels höga marina värden i de grunda vikarna och sunden. Området är mycket artrikt tack vare att 
så många små biotoper ryms inom begränsad yta samt den långa hävdhistoriken. Naturreservaten Stora 
Bergö, Stendörren, Ringsö, Sävö och Nynäs ligger i nära anslutning till Horsvik. Nordost om Horsvik 
skymtar Tvären, en stor rund fjärd med djup över 80 meter, som har bildats genom ett meteoritnedslag. 
Gården Horsvik har hört till Hånö Säteri som arrendegård sedan 1600-talet. 1954 köpte AB Atomenergi 
gården med närliggande mark för uppförande av Studsvik, en anläggning med atomenergiforskning. 
Horsvik arrenderades därefter av en privat familj och senare Länsstyrelsen för att de senaste åren inte 
varit utarrenderat. Gården har stått tom de senaste tio åren, förutom Studsviksstugan som hyrts ut årsvis 
som fritidshus. Markerna har betats fram till idag, framför allt av får.  
 
Naturreservat Stora Bergö, 2024890, area 117,11 ha, ligger ca 10 km nordväst om projektområdet. 
Naturreservatet Stora Bergö ligger utanför Studsvik och gränsar till både Stendörrens och Ringsö 
naturreservat. Utöver huvudön Stora Bergö ingår Lilla Bergö, Kuggholmarna samt några mindre öar i 
naturreservatet. Stora Bergö domineras av ett större bergsmassiv och når en höjd på 29 meter på södra 
delen av ön. Stora Bergö uppvisar en utpräglad naturskogsmiljö, med gammal hällmarkstallskog och 
barrblandskog, och har samtidigt stor betydelse för fågellivet. På östsidan av Stora Bergö finns en grund 
vik som bedöms ha relativt höga naturvärden på grund av sin rika växtlighet. Området är även värdefullt 
för friluftslivet. Många båtar passerar på de farleder som går genom reservatet, och enstaka båtar lägger 
till vid öarna för sol, bad och även övernattning. 
Större delen av ön Stora Bergö är fågelskyddsområde och det är förbjudet att gå iland på ön mellan 1 
februari och 15 augusti. 
 
Naturreservatet Stendörren 2002403, area 901,63 ha, ligger ca 7 km väster om projektområdet.  
Naturreservatet Stendörren har fått namn efter det smala sundet mellan fastlandet och Krampö. Namnet 
är känt i segelbeskrivningar sedan mer än sjuhundra år tillbaka. Den inre farleden går genom detta sund. 
Reservatet är till stora delar bergbundet och stränderna är huvudsakligen av typen klipp- eller stenstrand. 
Reservatet består av två delar, ett fastlandsområde med närliggande öar samt ett skärgårdsområde vid ön 
Griskär. Vegetationen utgörs huvudsakligen av arter som är typiska för ett mellansvenskt 
skärgårdslandskap. Området domineras ytmässigt av barrblandskog. Stränderna kantas på många platser 
av al. De yttre öarna och skären är trädlösa. Djurlivet representeras bland däggdjuren av bl. a älg, rådjur, 
räv, grävling, hare och mink. Området har ett delvis rikt sjöfågelliv och allmänt förekommande arter är bl. 
a. ejder, fiskmås, silvertärna, stor skrake, vigg, svärta, rödbena och strandskata. Området är starkt 
frekventerat av det rörliga friluftslivet i form av såväl bil- som båtbesökare. Inom de mest frekventerade 
områdena är vandringsleder anlagda. Via hängbroar kan även landbesökare komma ut på några av öarna. I 
reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. 
 
Naturreservatet Rågö 2001302, area 1 559,58 ha, ligger ca 6,5 km nordväst om projektområdet.  
Rågö naturreservat består dels av en mindre fastlandsdel vid Sjöboholme, dels huvudön Rågö med 
närliggande mindre öar (bl.a. den välbesökta Sackholmen) och dels ett vidsträckt skärgårdsområde med 
småöar och skär. 
Rågö består av ett småbrutet odlingslandskap, det som förr kallades inägomark, i norr och skog, den s. k. 
utmarken i söder. Rågös tidigare utmarker är till större delen bevuxna med barrskog. Den 
mångformiga arkipelagen utgör en av förutsättningarna för fågellivet. De yttre öarna och de mindre 
skären är kala eller bevuxna med vindpinade träd och buskar. Fågellivet är rikt med bl.a. häckande 
rödbena, silvertärna, tobisgrissla, kustlabb och gravand. Utrotningshotade fågelarter som t.ex. svärta 
och roskarl häckar på några platser i reservatet. 
I vattenområdena söder om Rågö har sik ett lekområde och längs med hela Rågös östra strand leker 
strömmingen. Vid en översiktsinventering av grunda havsvikar har flera opåverkade vikar hittats på 
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södra delen av Rågö. Undervattensvegetationen är bitvis riklig med bl.a. snärjtång, borstnate, lånke, 
axslinga, blåstång och hornsärv och här finns områden som är potentiellt intressanta för 
fiskereproduktion och yngeltillväxt. 
 
Naturreservatet Sanda Holme 2001931, area 1 05,51 ha, ligger ca 11 km nordväst om projektområdet.  
Reservatet omfattar hela fastigheten Hånö säteri 1:18 som består av ett skärgårdsområde med ett 20-tal holmar 
och skär med omgivande vatten. Den största av öarna är Sanda holme som har en areal av 7,4 ha. Namnet Sanda 
holme härrör från den tid då holmen tillhörde arrendegården Sanda vid Sibofjärden som utbetesmark. Flertalet 
av öarna inom reservatet är låga och bergiga. Endast de högsta delarna av Sanda holme når mer än fem meter 
över Östersjöns yta. Berggrunden består av sedimentgnejs och gnejsgranit utom på de yttre holmarna Karten och 
Runnskär där den utgörs av diorit. Lösa avlagringar finns huvudsakligen i skrevor och längs stränderna och består 
av svallad morän, sand och svämlera. Vattenområdena inom reservatet är grunda med leriga, sandiga bottnar. 
Fladerna och sunden mellan öarna har en rik biologisk produktion och utgör kända lekplatser för olika fiskarter 
och födosöksområden för fågellivet. Vattnen inom reservatet har under vissa tider utgjort fångstplatser för ett 
viktigt och lönande spiggfiske. Fågellivet på öarna är rikt med bl. a. skäggdopping, vigg, ejder, strandskata, 
rödbena och havstrut samt kolonier av fisk- och silvertärnor. Fram till 1960-talet har Sanda holme även varit en 
känd häckningsplats för havsörn. Flertalet av öarna inom reservatet är kala eller endast bevuxna med ett glest 
träd- eller buskskikt. Huvudön Sanda holme är dock till övervägande delen bevuxen med olikåldrig flerskiktig 
blandskog som uppkommit ur ett tidigare hagmarksstadium. Skogen har inte avverkats i sen tid och är rik på 
torrträd, vindfällen och lågor. Skogen på Sanda holme har på grund av sin delvis höga ålder och på grund av att 
den lämnats orörd under lång tid, karaktär av naturskog med inslag av svampar, insekter och fåglar som är 
beroende av gamla träd och död ved. 
 
Naturreservatet Strandstuviken 2001309, area 990,22 ha, ligger ca 19 km väster om projektområdet. 
Kabelkorridor LG12-K-1 gränsar till områdets sydöstra del. 
Strandstuvikens naturreservat är beläget sydost om Nyköping och norr om Oxelösund vid den del av 
östersjökusten som kallas Örsbaken. En lång halvö som avslutas i de barrskogsklädda Stor-Tallaren och 
Lill-Tallaren skiljer de stora vikarna Snäckviken och Strandstuviken från varandra. Vikarna är mycket 
grunda och även ett par hundra meter ut från land är vattendjupet bara några decimeter och det är endast 
i de marina ytterområdena som det överstiger 4,5 meter. Bottnarna utgörs av postglaciala sediment där 
finsand och silt dominerar med enstaka inslag av gyttja och grus. Här i de grunda havsvikarna bildar fågel, 
fisk, ryggradslösa djur, kärlväxter, kransalger och alger tillsammans miljöer med mycket höga naturvärden. 
Vidsträckta och välhävdade strandängar karakteriserar naturreservatets delar på land. De bildar 
tillsammans med de grunda vikarna en attraktiv miljö som ofta betraktas som länets förnämsta fågellokal 
under vår- och höstflyttningarna. Området är ett väl nyttjat besöksområde för friluftsliv och rekreation 
genom framförallt fågelskådning, vandring, cykling och ridning. 
De öppna hävdade strandängarna och det rika fågellivet är de mest karaktäristiska dragen för 
Strandstuvikens naturreservat. Strandängarna utgör även kärnan i ett system av sammanhängande betade 
strandängar (Stjärnholmsviken-Snäckviken-Strandstuviken-Sjösafjärden-Mellanfjärden-Stadsfjärden-
Svanviken) och är en viktig del för länets gröna infrastruktur av strandängar. Den stora mängden ekar som 
finns i reservatet utgör även de en kärna i ett mindre eklandskap som sträcker sig från Oxelösund-
Flättnaområdet-Arnölandet och vidare in mot Nyköping. Huvuddelen utgörs idag av medelålders ekar 
men med ett stort inslag av äldre träd som redan börjat utveckla naturvärden knutna till ek. Genom att 
gynna ekarna kommer även detta eklandskap bli en viktig del av länets gröna infrastruktur. 
Strandstuviken är även utsett som djur- och växtskyddsområde. 
 
Naturreservatet Femöre 2005595, area 236,41 ha, ligger ca 16 km väster om projektområdet. 
Kabelkorridorerna LG2-K-5 och LG2-K-6 planeras att gå i närheten av naturreservatet.  
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Syftet med naturreservatet är att bevara den värdefulla livsmiljön tallskogar, västlig taiga och de typiska 
växt- och djursamhällena som är karaktäristiska för dessa livsmiljöer i gynnsamt tillstånd. Strukturer som 
gamla grova träd och död ved skall förekomma i för livsmiljöerna och dess arter i gynnsam omfattning. 
Syftet är även att tillgodose behovet av värdefulla och natursköna områden för friluftslivet i anslutning till 
Oxelösund samt att hålla ekhagmarkerna öppna genom hävd som gynnar en art- och individrik flora och 
fauna. 
 
Naturreservatet Fågelskär 2001940, area 10,8 ha, ligger ca 15 km väster om projektområdet. De 
planerade kabelkorridorerna LG2-K-7 och LG2-K-8 kommer att gå i närheten av naturreservatet.  
Fågelskär utgör ett från naturvårdssynpunkt värdefullt skärgårdsområde. Skogen i reservatet domineras av 
låga, knotiga, ofta mycket gamla tallar på ett tunt jordtäcke. Artrikedomen är stor bland kärlväxter inom 
vissa partier på ön. Området har sammantaget stor betydelse för växter och djur knutna till skärgårdens 
många biotoper. Skogen på ön har anslående, intresseväckande gammelskogskaraktär. Reservatet har 
även stor betydelse för friluftslivet. Området bör särskilt skyddas på grund av dess biologiska värden och 
betydelse för kännedomen om landets natur. 
Vid östra viken arrenderar Oxelösund sjöfågeljaktförening en jaktstuga. Föreningen är också 
jaktarrendator på Fågelö. 
 
Naturreservat Bråviken 2001448, area 9 242,85 ha, ligger ca 11 km väster om projektområdet. Den 
planerade kabeldragningen av LG2-K-10 kommer att gå genom naturreservatet och tangeras även av 
kabel LG2-K-5 och LG2-K11.  
Bråviken är Östergötlands till ytan största naturreservat och innehåller mycket höga värden knutna till 
ytterskärgårdsnatur med såväl ornitologiska som marina värden och dessutom delar av Bråvikens 
naturreservat består till mer än 95% av vatten och bildar ett mycket omväxlande och rikt 
skärgårdslandskap. Vattenområdet präglas av relativt djupa vatten med en största notering på 38 meters 
djup. Knappt 10% av vattenområdet utgörs av grunda bottnar ned till 3 meters djup medan omkring 7% 
är relativt grunda (3 6 meters djup). Det exponerade läget ger en hög andel hårdbottnar men bl. a. i 
området kring Korsö finns ganska omfattande mjukbottnar med höga naturvärden. Mer eller mindre 
avsnörda vikar, s.k. flador och glon, finns i begränsad omfattning med de finaste exemplen på 
Myrholmarna i reservatets västra del. Landmiljöer upptar bara knappt 5% av reservatet men innehåller 
trots det mycket höga naturvärden i en mångfald naturtyper. Gammal tallskog med mycket lågor och 
torrakor dominerar men det finns även ljusa ädellövmiljöer med gamla ekar, lindar och askar. I reservatet 
finns ett par större ansamlingar av skogklädda öar, det är längst i väster där Isö-Stora Fläskö-Sämöarna-
Myrholmarna ligger samlade och i sydost vid Kallhamn-Korsö-Törnsöarna. Till naturreservatets 
landmiljöer hör även mycket värdefulla fågelskär, bl.a. Penningskären, Ölskären och Stora Blacken. De 
uppvisar en utpräglad ytterskärgårdsnatur med fågelgödslade, mer eller mindre kala öar där endast 
enstaka lågvuxen rönn och björk förmått slå rot. Till floran hör typiska arter som klibbglim och malört. 
Ölskären räknas till en av de finaste fågelskärsmiljöerna i länets skärgård. Inom området finns även växt- 
och djurskyddsområden samt områden med tillträdesförbud under vissa perioder.  
 
Naturreservatet Södra Lunda 2001453, area 220,08 ha, ligger ca 13 km väster om projektområdet. 
Södra Lunda naturreservat ligger i yttre delen av Arkösunds skärgård. Större delen av reservatsområdet 
utgörs av vatten, men i reservatet finns utöver Södra Lunda, som är en del av de sammanhängande 
Lundaöarna, även ett tiotal mindre öar och skär. 
På Södra Lunda finner du främst äldre tallskog och solexponerade hällmarker. Det finns även ett litet 
mosseavsnitt i en sumpskog på öns södra del. 
I reservatets sydvästra del ligger Utterklabbarna. Här finns en omväxlande flora som är typisk för 
ytterskärgården. De flesta av reservatets öar och skär är dock mer eller mindre kala, eftersom det mesta 
av jorden har spolats bort av havet. 
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Området är intressant för friluftsliv, Södra Lunda ligger lätt tillgängligt intill allmänna farleden. På insidan 
av Lundaöarna finns välutnyttjade ankringsplatser för segelbåtar. 
 
Naturreservatet Kopparholmarna 2023650, area 329,22 ha, ligger ca 16,5 km väster om projektområdet.  
Kopparholmarnas naturreservat ligger ca 2 kilometer söder om Arkösund. Reservatets yta är  
totalt 329 ha, varav landarealen är ca 28 ha. I reservatet ingår Östra och Västra Kopparholmarna  
och några mindre skär strax sydost därom; Snuggdasken och Kopparholmshällen. Söderut ligger  
Stora och Lilla Viskär, Viskärsklunsen, Lilla Viskärshällen och Träthällen. Västerut ligger Stora  
och Lilla Kuggen, Kuggskären och Kugghällen.  
De större öarna karaktäriseras av betespräglade partier med torrängar bevuxna med en rik  
kärlväxtflora, äldre askar varav en del är hamlade, gammal tallskog, surdråg med glasbjörk,  
kråkbär och hönsbär, gamla solexponerade alar i bårder mot vattnet, karga klippmarker glest  
bevuxna av nypon, slån och yngre lövträd. De mindre öarna karakteriseras av klipphällar med gles  
buskvegetation och enstaka träd i klippskrevorna.  
Ögrupperna omges av grundområden där vegetationen omväxlande består av kärlväxter och  
makroalger. Bitvis är vegetationen tät. Det skyddade större grundområdet mellan  
Kopparholmarna och Stora Viskär förtjänar särskilt att nämnas. Dessa grundområden har en  
mycket viktig funktion för flora och fauna, speciellt för uppväxande fisk, smådjur och fågel. 
Öarna var ett militärt skyddsområde fram till 2012. 
 
Naturreservatet Stora Rimmö, 2001735, area 402,37 ha, ligger ca 25 km väster om projektområdet. 
Reservatet berör ett 20-tal små öar och skär i Östergötlands innerskärgård. Tallskog dominerar  
flera av de lite större holmarna och här finns även rester av ett äldre odlingslandskap med  
hamlade lövträd och en bitvis rik kärlväxtflora. På Lilla Olsholmen finns en skarvkoloni som helt  
präglar naturen på denna ö. Fiske och jakt på sjöfågel har historiskt varit viktiga inkomstkällor inom 
området och även idag bedrivs fiske och fågeljakt här. På Snöpö finns rester av ett traditionellt jaktgömsle, 
eller en skåre som de kallas. Delar av naturreservatet är fågelskyddsområde med beträdningsförbud 1/4 
10/7. 
 
Naturreservatet S:t Anna 2001734, area 7 366,81 ha, ligger ca 6 km sydväst om projektområdet  
Området utgörs av en karaktäristisk arkipelag i Östergötlands ytterskärgård och domineras av vidsträckta 
marina grundområden ned till drygt 20 meters djup. Här förekommer allt från skyddade laguner till den 
yttersta kustens rev med blåmusslor och rödalger. Den mångformiga undervattensvegetationen har stor 
betydelse för den lokala fisk-, fågel- och sälpopulationen. Fågelfaunan är mycket rik med häckande gäss, 
änder och sångare. Områdets öar utgör drygt 1% av området. Även på land finns en omväxlande 
vegetation med bland annat lövsumpskogar, busk- och gräsmarker och små strandängsremsor. Andra öar 
och skär är nästintill helt kala. Stråk av urkalksten löper över några öar och bidrar till en värdefull flora 
med kalkgynnade arter. Även växt- och lavsamhällen präglade av fågelspillning förekommer. Ett antal öar 
betas i dag och troligen har beteshävden varit utbredd i hela området. Området ingår i HELCOM MPA-
området S:t Anna-Missjö och har av Naturvårdsverket tagits upp i Nationalparksplan för Sverige.  
 
Naturreservat Alnholm, 2001457, area 2,68 ha, ligger ca 17,5 km väster om projektområdet. 
Alnholms speciella berggrundssammansättning med sina välutbildade veckningsmönster är en 
utomordentligt värdefull och skyddsvärd naturmiljö. Området är också viktigt för det rörliga friluftslivet. 
 
Naturreservatet Uggelholmarna 2001461, area 50,78 ha, ligger ca 22 km västsydväst om projektområdet. 
Uggelholmarna har mycket höga naturvärden och representerar en skyddsvärd naturmiljö med 
ädellövskog och hällmarkstallskog i den östgötska mellanskärgården. På öarna finns en stor biologisk 
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mångfald med en mängd hotade och sällsynta arter. Öarna ligger inom ett område som utpekats som 
riksintresse för naturvården. Området bör särskilt skyddas på grund av dess biologiska värden. 
 
Naturreservatet Missjö 2001760, area 1 833 ha, ca ligger ca 14,5 km sydväst om projektområdet. 
Missjö naturreservat är beläget inom en av Sveriges mest finskurna skärgårdar, Sankt Anna. Reservatet 
sträcker sig från Yttre Olsön i väster ca en landmil österut mot öppna havet där Norrbådarna är de sista 
skären. Marina miljöer är helt dominerande och landmiljöer upptar bara knappt 10% av reservatet. Till 
naturreservatets landmiljöer hör värdefulla fågelskär som St. Skorv, Norrbådarna och Sköthällarna men 
även flera skogklädda öar i de inre delarna. Fågelskären uppvisar en utpräglad ytterskärgårdsnatur med 
mer eller mindre kala öar där endast enstaka lågvuxen rönn och björk växer. 
Missjö naturreservat spänner över skärgårdens vegetationszoner mellan- och ytterskärgård med 
tyngdpunkt på den senare. Hela reservatet har i den fysiska riksplaneringen angivits vara av riksintresse 
för naturvården.  
 
 
Naturreservatet Vänsö 2002796, area 56,28 ha, ligger ca 23,5 km sydväst om projektområdet. 
Vänsö naturreservat är ett avsnitt med värdefull skärgårdsnatur som utgörs av fyra små öar med 
sinsemellan varierande naturtyper och historiskt nyttjande. På ön Djurholmen/Enskär växer en äldre 
tallskog som är mycket rik på död ved. Här finns en exklusiv skalbaggsfauna som lever i och av den döda 
veden. Några av arterna som kan nämnas är de hotade arterna reliktbock och barrpraktbagge. På ön 
Tväsäck växer den unga tallskogen i en tät kärna omgiven av gamla tallar på impediment, på Fyrholmen 
finns grova lindar som tidigare varit hamlade. Här finns en rik lavflora på jätteträden. Den södra ön, 
Kättelskär, består av tallskog med utvecklat buskskikt. Strukturen bär mycket tydliga spår från betestiden 
med stor luckighet och grova träd som har grova, utspärrade grenar lång ner på stammen. Små 
strandängsremsor och fågelgödslade hällar är andra karakteristiska skärgårdsbiotoper som bidrar till 
områdets höga naturvärde. 
 
Naturreservatet Vikasgrunden 2048580, area 2 201,15 ha, ligger ca 15 km sydväst om projektområdet. 
Området syns inte i nedanstående karta pga. ett medvetet val av upplösningen på kartan som gör den mer 
överskådlig. 
Stora delar av området har höga naturvärden i form av bältesbildande fleråriga rödalger där rödris och 
rödblad dominerar samt utbredda blåmusselbankar. Sammanhängande bestånd av fleråriga rödalger eller 
blåmusslor med en täckningsgrad av minst 25 procent och en areal större än en hektar för fleråriga 
rödalger och minst två hektar för blåmusslor har betecknats som ett högt naturvärde. Dessa rev är mycket 
viktiga för havets biologiska mångfald. Rödalgerna skapar struktur till gagn för till exempel ryggradslösa 
djur som i sin tur är en viktig födoresurs åt fisk. Blåmusslor utgör en viktig födokälla för flera fågelarter 
som ejder, alfågel, svärta, vigg och bergand. Blåmusslor är även viktiga som strukturbyggare men även 
genom sin filtrerande förmåga som bidrar till att förbättra vattenkvalitén. Vid dykinventeringen 2016 
hittades rester av ett vrak. Det påträffades i nordvästra delen av området. Områdets läge cirka åtta 
kilometer ut i fritt hav gör det lite otillgängligt för friluftslivet.  
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Figur 27. Projektområdet för Långgrund i förhållande till Natur  Övriga skyddade områden, 
Naturreservat. 
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5.1.6.2  

Det finns sex stora Natura 2ooo områden i närheten av projektområdet och dess kabelkorridorer, alla 
dessa sex Natura 2000-områden är område som är av både gemenskapsintresse enligt art- och 
habitatdirektivet och skyddsområde enligt fågeldirektivet (samma avgränsning och objektkod) (SPA/SCI), 
se Figur 28. Nedan följer en beskrivning över de växt och djurskyddsområden som finns inom eller i 
dessa Natura 2000-områdens direkta närhet.  
 
Skärgårdsreservaten (SE0220129): 

1.  Enskär, 2058632, area 2 470,51 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
2.  Enskär delområde a, 2058633, area 216,52 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/2  15/8 
3.  Hartsö Lund, 2058631, area 82,15 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/2  15/8 
4.  Örskär, 2058630, area 4,21 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  15/7 
5.   Björkskär, 2058635, area 264,6 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
6.  Bergö, 2058634, area 132,63 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/2  15/8 

 
Rågö (SE0220231): 

1.  Rågö, 2058628, area 131,39 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/2  15/8 
2.  Rågö Stångskär, 2058627, area 27,91 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  15/7 

 
Hävringe-Källskären (SE0220028): 

1. Sörbrott, 2004610, area 317,34 ha, sälskydd, tillträdesförbud 1/1  31/12 
2. Vattungarna, 2058623, area 59,11 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
3. Stångskärsrev, 2004609, area 330,78 ha, sälskydd, tillträdesförbud 1/1  31/12 
4. Källskären, 2058622, area 145,68 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
5. Sörbobrotten, 2004608, area 1 274,18 ha, sälskydd, tillträdesförbud 1/1  31/12 

 
Bråviken yttre (SE0230090): 

1. Penningskären, 2011124, area 76,87 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
2. Hankskären, 2011125, area 23,64 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
3. Simpskär, 2011127, area 10,1 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  15/7 
4. Östra Gula skäret, 2033309, area 7,14 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  15/7 
5. Norra och södra Törnsö, 2011128, area 37,38 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/2  15/8 
6. Stora & Breda Ölskär, 2011126, area 46,36 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
7. Stora Blacken, 2011130, area 13,26 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
8. Kvällsundsskären, 2011129, area 16,43 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  15/7 

 
Sankt Anna och Gryts skärgårdar (SE0230055): 

1. Steskären, Spinken, m. fl., 2011131, area 40,14 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
2. Bockskären, Tyxholmarna, 2011133, area 112,01 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/2  15/8 
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3. Nordost Tyxholmarna, 2033311, area 13,31 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 (ingår ej i 
Sankt Annas och Gryts skärgårdars Natura 2000 område) 

4. Själskär, m. fl., 2011132, area 11,12 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
5. Köpskären, 2011135, area 9,03 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
6. Östens sten, Runnskär m. fl., 2011136, area 27,06 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7  
7. Nyböte, Nordostskär, m. fl., 2011137, area 134,69 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
8. Svartbådarna, 2040073, area 31,4 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
9. Norrholmen, m. fl., 2011141, area 103,87 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
10. Höga skäret, Aspskär, 2011142, area 103,13 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
11. Långa skäret, Hamnskären, 2011143, area 354,12 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
12. Måsklabbarna, Lortryggen m. fl., 2011144, area 55,06 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  

31/7 
13. Tallskären, m. fl., 2011146, area 49,83 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/2  15/8 
14. Melbådarna, 2011148, area 32,95 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
15. Röskär, Röskärskarten, 2011147, area 6,16 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
16. Hamna, Stickelskär, m. fl., 2011151, area 105,86 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
17. Bockskär, 2011152, area 9,29 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  15/7 
18. Sandsänkans sälskyddsområde, 2011121, area 312,31 ha, sälskydd, tillträdesförbud 1/1  31/12 
19. Örskär-Aspskär, m. fl., 2011154, area 48,48 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
20. Turmule-Långskär, 2011155, area 46,7 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
21. Tärnskären, 2011156, area 29,47 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
22. Gåsskär, 2011159, area 7,35 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 (ingår ej i Sankt Annas 

och Gryts skärgårdars Natura 2000 område) 
23. Sandgärdesklabben, 2011159, area 4,45 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  15/7 (ingår ej i 

Sankt Annas och Gryts skärgårdars Natura 2000 område) 
24. Gåsankorna, 2040078, area 6,21 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  15/7 
25. Runnskär, 2040079, area 5,71 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  15/7 (ingår ej i Sankt Annas 

och Gryts skärgårdars Natura 2000 område) 
26. Sandskären, m. fl., 2011160, area 57,41 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
27. Lökskär, 2011161, area 58,41 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
28. Dannskär, Gråbådarna, 2011162, area 38,09 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
29. Tikbåden, m. fl., 2011163, area 14,02 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
30. Sörbåden, 2040080, area 8,45 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  15/7 (ingår ej i Sankt Annas 

och Gryts skärgårdars Natura 2000 område) 
31. Lundskären, m. fl., 2011164, area 60,78 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
32. Röskären-Österklabbarna, 2011165, area 60,3 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
33. Flatlogen, 2011167, area 21,78 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
34. Lökskär, 2011168, area 17,11 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  10/7 
35. Kuggskär, 2011169, area 21,78 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
36. Tärnskär, 2040081, area 9,25 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  15/7 (ingår ej i Sankt Annas 

och Gryts skärgårdars Natura 2000 område) 

 
Missjö (SE0230328): 

1. Dänningskären, 2040075, area 22,06 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
2. Stora Skorv, 2011149, area 4,8 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
3. Ådskär, Norrbådarna, 2011145, area 4,37 ha, fågelskydd, tillträdesförbud 1/4  31/7 
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Figur 28. Projektområdet för Långgrund i förhållande till Natur  Övriga skyddade områden, Djur- och 
växtskyddsområden samt förslag till nya skyddade områden från HELCOM. 
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5.1.6.3  

IBA-konceptet har sin grund i EU:s fågeldirektiv, där det står att 
 BirdLife International har tagit sitt ansvar att 

hjälpa myndigheter och fåglar genom att peka ut de platser/områden som har störst betydelse för att 
bevara våra fågelpopulationer. IBA identifieras utifrån 20 kriterier med utgångspunkt från bland annat 
hotade arter, arter med begränsad utbredning, arter med ogynnsam bevarandestatus samt stora 
ansamlingar av fåglar (även sträckande). IBA-kriterierna har olika nivåer: Global (A), Regional (B) och 
Sub-regional t.ex. Europa (C), dessa finns beskrivna på BirdLifes hemsida, (Bird Life-Data Zone-
Important Bird and Biodiversity Areas (IBAs) , u.d.). 
Alla data om samtliga IBA-områden finns samlade i en databas och kartverktyg (World Bird/Biodiversity 
Database) som administreras av BirdLife International, (BirdLife International). Nedan i Figur 29 syns 
den klassificering som IBA använder. 
 

 
Figur 29. IUCN Red List Classification 

 
De fågelområden som ligger närmast projektområdet för Vindpark Långgrund och som listas på BirdLife 
Internationals websida är Torö-Muskö, Strandstuviken, Bråviken-Hävringe och Östergötlands skärgård, se 
Figur 30 nedan. 
 
Torö-Muskö ligger ca 8 km norr om projektområdet. 
De fåglar som listas på BirdLifes med hotnivån LC, (Least Concern) som är den näst lägsta klassen, och 
som har triggat IBA-kriterier är: 

• Knipa  IBA-kriterierna A4i, B1i, C3 

• Vigg  IBA-kriterierna A4i, B1i, C3 

Strandstuviken ligger ca 18 km nordväst om projektområdet. 

De fåglar som listas på BirdLifes med hotnivån LC, (Least Concern) som är den näst lägsta klassen, och 
som har triggat IBA-kriterier är: 

• Vigg  IBA-kriterierna A4i, B1i, C3 

• Bergand  IBA-kriterierna A4i, B1i, B2, C3 

• Vitkindad gås - IBA-kriterierna A4i, B1i, C2 

• Havsörn - IBA-kriterierna C6 

• Skräntärna - IBA-kriterierna B1i, C2 

• Salskrake - IBA-kriterierna C2 

Bråviken-Hävringe ligger mot projektområdets nordvästra kant. 

De fåglar som listas på BirdLifes med hotnivån NT, (Near Threatened species) som är den näst lägsta 
klassen, och som har triggat IBA-kriterier är: 

• Ejder - IBA-kriterierna B1i, C3 
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De fåglar som listas på BirdLifes med hotnivån LC, (Least Concern) som är den näst lägsta klassen, och 

som har triggat IBA-kriterier är: 

• Skräntärna - IBA-kriterierna A4i, B1i, B2, C2, C6 

• Tobisgrissla - IBA-kriterierna B2 

• Tordmule - IBA-kriterierna B1ii, B3, C3 

• Sillgrissla - IBA-kriterierna B1ii, C3 

Östergötlands skärgård ligger ca 7 km sydväst om projektområdet. 

De fåglar som listas på BirdLifes med hotnivån LC, (Least Concern) som är den näst lägsta klassen, och 
som har triggat IBA-kriterier är: 

• Skräntärna - IBA-kriterierna A4i, B1i, B2, C2, C6 

• Silvertärna - IBA-kriterierna C6 

• Havsörn - IBA-kriterierna C6 
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Figur 30. Projektområdet för Långgrund i förhållande till viktiga fågelområden, IBA enligt BirdLife 
International 
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5.1.6.4  

Kulturmiljöområden finns i form av kulturhistoriska värdekärnor. Kulturhistoriska värdekärnor redovisas i 
rapporten  Sveriges kust- och skärgårdslandskap: kulturhistoriska karaktärsdrag och känslighet för 

 av Riksantikvarieämbetet, (Riksantivarieämbetet, 2003). Värdekärnorna i förhållande till 
delområde Långgrund 1 och delområde Långgrund 2 och kabelkorridorerna kan ses i Figur 31. 
Värdekärnorna sammanfaller i väsentliga delar med de områden som omfattas av MBs geografiska 
hushållningsbestämmelser.  
Värdefulla kust- och skärgårdslandskap i närheten av delområde Långgrund 1 och delområde Långgrund 
2 är ,   Oxelösund-

 samt .  
 
Norra Småland och Östergötlands kust och skärgård 
Norra Småland och Östergötlands kust och skärgård ligger ca 10 km väster om projektområdet. Den 
planerade dragning för kabel LG2-K-10 går delvis igenom området. Området utgörs i huvudsak av ett 
historiskt karaktärslandskap. Från söder till norr kan man färdas mellan orörda öar, kobbar och skär och 
gå iland i små fiskelägen eller skärgårdsbyar och möta en enhetlig bebyggelse tillkommen under 1700- 
och 1800-talen. Man kan följa de gamla farlederna utan att nämnvärt uppleva förändringar från vår egen 
tid. Det variationsrika landskapet, de välbevarade skärgårdsmiljöerna med karakteristisk bebyggelse och 
ålderdomligt hävdade odlings- och betesmarker, bronsåldersrösena i sina storslagna lägen samt 
mångfalden av andra fornlämningar och äldre lämningar från maritim verksamhet ger en rad unika 
upplevelser.  
Värdekärnor i området är Misterhult - Västervik  Gryt samt S:t Annas och Jonsbergs skärgårdar och av 
dessa beskrivs endast den sistnämnda då Misterhult - Västervik  Gryt ligger mer än 20 km söder om 
projektområdet. 
 

S:t Annas och Jonsbergs skärgårdar 
De kustanknutna herrgårdsmiljöerna har med sina omgivande landskap stora upplevelsevärden 
men även pedagogiska värden. Slätbaken med Stegeborg ger en tydlig bild av farledens stora 
betydelse i ett riksperspektiv. Både pedagogiskt och upplevelsemässigt är det visuella sambandet 
mellan havet, Stegeborg och inlandet särskilt angeläget att värna. Liksom i Gryts socken besitter 
fiskarböndernas välbevarade skärgårdsmiljöer i inner- och mellanskärgården mycket höga 
upplevelsevärden och pedagogiska värden. Det mosaikartade landskapet, där ålderdomliga 
odlingsmarker omväxlar med barrskogsklädda höjder, är tillsammans med en välbevarad 1800-
talsbebyggelse och frånvaron av inslag från senare tid, kärnan i områdets karaktär och dess 
värden. Anläggningarna med maritim prägel, såsom fyr- och lotsplatser, är av stor vikt för 
förståelsen av områdets betydelse för sjöfarten och utnyttjande av havets resurser. Utblickarna 
från fyrplatserna ut mot det öppna havet har mycket stora upplevelsevärden och ger förståelse för 
sjöfartens villkor och fyrarnas betydelse förr. Arkösund och Arkö utgör tillsammans en viktig och 
pedagogisk kulturmiljö. Inom ett litet område finns viktiga delar av kustens och skärgårdens 
historia i ett koncentrat. Hela området är av utomordentligt stor betydelse för det rörliga 
friluftslivet, där upplevelserna av den genuina skärgårdsmiljön är en kärnpunkt. 
Informationsinsatser har gjorts med skyltning av historiskt intressanta platser utmed de farleder 
som sedan medeltiden haft stor betydelse för näringslivet. 
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Sörmlandskusten från Bråviken till Himmerfjärden 
Sammantaget utgör området ett historiskt karaktärslandskap. Den för Sörmland så typiska strukturen med 
storgodslandskap på fastlandet och arrendegårdar på öarna har levt kvar till våra dagar. Godsdominansen 
har motverkat ägosplittring och exploatering, då godsägarna i regel har haft intresse av att behålla sina 
markområden. Många öar har fortfarande ett delvis hävdat och varierat landskap, vars nyttjande och 
betydelse understryks av att den traditionella faluröda bebyggelsen i stor sträckning är bevarad, såväl 
bostadshus som ekonomibyggnader och sjöbodar. I dag finns få åretruntboende i skärgården, de äldre 
husen nyttjas framför allt av fritidsboende. På fastlandet bl.a. kring Trosa och Oxelösund, liksom på 
enstaka öar, finns områden med samlad nyare fritidsbebyggelse. Längs kusten finns två påtagligt 
industriella miljöer: Oxelösunds stålverk och djuphamn samt Studsvik som anlades på 1950-talet för 
atomforskning. 
Värdekärnor i området är Kolmården, Hävringe samt Oxelösund  Himmerfjärden. 
 

Kolmården 
Kolmården ligger ca 15 km nordväst om projektområdet. Den planerade dragning för kabel LG2-
K-11 går till större delen igenom området. 
Gullängsberget med monumentala rösen och vårdkase har både pedagogiska värden och 
vetenskapliga värden. Det storslagna naturlandskapet bidrar till att ge fornlämningsmiljöerna 
stora upplevelse värden. 
Tunabergskusten är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet, inte minst genom de många 
utsiktsplatserna som finns längs förkastningsbranten ut mot Bråviken. 
 
Hävringe 
Hävringe ligger ca 3 km nordväst om projektområdet. Den planerade dragning för kabel LG2-K-7 
går delen igenom en stor del av området. 
I ytterskärgården finns få kulturspår. Ett undantag är fyrplatsen Hävringe, en dryg mil sydost om 
Oxelösund. Den kala klippön Hävringe känns igen på den höga rödmålade träbåken, som sedan 
1750-talet varit ett känt inseglingsmärke. Till fyrplatsen hör också en lotsstuga från 1879. År 
1890 1891 anlades en ny fyr och fyrvaktarstuga men i dag återstår endast bostadshuset. På 
klipporna ner mot den skyddade hamnen ligger ett litet sommarfiskeläge för lotsstationens 
personal. 
 
Oxelösund - Himmerfjärden 
Oxelösund - Himmerfjärden ligger ca 2 km norr om projektområdet. De planerade dragningarna 
för kablarna LG1-K-1 och LG12-K-1 går en kort bit längs med områdets södra kant. 
De funktionella och visuella sambanden mellan fastlandskustens herrgårdsmiljöer vid de 
uppgrundade vikarna och skärgårdens enkla småjordbruk är av stort pedagogiskt värde. 
Skärgårdsöarnas varierade och ålderdomliga kulturlandskap berättar om den mångfald i 
landskapsutnyttjandet som var nödvändig förr. 
Tillsammans med bebyggelsen i form av mangårdsbyggnader, bodlängor, ekonomibyggnader, 
undantagsstugor, sjöbodar m.m. ger det hävdade landskapet en bild av skärgårdsbefolkningens 
livsvillkor. En obetydlig sentida exploatering och landskapets genuina prägel förstärker såväl de 
pedagogiska värdena som upplevelsevärdena. De strategiska farledsmiljöerna vid inloppen mot 
inlandet har i första hand pedagogiska värden. Utblickarna mot fyrplatsen Hävringe i 
ytterskärgården har stora upplevelsevärden. Liksom Bokö fyrplats har den också pedagogiska 
värden. Kusten är till stora delar tillgänglig både från sjösidan och fastlandet. I synnerhet 
innerskärgården är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet. Utöver öarnas sammanflätade 
natur- och kulturlandskap finns också områden av geologiskt intresse. Genom innerskärgården 
gick redan under medeltiden en segelled. I kung Valdemar Sejrs jordebok från 1200-talet finns 
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denna led beskriven. I dag finns informationsskyltar längs båtsportsleden, vilken till stora delar är 
identisk med den medeltida leden. 

 
Stockholms skärgård 
Stockholms skärgård ligger ca: 8 km nordost om projektområdet. 
Som helhet är Stockholms skärgård ett varierat landskap med historisk dimension. Här färdas man från 
tydligt storstadsnära områden till ytterst genuina skärgårdsmiljöer, där tiden sedan länge verkar ha stannat 
av. Det är just denna spännvidd som är signifikant för Stockholms skärgård. Trots ett långt avstånd har det 
alltid funnits ett samband och utbyte mellan huvudstaden och ytterskärgården. Skärgårdens kulturmiljöer 
och kulturlämningar är i allmänhet välbevarade och uppvisar en bredd både tidsmässigt och funktionellt, 
från tomtningar via skärgårdsbyar, försvarsanläggningar och fyrar till sportstugor. De kan ge en inblick i 
såväl skärgårdens som huvudstadens utveckling och livsvillkor, samt hur dessa delvis skilda världar har 
mötts. 
Värdekärnor i området är Stockholms skärgård som helhet. 
Skärgårdens kulturmiljöer har stora pedagogiska värden. Fornlämningarna och de äldre maritima 
lämningarna är därtill av vetenskapligt intresse. Byar, hus, strandvisten, hamnar, vägar, åkerlappar samt 
lämningar av säsongsfiskelägena ger oss en inblick i skärgårdsbornas sätt att leva och försörja sig och hur 
detta har präglat kulturlandskapet från äldsta tid till i dag. Säsongsfiskelägen i yttre havsbandet har bara 
förekommit i landets mer vidsträckta skärgårdsområden, vilket gör att spåren av dem är särskilt viktiga för 
att förstå omfattningen av det landskap människan rört sig i. Trots den knappa bebyggelsen är det utifrån 
tomtningar och andra maritima lämningar lätt att uppleva betingelserna för livet under fiskeperioderna. 
Sommarvillabebyggelsen och sportstugeområdena berättar om en ny epok i skärgården, fritidsboendets 
intåg. De ger också uttryck för olika samhällsgruppers förutsättningar för ledighet och rekreation. 
Försvars- och kommunikationsanläggningarna har utöver pedagogiska värden ofta betydelse som 
landmärken med tillhörande upplevelsevärden. Den tidigt utbyggda reguljärtrafiken och de stora 
farlederna med kontinuerlig kryssningstrafik gör att Stockholms skärgård är sällsynt lättillgänglig. Många 
människor kan på ett enkelt sätt ta del av skärgårdslandskapet ur olika perspektiv; det finns rika 
möjligheter till utblickar såväl in mot öarna, som ut från dessa. I synnerhet i innerskärgårdens 
sommarvillalandskap är en betydande del av upplevelsevärdena knutna till vyerna från vattnet mot 
stränderna, med sina väl exponerade snickarglädjesvillor. Ju längre ut man kommer, desto viktigare blir 
den fria horisonten. I ytterskärgården är den av avgörande betydelse för att de mycket stora 
upplevelsevärdena ska bibehållas. 
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Figur 31. Projektområdet för Långgrund i förhållande till övriga skyddade områden för kulturmiljö. 
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5.1.7 Vattenskyddsområde 

Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen enligt 7 kap. 21 § MB, förklaras som 
vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att 
utnyttjas som vattentäkt. För att tillgodose syftet med området ska länsstyrelsen eller kommunen, i 
enlighet med 7 kap. 22 § MB, meddela föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter. 
Om det behövs kan även länsstyrelsen eller kommunen, med stöd av 7 kap. 30 § MB, meddela 
ordningsföreskrifter mot allmänheten om rätten att färdas och vistas inom ett område. De restriktioner 
som meddelas inom området får inte gå längre än vad som behövs enligt 7 kap. 25 § MB. 
 
Vattenskyddsområden har en geografisk avgränsning och kan vara indelade i olika skyddszoner, se Figur 
32 nedan. Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära 
begränsningar av hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får 
hanteras. För en verksamhet eller åtgärd kan det gälla förbud, tillstånd eller anmälningsplikt. 
Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både grundvatten och ytvatten. Inom vattentäktszon får 
endast drift av vattenverk och vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunnar ska vara skyddade och hållas låsta. 
Byggnader som tillhör vattentäkter ska vara låsta. Område för infiltration ska vara inhägnat och låst. 
 
Det finns ett flertal vattenskyddsområde att beakta men alla ligger minst 20 km från projektområdet. 
Dessa är förlagda på land och kommer inte att påverkas av varken projektområdet för Vindpark 
Långgrund eller dess planerade kabeldragningar i vatten. Lokalisering av landtagen är under utredning. 
Huruvida vattenskyddsområde kommer att påverkas kommer att utredas vidare inom MKB:n.  
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Figur 32. Projektområdet för Långgrund i förhållande till vattenskyddsområden på land.  
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5.1.8 Fåglar 

Beskrivning av de studier som genomförts till grund för omgivningsbeskrivning av fågel återfinns i kapitel 
8.1. 

5.1.8.1  

 
Av häckningsförekomster som ligger närmast Vindpark Långgrund är Hävringe (med ejder, svärta, 
tobisgrissla, sillgrissla, tordmule, fisktärna och silvertärna), Källskären-Tordmulen (sillgrissla och 
tordmule) och Vinterklasen (tordmule) de mest betydelsefulla. Vid inventeringar som genomfördes 2021 
registrerades i Södermanlands län 403 par fisktärna, 103 par sillgrissla, 2 934 par silvertärna, 198 par 
tobisgrissla och 721 par tordmule. Därutöver noterades i yttre Bråviken i Östergötlands län 215 par 
fisktärna och 380 par silvertärna (Lötberg m.fl. 2022). Skräntärna registrerades med totalt 87 par, varav 42 
par i Södermanlands län och 45 par i Östergötlands län. 
 
Fågelbestånden i Södermanlands län samt yttre Bråviken i Östergötlands län utgör för vissa arter en 
betydande andel av det nationella beståndet. Således finns omkring 15 % av landets skräntärnor, 8 % av 
silvertärnor, 3 % av tordmular, 2 % av tobisgrisslor samt 2 % av fisktärnor koncentrerade till det område 
som inventerats.   
 

5.1.8.2  

 
Bråviken och skärgården i Södermanlands och Östergötlands län har en väl dokumenterad förekomst av 
betydande antal rastande sjöfåglar (Flodin m.fl. 2009). Vintertid kan kusten utanför Oxelösunds hamn 
hysa tiotusentals viggar och bergänder och hundratals salskrakar. Dessa dykänder bedöms inte uppträda 
inom Långgrund. Alfågel uppträder vissa vintrar i antal upp mot 10 000 individer. Ejder rastar i tusental 
vår och höst och under sensommaren ruggar många av dessa utanför Hartsö-Enskär. 
 

5.1.8.3  

 
Ett stort antal sjöfåglar passerar genom centrala Östersjön under flyttningen vår och höst mellan 
häckningsområden i norra Sverige och Finland, och framför allt på den ryska tundran och taigan, och 
övervintringsområden. Kalmarsund utgör ett viktigt flyttningsstråk där majoriteten av sjöfåglarna under 
våren viker av vid Ölands norra udde i riktning mot Gotlands västra kust. En något mindre andel 
fortsätter längs kusten norrut och kan passera den planerade vindkraftparken Långgrund. Detta gäller 
främst ejder som är på väg mot häckningsplatserna längre norrut i skärgården. Vid vindar från ostsektorn 
kan denna ejdermigration styra fåglarna närmare land så att det kan beskådas från kusten. På hösten 



 

 114  
 
 

 

däremot flyger de migrerande sjöfåglarna oftast öster om de yttersta öarna (till exempel Hävringe). Dessa 
flyttningsmönster illustreras tydligt i Flodin m.fl. (2009). 
 
 

 
Figur 33 Tobisgrisslor utanför ön Hävringe. Foto: Niklas Liljebäck. 
 

5.1.9 Fladdermöss 

Under åren 2018 2019 gjordes en fördjupad inventering av fladdermöss på Södertörn (Ecocom 2019). En 

av lokalerna som inventerades var ön Möja söder om Torö, där man placerade en ultraljudsdetektor på 

fyren Landsort Registreringen av fladdermöss pågick under perioden 8 augusti  7 oktober 2019. 

Resultatet av inventeringen vid Landsort visar på markerade toppar i antalet registreringar av fladdermöss 

samt relativt långa tidsintervall mellan topparna. Detta mönster är typiskt för migrerande fladdermöss till 

skillnad från de stationära som uppvisar en jämnare aktivitet.  
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Figur 34. Aktiviteten hos de tre mest förekommande fladdermusarterna kring fyren Landsort, Nyköpings 
kommun, hösten 2019 (Ecocom 2019). 

Den dokumenterade flyttningen av fladdermöss vid Landsort är ett resultat av att arkipelagen söder om 

Nynäshamn bildar en nord-sydgående ledlinje som slutar på ön Möja. Omfattningen av sträcket utgör 

med all sannolikhet en mycket liten andel av den totala mängden fladdermöss som passerar det aktuella 

området under hösten. Trollpipistrellens sydvästliga flyttningsriktning samt den ringa tillgången på 

insekter ute till havs resulterar med all säkerhet i att de söker sig mot kusten. Detsamma gäller även 

nordfladdermus och dvärgpipistrell. De migrerande fladdermössen via Landsort kan då på sin fortsatta 

färd komma att passera Långgrund. En annan tänkbar men icke dokumenterad ledlinje är den som bildas 

av öarna Långö, Ringsö och Enskär. Även via den kan migrerande fladdermöss tänkas komma att beröra 

Vindpark Långgrund. Den tredje och med all säkerhet den helt dominerande sträcklinjen är den som går 

i kustzonen och som inte berör den planerade vindkraftsparken Vindpark Långgrund. Här flyttar med 

största sannolikhet merparten av de migrerande fladdermössen under hösten, främst på grund av att 

tillgången på föda (insekter) är störst i de grunda vattnen. 
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5.1.10 Fisk  

Medins har anlitats för att genomföra en litteraturstudie av förekomsten av fisk inom Vindpark Långgrund 

närområdet och vars preferenser gällande habitat och utbredning uppfylls inom projektområdet och 
bedöms kunna finnas där. Detta ger ett stort antal arter, betydligt större än vad som sannolik förekommer 
regelbundet inom området.  
 
Preliminärt väntas fyra rödlistade arter kunna förekomma inom projektområdet; fyrtömmad skärlånga 
(nära hotad, NT), lake (sårbar, VU), torsk (sårbar, VU) samt ål (kritiskt hotad, CR). Arter av kommersiellt 
värde som förekommer i projektområdet bedöms främst vara strömming samt skarpsill. En preliminär 
bedömning av dessa arters lekområde ger möjlighet för den fyrtömmade skärlångan att leka inom 
projektområdet, viss möjlighet till lek för skarpsill inom projektområdet samt viss möjlighet till 
strömmingslek inom delområde Långgrund 1. Lek för strömming väntas dock kunna ske inom alla 
kabelkorridorsalternativ. Varken torsk, lake eller ål har däremot lekområden i anslutning till det aktuella 
projektområdet. 

5.1.11 Marina däggdjur 

Tumlarna i Östersjön minskade kraftigt i antal under förra seklet främst till följd av bifångster i garnfiske 
men också troligen på grund av miljögifter som påverkat fertiliteten. Östersjöpopulationen består idag 
endast av uppskattningsvis 500 individer (konfidensintervall: 100 1000) (Life, 2016). De största hoten 
utgörs i dagsläget av bifångster i fiske, miljögifter, undervattensbuller och en minskad tillgång på byten. I 
Artdatabankens nationella rödlista (2020) klassas Östersjöpopulationen som akut hotad och den minskar i 
antal (SLU, 2021) vilket gör att den är mycket känslig för ytterligare störningar (Life, 2016) (Havs- och 
Vattenmyndigheten, 2021). 
 
Tidigare studier av deras utbredning i Östersjön visar att östersjötumlarna kan använda områden i och 
kring projektområdet under november till april, men inte övriga delar av året (Carlström, 2016). 
Preliminära resultat från fältstudierna styrker detta. Genomförda undersökningar med F-Pods visar att 
tumlare förekommer under vinterhalvåret och då enbart väldigt sparsamt. 
 
I Östersjön förekommer tre arter av säl; knubbsäl (Phoca vitulina), gråsäl (Halichoerus grypus) och vikare 
(Pusa hispida). Vid Långgrund återfinns en av dessa arter, gråsäl. Knubbsälen förekommer endast längre 
söderut, med den nordligaste kolonin belägen i Kalmarsund.  
 
Gråsälen är skyddade genom EU:s Art- och habitatdirektiv i bilaga 2 och 4 samt den svenska 
artskyddsförordningen (2007:845). Gråsälar är den vanligast förekommande sälarten i Östersjön och 
gråsälspopulationen är klassad som livskraftig (SLU, 2021).  
 
Inom 25 km från projektområdet för Vindpark Långgrund återfinns 4 sälskyddsområden; Sörbrott, 
Stångskärsrev, Sörbobrotten och Sandsänkans sälskyddsområde. De tre förstnämnda ligger i nära 
anslutning till kabelkorridorsalternativen.  
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5.1.12 Bottenflora & bottenfauna 

I vindkraftparken undersöker Medins förekomsten av bottenfauna med infaunaprovtagning. De studier 
som genomförts visar 22 identifierade olika taxa inom delområde Långgrund 1 och 14 olika taxa inom 
delområde Långgrund 2. Relativt höga individtätheter noterades på en majoritet av provpunkterna inom 
båda delområdena. Arten östersjömussla (Macoma bathica) var vanligast förekommande inom båda 
delområdena. Samtliga av de arter som påträffats vid undersökningarna är relativt allmänt förekommande 
i kustområden i mellersta Östersjön. Inga ovanliga eller rödlistade arter har påträffats. Blåmusslor har 
påträffats i flera prov, två prov inom delområde Långgrund 1 och ett prov inom delområde Långgrund 2 
har så höga tätheter av blåmusslor att det indikerar att provtagningen skett i en blåmusselbank. 
 

5.1.13 Rekreation och friluftsliv 

Projektområdet för Vindpark Långgrund består av vattenområden. Generellt sätt kan friluftsliv inom 
Vindkraftparken främst förekomma främst i form av båtliv och fritidsfiske. Närmare land ligger Sörmlands 
och Östergötlands skärgårdar som omfattar ett stort antal öar, kobbar och skär. Friluftsvärdena inom 
dessa skärgårdar samt ingående och omkringliggande naturreservat finns beskrivet under respektive 
rubrik i kapitel 5.1.4.2.2 samt 5.1.6.1. 
 
 

5.1.14 Yrkesfiske & fritidsfiske 

Båda delområdena ligger i norra egentliga Östersjön, ICES-område 3 och ICES-delområde 27. 
Fångststatistik från yrkesfisket inom dessa delområden förs även i mindre kvadrater (56x56 km), så 
kallade ICES-rektanglar. Delområde Långgrund 1 ligger inom ICES-rektangeln 46G7 och delområde 
Långgrund 2 ligger inom ICES-rektanglarna 45G7 och 46G7. De senaste åren består fångsten inom dessa 
områden främst av strömming och skarpsill. Fisket bedrivs nästan uteslutande med pelagisk trål, 
fångstmässigt står denna typ av fiske för nästan 100 % av den landade vikten. VMS-data indikerar att 
trålning de senaste åren pågår ytterst sparsamt inom Vindpark Långgrund. Delområde Långgrund 1 
överlappar dock en liten del av ett riksintresse för yrkesfisket, havsplaneområden. 
 
Söder om delområde Långgrund 1 och öster om delområde Långgrund 2 ligger ett större fångstområde 
som är utpekat som riksintresse enligt 3 kap. 5 § MB. Detta område överlappar sydöstra hörnet av 
delområde Långgrund 1 och är beskrivet inom områdesbeskrivningen, kap 5.1.4.1.  
 
Vindpark Långgrund ligger i norra egentliga Östersjön, ICES-område 3 och ICES-delområde 27. ICES 
delar sedan in detta område i kvadrater (56 x 56 km stora) där fångststatistik förs. Vindpark Långgrund 
ligger inom ICES kvadraten 45 G7 och 46G7. 
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5.1.15 Område för dumpning av oexploderad ammunition 

På östra sidan av delområde Långgrund 2 finns ett område där det dumpats oexploderad ammunition 
(UXA), på engelska Unexploded Ordnance (UXO). Dumpningen skedde enligt uppgift 1979. Det område 
som överlappar med kabelkorridorerna till Vindpark Långgrund utgörs av finkalibrig ammunition och 
kommer undersökas närmare som del i detaljprojekteringen.  
 
Tabell 9. Lista över kända platser för dumpning av UXA 

Dumping 

date 

OBJ 

NAME 

OBJECTID MUNITION AMOUNT TYPE Infantry Explosives Ammunition 

1979 SE 

Oxelösund 

47 Explosives 2 Conventional   X   

-1960 Oxelösund 34 Small caliber 

ammunition 

1 Conventional X   

1956 Fällbådan 49 Ammunition 1 Conventional   X 
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Figur 35. Projektområdet för Långgrund i förhållande till kända områden med dumpad oexploderad 
ammunition. 
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5.1.16 Landskapsbild 

De havsbaserade vindkraftverken är placerade i anslutning till ett kustlandskap som huvudsakligen är 
präglat av relativt orörd natur men också tätorter och samhällen respektive av hamn- och 
industriområden.   
 
Vindkraftverkens höjd och avstånd från land innebär att de kommer vara möjliga att se från delar av 
kusten och då framför allt vid vissa väderförhållanden. 
 
Enligt SMHI (Sveriges Hydrologiska och Meteorologiska Institut) kan man se 30 km vid mycket god sikt, 
10 30 km vid god sikt och 4 10 km vid måttlig sikt. Det innebär att man vid god sikt eller bättre kommer 
att kunna se vindkraftverken från vissa platser längs kusten och i skärgården där inga träd, uddar, öar eller 
holmar finns i förgrunden. 
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Figur 36. Projektområdet för Långgrund i förhållande med avstånd till bostäder. 
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5.1.17 Marinarkeologi 

 har gjort, se Figur 
37. Inom delområde 
samt tre lämningar där ingen antikvarisk bedömning gjorts. Inom kabeldragningarna finns många 
lämningar (med olika klassning).  
 
Innan etableringen kommer det under detaljprojekteringen (efter att tillstånd erhållits) göras en noggrann 
utredning av projektområdet med tillhörande kabelkorridorer genom scanning av botten för att utesluta 
påverkan på marinarkeologiska fornlämningar.  
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Figur 37. Projektområdet för Långgrund i förhållande till kända kulturhistoriska lämningar. 
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5.1.18 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnorm (MKN) är en bestämmelse om kvaliteten i luft, vatten, mark eller miljön i övrigt. 
Regler om hur MKN ska beaktas vid tillståndsprövning finns i 5 kap. MB. Eventuell påverkan på 
MKN kommer att utredas inom ramen för MKB:n.  
 
Ytvatten inom 1 nautisk mil från kusten omfattas av MKN enligt vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660) som reglerar ytvatten (sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten). Inom samma område 
gäller även MKN enligt havsmiljöförordningen (SFS 2010:1341) som därmed överlappar geografiskt med 
vattenförvaltningen i kustzonen. Området för havsmiljöförordningen sträcker sig dock vidare ut till 
gränsen för svensk ekonomisk zon.  
 
MKN för utsjövatten och kustvatten enligt havsmiljöförordningen fastställs i Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2012:18. Den planerade vindkraftparken och större delen av 
exportkabelkorridorerna ligger inom Gotlandshavets utsjövatten, Krabbfjärden, Kränkfjärden och 
Bråvikens kustvatten.  
 

 
Figur 38. Gränser och överlapp för olika viktiga regleringar som gäller i havet  
vattenförvaltningsförordningen, havsmiljöförordningen, plan- och bygglagen och miljöbalken. (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2022) 
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Figur 39. Projektområdet för Vindpark Långgrund i förhållande till vattenförekomster. 
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5.1.19 Klimat/Utsläpp till luft 

Hotet om klimatförändringar är en av de svåraste miljöfrågor som människan har ställts inför. Alla länder 
påverkas och alla bidrar till problemet, men olika delar av världen kommer att drabbas på olika sätt. Det 
är troligt att de länder som påverkat klimatet minst kan vara de länder som kommer att bli påverkade 
mest. Sverige har en unik möjlighet att visa vägen till omställningen av ett hållbart samhälle. Sverige har 
ett mål att 2040 ha ett 100 % fossilfritt elsystem (Energimyndigheten, 2019) (Rev. Tidöavtalet).  
 
FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC:s utvärdering 2014 av läget för klimatets förändring visar bland 
annat att medeltemperaturen under vart och ett av de tre senaste årtiondena har varit varmare än 
samtliga tidigare årtionden sedan 1850. På norra halvklotet har medeltemperaturen under de senaste 
årtiondena sannolikt varit den högsta under åtminstone de senaste 1400 åren. IPCC:s utvärdering 2017 
visar att 17 av de 18 varmaste åren som uppmätts har infallit under 2000-talet, där de tre senaste åren var 
de varmaste sedan mätningarna började.   
 
Samtidigt har koncentrationen av växthusgaser i atmosfären stigit kraftigt och nivåerna är nu högre än de 
varit de senaste 800 000 åren. Koncentrationen av koldioxid har ökat med 40 % sedan förindustriell tid, i 
första hand på grund av förbränning av fossila bränslen men också på grund av förändrad 
markanvändning.   
 
Klimatkonventionen (FN, 1992) är en global konvention om åtgärder för att förhindra klimatförändringar. 
Konventionens intention är att utsläppen av växthusgaser ska stabiliseras på en nivå som förhindrar farlig 
störning av klimatsystemet. Till konventionen hör bland annat Parisavtalet, ett beslut som trädde i kraft 
2016 och som förtydligar och konkretiserar klimatkonventionen. Det viktigaste målet i Parisavtalet 
innebär att samtliga länder som skrivit under ska hålla den globala uppvärmningen under två grader, men 
med siktet inställt på under 1,5 grader. I princip har alla länder i världen ratificerat Parisavtalet, däribland 
Sverige.  
 
För att det ska vara möjligt att nå målen och hindra ytterligare klimatförändringar krävs att kol och andra 
fossila bränslen ersätts med förnybara energikällor. Sverige har ett mål på att ha ett 100 % fossilfritt 
elsystem till 2040 (Energimyndigheten, 2019), (Sveriges regeringspartier, 2022). Enligt exempelvis Kevin 
Anderson (gästprofessor vid Institutionen för geovetenskap, Uppsala Universitet) och Johan Rockström 
(professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet) lagras utsläpp av växthusgaser i atmosfären varför 
det är viktigt att inom bara några få år helt sluta släppa ut växthusgaser. Annars kan det vara för sent enligt 
Rockström och då spelar det mindre roll om vi sen minskar utsläppen. Detta eftersom växthusgaserna 
ackumuleras i atmosfären och bidrar till globalt ökande medeltemperatur.   
 
Vi som lever på jorden idag, har de kommande 5 åren och kanske de kommande 10 åren en möjlighet att 
påverka livet på jorden och havet för alla kommande generationer. Därefter har vi också en fortsatt 
möjlighet, men det förutsätter att vi har börjat med tydliga åtgärder redan de kommande åren för att 
begränsa utsläppen av växthusgaser.  
 
Vindkraften är en central del i de nationella åtgärderna för att begränsa kommande 
klimatförändringar och till att förverkliga Sveriges klimatmål att landet inte ska ha något nettoutsläpp av 
växthusgaser år 2045. Vindkraften utgör således ett bidrag till att begränsa den påverkan som 
klimatförändringarna har globalt sett och med detta även påverkan på arterna i det specifika området.  
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5.1.20 Planförhållanden 

5.1.20.1  

Nedan summeras informationen som sammanställts utifrån respektive kommuns översiktsplan. 
 
Trosa: I Trosa kommuns Översiktsplan 2021 (Översiktsplan T. k., 2021) skriver kommunen att man i 
grunden positivt inställd till förnybar energiproduktion. En utbyggnad av vindkraft inom 
riksintresseområdet (Långgrund) kräver samordning med övriga kustkommuner med tanke på att ytan 
inom Trosa kommun är relativt begränsad. Trosa kommun menar att varje enskilt projekt måste prövas 
utifrån sina unika förutsättningar, rådande riksintressen samt andra intressen.  
 
Nyköping: Kommunfullmäktige i Nyköpings kommun antog översiktsplan Nyköping 2040 den 14 
december 2021 och vann laga kraft 8 januari 2022, (Översiktsplan Nyköpings kommun, 2022). 

utgå som riksintresseanspråk. Nyköping kommun anser att en utbyggnad av vindbruk medför en mycket 
påtaglig påverkan på riksintressena högexploaterad kust, rörligt friluftsliv och turism, Natura 2000, 
totalförsvaret, sjöfart, friluftsliv och naturvård. 
  
Oxelösund: Översiktsplanen Oxelösund 2030 (Oxelösunds kommuns Översiktsplan) antogs av 
Kommunfullmäktige den 13 juni 2018 och vann laga kraft den 11 juli 2018. Det område som kommunen 
tidigare pekat ut i Vindkraft  tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun  (Tillägg ÖP 
Oxelösunds kommun, 2010) som lämpligt för vindkraft, kvarstår i den nu gällande översiktsplanen. Detta 
område ingår i riksintresse för vindkraftsproduktion enligt 3 kap. 8 § MB och sammanfaller väl med 
Långgrund. Planen öppnar även för att ytterligare vattenytor kan nyttjas för produktion av förnyelsebar 
energi i form av vind- eller vågkraft.  
 

Norrköping: Gällande översiktsplan för stad och landsbygd antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 
2017, (Översiktsplan N. k., 2017). Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att 
revidera kommunens översiktsplan vilket startade i början av 2022 och samråd planeras till våren 2023. 
Vindkraft - tillägg till översiktsplanen för Norrköpings kommun  (Tillägg ÖP Vindkraft, 2013) antogs 

2013. Inom Norrköpings kommun finns idag ett utpekat riksintresseområde för vindkraft, utanför 
Bråviken - Oxelösund. För havsbaserade vindkraftsetableringar krävs fördjupade analyser om hur 
vindkraften påverkar de många intressen som finns vid Norrköpings kust och skärgård, samt hur havets 
flora och fauna påverkas (fåglar, sälar, fiskar, bottenmiljöer etc.). Norrköpings kommun är positivt inställd 
till intressenter som önskar etablera vindkraft i utpekat riksintresseområde för vindkraft och i dess närhet. 
Riksintresseområdet sammanfaller väl med Långgrund. 
 
Söderköping: Den 4 november 2015 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan för Söderköpings 
kommun, (Söderköping Översiktsplan, 2015). Kommunfullmäktige antog 2006 översiktsplan ÖP05 (den 
förra översiktsplanen). Vid aktualitetsprövning av översiktsplanen år 2011 gjordes bedömningen att 
planen inte längre var aktuell, och beslut fattades att en ny översiktsplan för hela kommunen skulle 
upprättas (den nu gällande översiktsplanen). Samtidigt fattades också beslut att översiktsplanen ska 
innehålla en revidering av tillägg till översiktsplan vindkraft . Det tillägg om vindkraft som antogs 2009-
11-24 är så vitt Bolaget kan se ännu inte reviderat.  
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Kommunen är positivt inställd till etablering av vindkraftverk, men detta ska utvecklas med hänsyn till 
natur- och kulturmiljövärden och med hänsyn till Försvarsmaktens intressen. 

5.1.20.2  

Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet beslutades av regeringen den 10 februari 2022. 
Projektområde Långgrund inkl. alternativa kabelkorridorer i förhållande till Havsplanen visas i Figur 40 
nedan. 
 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har arbetat fram havsplanerna för att ge vägledning om användning 
för de områden som omfattas av havsplanen. Vägledningen används av myndigheter, kommuner och 
regioner vid planläggning och prövning av anspråk på användning inom havsplaneområdet. 
 
Det är tydligt att de områden som är utpekade i havsplanen är otillräckliga för att Sverige ska klara sina 
nationella målsättningar avseende fossilfri elproduktion. HaV har därför startat arbetet med att ta fram 
förslag till ändrade havsplaner för att möta behovet av ökad energiutvinning. Nya Förslag till havsplaner 
lämnas till regeringen senast den 31 december 2024. Uppdraget omfattar att ta fram nya områden 
motsvarande 90 TWh ytterligare produktion (nuvarande planer bedöms rymma ca 20 30 TWh).  
 
En tidig version av nuvarande havsplaner omfattade området för Långgrund som lämpligt för 
energiproduktion. Detta område togs dock bort efter invändningar från försvaret. Man kan därmed notera 
att området ansågs lämpligt att använda för energiproduktion ur övriga aspekter.  
 
Halva delområdet för Långgrund 1 och delar av delområdet för Långgrund 2 ligger i område Ö211 och 
Ö226, med Generell användning (G) samt där det markeras användningarna rekreation, sjöfart och 
yrkesfiske. Områden med denna användning är områden där ingen särskild användning har företräde 
utanför de markerade. Inom Ö211 ska särskild hänsyn tas till höga naturvärden (n).  
 
Södra delen av delområde Långgrund 2 ligger inom område Ö220, med användning Natur (N) och 
rekreation samt sjöfart där det markeras.  
 
Stora delar av delområde Långgrund 1 ligger utanför havsplaneområdet, närmre kusten.  
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Figur 40. Projektområdet i förhållande till Havsplanerna. 
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5.2 Landtag 

Svea Vind Offshore undersöker i dagsläget 3 alternativ till landtag där två av landtagen har två olika 
förslag på landtag. Landtagen återfinns i Figur 41, Figur 42 och Figur 43. 

1. Marviken (2 områden) 
2. Djursvik 
3. SSAB Oxelösund (4 områden) 

 
Områdena kring Marviken och SSAB Oxelösund präglas av industriverksamhet.  
 
Området kring Landtaget i Djursvik utgörs av ett område präglat av skogsmiljömed inslag av bostadshus.  
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Figur 41. Landtag Marviken 
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Figur 42. Landtag Djursvik 
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Figur 43. Landtag SSAB 
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6 Påverkansfaktorer 

Nedan redovisas påverkansfaktorer som identifierats till byggnation, drift och avveckling. 

6.1 Vindkraftparken inklusive internt nät 

Generellt gäller att den påverkan som beskrivs för exportkablarna även gäller det interna nätet.  

6.1.1 Arbetstillfällen 

Vindkraft kan skapa sysselsättning i en bygd under anläggningsskedet såväl som i driftskede. Både direkt 
och indirekt sysselsättning skapas. Flera studier visar att olika kringeffekter kan medverka till en 
utveckling av hela bygden.  
 
Lokala arbetstillfällen skapas under projektets olika skeden. En rapport,  IUC-

 (Offshore Wind, 2020) bl.a. finansierad av energimyndigheten redovisar hur många jobb det blir 
samt hur stora inkomster staten, regionen och kommunen får (baserat på en park med 50 verk i 
storleksklassen 10 MW/st). Beräknade årliga samhällsekonomiska värden under olika projektfaser: 
 
Projektering  lokalt och regionalt 

• 6,1 Mkr och 14 årsarbeten 
 
Byggnation  lokalt 

• 33,9 Mkr och 95 årsarbeten 
 
Drift & Underhåll  lokalt 

• 22,2 Mkr och 62 årsarbeten 
 
Andra Tillväxtfaktorer  lokalt 

• 7,7 Mkr och 27 årsarbeten 
 
Detta kan ställas i relation till den planerade omfattningen av projektet Vindpark Långgrund som är 4 000 
MW.  
 
Utöver detta kommer Långgrund att bidra med kapacitet till en region där det idag delvis råder 
kapacitetsbrist. Detta innebär att en industri som vill utöka sitt abonnemang för att utveckla och ställa om 
sin verksamhet inte nödvändigtvis kan få detta beviljat av nätbolagen. På samma sätt är det inte en 
självklarhet att ny industri får de förutsättningar som krävs avseende tillgång till kapacitet med risk för att 
man tvingas etablera i en annan region. Effekterna av detta på sysselsättningen är svåra att kvantifiera, 
men i en situation där omställningen drivs till stor del av elektrifiering kommer de sannolikt vara 
betydande.  
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Vindkraftens påverkan på friluftsliv och annan turistverksamhet är subjektiv och beroende av inställningen 
till vindkraft hos den person som utövar verksamheten. Det är därför naturligt att tidigare studier av 
vindkraftens påverkan på turismnäringen inte gett någon entydig bild (Vindval-Rapport 7013, 2021). Det 
är också dokumenterat att människors inställning till vindkraft är mer positiv efter uppförandet av parken 
än under planeringsstadiet. I en artikel som publicerades i tidningen Ny Teknik 2022-10-25 står följande:  
 

ter debatt om det som skulle bli Sveriges största 
havsbaserade vindkraftpark, vid Lillgrund i Skåne. Många var negativa. Nu anger 

Och vidare: 
lät Kustvind undersökningsföretaget Exquiro Market Research göra 
telefonintervjuer med 150 villaägare i Skanör, Klagshamn och Bunkeflostrand. 
Dessa villaägare borde veta, eftersom de har bott granne med Sveriges största 
havsbaserade vindkraftpark Lillgrund sedan 2007. Med sina 48 verk blev Vattenfalls 
Lillgrund, som ligger söder om bron mot Köpenhamn, den tredje största 
havsbaserade vindkraftparken i världen. 
Under planeringen och tillståndsprocessen för 15 20 år sedan var debatten het, och 
oro för påverkan på utsikten utgjorde kärnan i motståndet. I slutet av 2006, året 
innan Vindkraftparken togs i drift, var ungefär hälften av de närboende negativa till 
Lillgrund, medan den andra halvan var positiva eller neutrala, enligt Vattenfalls 
undersökning. Nu är bilden en annan. 

 
Vindkraftparken gjort att fastigheter 

i deras område blivit mindre eller mer attraktiva på bostadsmarknaden. Drygt åtta 
av tio, 83 procent, svar

 
 och Bunkeflostrand att 

vindkraftparken vid Lillgrund har påverkat besöksnäring och turism? Hela 85 
 

 
Bilden är tydlig. Lillgrunds vindkraftpark har accepterats. Oron var överdriven. 
Detta är en viktig slutsats eftersom det finns behov av att snabbt bygga många nya 

 
 
 

6.1.2 Ljud 

Det uppkommer olika typer av ljud under de olika skedena för Vindkraftparken. Under byggnationen 
uppkommer undervattensljud i form av ljud från fartygen och allmänt byggljud. Vilket undervattensljud 
som uppkommer vid etableringen av fundamenten och transformator/er beror på val av fundament. Höga 
och impulsiva ljudnivåer uppkommer vid etablering av monopilefundament eftersom dessa pålas ner i 
botten. Hur höga ljudnivåer som alstras beror på fundamentets diameter. Ju större diameter fundamentet 
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har desto mer kraft krävs det för att driva ner det i botten och därmed ökar ljudvolymen med storleken på 
fundamentet.  
 
Även fackverksfundament kan pålas ner men eftersom fundamentet har mindre diameter än 
monopilefundament blir ljudnivåerna lägre. Vid anläggning av gravitationsfundament eller 
fackverksfundament med kassuner behövs ingen pålning.   
 
Driftljudet som uppkommer är dels ett ljud under vatten som uppstår då ljudet från vindkraftverket 
transporteras ner i fundamentet och ut i vattenmassan (ofta refererat till som vibrationer), dels ett ljud 
ovan vattnet.  
 
Ljudet ovan vattnet kommer att beräknas i vanligt A-vägt ljud samt lågfrekvent ljud till MKB:n. Även 
driftljudet under vattnet kommer att beräknas. 

6.1.3 Landskapsbild 

Vindkraftverk är höga och kommer därmed förändra landskapsbilden genom att de syns på långa avstånd. 
För att visa hur landskapsbilden kommer att förändras kommer detta synliggöras med hjälp av 
synbarhetsanalyser samt visualiseringar från utvalda fotopunkter. Dessa kommer att sammanställas i en 
kulturmiljöutredning och en landskapsanalys.  

6.1.4 Grumling 

Grumling uppkommer dels vid etablering av fundamenten till vindkraftverken och 
transformatorstation/er, dels i anslutning till nedläggning av det interna kabelnätet inom Vindkraftparken. 
Vid förberedelse av botten vid etablering av gravitations- och/ eller fackverksfundament kommer 
grumling att ske. Även vid borrning av monopilefundament sker grumling.  
 
Hur omfattande grumlingen blir och hur långt partiklarna sprider sig beror dels på bottensubstrat, dels på 
vilket arbetsmoment som utförs och på vilket sätt.  Arbete på en botten där sedimentet utgörs av mindre 
partiklar, som t.ex. lera, grumlar mer och partiklarna sprider sig längre än om samma arbete sker på en 
botten som utgörs av t.ex. sand eller sten. Storleken på partiklarna avgör också hur lång tid det tar innan 
de faller till botten och därmed utbredningen och tjockleken av efterföljande sedimentpålagring.  
 
Anläggning av samtliga typer av fundament orsakar grumling till viss grad. Vid anläggning av 
gravitationsfundament uppstår grumlingen främst vid förberedande bottenarbeten (tex utjämnande av 
botten) och för monopilefundament och fackverksfundament uppstår grumlingen främst om förborrning 
behövs. En beräkning av sedimentspridning kommer att tas fram inom ramen av MKB:n. 

  



 

 137  
 
 

 

6.1.5 Habitatförlust 

Fundament för vindkraftverk och transformatorstation/er samt fundamentens erosionsskydd tar bottenyta 
och naturliga habitat i anspråk. Olika typer av fundament och dess erosionsskydd tar olika mycket 
bottenyta i anspråk, vilket kommer att redogöras för i MKB:n och tillhörande teknisk beskrivning. 
Nedläggning av de interna kabelnäten inom vindkraftparkerna medför ett temporärt ianspråktagande av 
bottenytan om kablarna grävs ned, men ett mer eller mindre bestående intrång om det handlar om ett 
mekaniskt skydd som lagts på kablarna (överlagring av naturligt material kan förekomma och då blir även 
denna påverkan temporär).  

6.1.6 Förändrade och nya habitat 

Vid etableringen av fundament tillförs hårdbottenyta till den naturliga miljön, dels i form av fundamentet, 
dels i form av fundamentens erosionsskydd. Tillskottet av hårdbottenyta kommer att fördelas inom 
projektområdet. 
 
Fundamentstypen inkl. erosionsskydd är avgörande för tillskottet av ny hårdbottenyta. 
Gravitationsfundament inkl. erosionsskydd och fackverksfundament inkl. erosionsskydd kan förväntas ge 
ett högre tillskott av hårdbottenyta jämfört med monopile inkl. erosionsskydd. 
 
Beroende på fundament och utformning på erosionsskydd så skapas ett artificiellt rev med varierande 
hårdbottenstruktur. Denna hårdbottenstruktur kommer att kunna användas av koloniserande organismer 
och djur som söker föda, boplats eller vill undvika predatorer. Det är främst marina organismer 
associerade med hårdbotten som väntas använda sig av de artificiella strukturerna, exempelvis blåmusslor 
eller torskfiskar. Utformningen av erosionsskydden och fundamenten kommer i hög grad att styra 
komplexiteten, exempelvis i form av håligheter i olika storlekar. En större heterogenitet leder ofta till ett 
mer gynnsamt habitat för koloniserande organismer. Hur stort detta tillskott av hårdbottenstruktur blir 
beror på om fundamenten placeras på hårdbotten eller mjukbotten. 

6.1.7 Klimat/Utsläpp till luft 

 
Under anläggningsskedet och avvecklingsskedet för Vindkraftparken sker utsläpp till luft främst från de 
fartyg och maskiner som används under byggnationsarbeten och etablering av vindkraftverk samt från 
transporter till och från etableringsplatsen.  
 
Även vid avveckling av vindkraftparken antas de fartyg och maskiner som används ge upphov av utsläpp 
till luft. Då den bästa tekniken ska användas och då även sjöfarten ställer om så kan utsläppen från båtar 
vara mindre om några år redan sedan andra drivmedel än fossila kan användas.  
 
Omdirigering av fartygstrafik till följd av ett etablerande av vindkraftparken kan komma att innebära 
ökade eller minskade utsläpp. Detta kommer att analyseras som del i MKB:n.  
 



 

 138  
 
 

 

Vindkraft är en förnybar resurs som producerar ren el och inte genererar några utsläpp under drift. 
Verksamheten innebär tillförsel av ny elkraft som ersätter annan kraft. Miljövärdet av detta kan beräknas 
på olika sätt. Valet av miljövärderingsprincip har avgörande effekt på resultaten eftersom det i de svenska 
och nordiska elproduktionssystemen är stor skillnad mellan medel- och marginalel.  

6.1.8 Elektromagnetiska fält 

Den huvudsakliga effekten som väntas inom området från internkabelnätet är det elektromagnetiska fältet 
(EMF). Det elektromagnetiska fältet är ett samlingsnamn för det elektriska fältet samt det magnetiska 
fältet. Dessa typer av fält är närvarande i de flesta typer av urbana miljöer och uppkommer vid 
genererande, överföring och förbrukning av el, exempelvis hushållsmaskiner och kraftledningar samt 
kring sjökabel. Fältstyrkan avtar radiellt från kabel vilket innebär att den minskar med avståndet från 
denna.   
 
Det magnetiska fältet mäts i enheten Tesla (T) eller oftare mikrotesla (µT) och elektriska fält mäts i volt 
per meter (V/m) eller oftare mikrovolt/m (µV/m). Både de elektriska och de magnetiska fälten avtar med 
avståndet från källan. Det elektriska fältet förhindras att spridas från kabeln och är därmed irrelevant vid 
bedömningar av påverkan. Det magnetiska fältet (B-fält) sprids från kabeln och kan påverka t.ex. faunan. 
Rörelse genom det magnetiska fältet inducerar ett ytterligare elektriskt fält (iE-fält) som sprids från 
kabeln och kan påverka faunan. 
 
Magnetfältet beror på om kablarna är likström eller växelströmskablar samt om kablarna läggs på botten 
eller grävs/spolas ner i botten. 

6.1.9 Närvaro av arbetsfartyg 

Vid etablering av Vindkraftparken inklusive transformatorstation/er och det interna kabelnätet kommer 
ett flertal arbetsfartyg och arbetsplattformar av olika slag att vara närvarande i området vilket kan orsaka 
störning genom alstring av undervattensbuller och fysisk närvaro i området. 
 

6.1.10 Kollision- och allisionsrisk 

Vindkraftverken och transformatorstationen/erna utgör uppförande av nya fysiska strukturer vilket kan 
medföra en ökad risk för kollision samt allision, dels för fartyg, dels för fåglar och fladdermöss.  
 
En riskanalys för sjöfarten kommer att tas fram inom ramen för MKB:n liksom bedömningar av risken för 
kollision för fåglar och fladdermöss, se kapitel 0. 
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6.2 Exportkabel/lar 

Följande påverkansfaktorer härrör till kabelförläggning inom projektet.  

6.2.1 Grumling 

Huruvida exportkabeln ska ligga på botten eller grävas/spolas ner är ännu inte bestämt. För det fall att 
kabeln/larna ska grävas/spolas ner blir grumlingen större än om kabeln läggs på botten. Hur omfattande 
grumlingen blir och hur långt partiklarna sprider sig beror dels på bottensubstrat, dels på vald metod. En 
åtgärd på en botten där sedimentet utgörs av mindre partiklar, som t.ex. lera, grumlar mer och partiklarna 
sprider sig längre än för samma åtgärd på en botten som utgörs av t.ex. sand eller sten. Storleken på 
partiklarna avgör också hur lång tid det tar innan de faller till botten och därmed utbredningen och 
tjockleken av efterföljande sedimentpålagring.  

6.2.2 Habitatförlust 

Nedläggning av exportkabeln/arna in till land medför ett temporärt ianspråktagande av bottenytan om 
kabeln/arna grävs ned, men ett mer eller mindre bestående intrång om det handlar om ett mekaniskt 
skydd som lagts på kabeln/arna (överlagring av naturligt material kan förekomma och då blir även denna 
påverkan temporär). 
 
Intrångets omfattning beror av nedläggningsteknik och kommer att beskrivas som del i MKB:n.  

6.2.3 Elektromagnetiska fält  

Ett elektromagnetiskt fält alstras vid exportkabeln/larna precis på samma sätt som för internkabelnätet. 

6.2.4 Närvaro av arbetsfartyg 

Förläggningen av exportkabel/larna kommer att utföras från ett kabelförläggningsfartyg. Kabeldragningen 
beräknas gå relativt fort och den totala tid som fartyget befinner sig inom ett specifikt område är 
begränsad.  
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6.2.5 Arbetstillfällen 

Precis som etableringen av vindkraftverken, transformatorstation/er och det interna kabelnätet så medför 
anläggandet av exportkabel/ar sysselsättning. Den kvantitativa bedömning som hänvisas till i 6.1.1 
innefattar exportkablar.  

6.3 Landtag 

Det finns ett flertal anläggningsmetoder och tekniska lösningar för att ta in exportkabeln från 
Vindkraftparkerna till land. Exempel på metoder är öppen schaktning samt horisontellt styrd borrning 
eller HDD (Eng. Horizontal Directional Drilling). Vilken typ av lösning och anläggningsmetod som är 
bäst lämpad beror av förutsättningarna som råder vid det aktuella landtaget. Påverkansfaktorer är geologi, 
topografi/batymetri, skyddade arter samt eventuell påverkan på dessa m.m.   

6.3.1 Grumling 

Grumling kommer att uppkomma vid de markarbeten som företas vid landtagen. Mängden grumling är 
framför allt relaterad till den metod som väljs, samt bottentyp. Om det är möjligt att genomföra landtagen 
med HDD uppstår mindre grumling än vid användandet av öppen schaktning. Avseende bottentyp sker 
en mer omfattande grumling om större andel små partiklar förekommer.   

6.3.2 Habitatförlust (fysiskt intrång) 

En viss påverkan kommer att uppkomma av de markarbeten som företas vid landtagen. Påverkan är i 
första hand relaterad till den metod som används. Vid öppen schaktning sker ingrepp utefter kabelns 
sträckning. Om HDD används som metod för landtagen sker ingrepp främst kring startplatsen för 
borrningen.   

6.3.3 Elektromagnetiska fält 

Ett elektromagnetiskt fält alstras vid exportkabeln/larna precis på samma sätt som för internkabelnätet. 

6.3.4 Närvaro av arbetsfartyg 

Fartyg och/eller olika typer av pråmar kommer att finnas närvarande i vattnet nära strandlinjen och 
arbetsmaskiner kommer att finnas närvarande på land.   
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6.3.5 Ljud, undervattenljud 

Ljud kommer att uppstå från de anläggningsarbeten som genomförs vid landtagen. Beroende på de 
förutsättningar som råder vid respektive landtag kan sprängning komma att bli aktuellt. Ljuden kommer 
vara begränsade i tid till byggnation och avvecklingsskedet.  

6.3.6 Påverkan markanvändning 

Den yta som behöver tas i anspråk för nödvändiga arbeten under anläggningsskedet och driftskedet 
kommer att medföra begränsad markanvändning. Detta kommer dock att vara förhållandevis begränsade 
områden kring själva landtagen.   

6.3.7 Arbetstillfällen 

Förberedande och anläggande av landtagen kommer att medföra sysselsättning. Den kvantitativa 
bedömning som hänvisas till i 6.1.1 innefattar exportkablar. 
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7 Potentiella miljöeffekter 

7.1 Vindkraftpark och exportkabel 

7.1.1 Produktion 

Vindkraft är en förnybar resurs som producerar ren el och inte genererar några utsläpp under drift. 
Siemens Gamesa har gjort en LCA (livscykelanalys) för sitt 8 MW offshore vindkraftverk vilken visar att 
efter ca 7,4 månader har ett vindkraftverk producerat den energimängd som det går åt för att tillverka och 
transportera vindkraftverket (SiemensGamesa, 2020) Vindkraftverket kommer därmed under sin livstid 
producera 41 gånger mer energi än vad som gått åt vid tillverkning. Vindkraftverk nyttjar energin i vinden 
och kräver därför inte att begränsade naturtillgångar exploateras för tillförsel av bränsle.  
 
Förväntad vindresurs för Vindpark Långgrund har beräknats baserat på New European Wind Atlas 
(NEWA, 2021). Modellen är baserad på mer än 10 års mesoskaliga simuleringar av vindstatistik med en 
upplösning på 2 3 km. En förfining av modellen ner till 200 m x 200 m har utförts av Svea Vind Offshore 
specifikt för projektområdet med hjälp av den linjära modellen WAsP, Wind Atlas Analysis and 
Application Program (DTU, 2021).  
 
Den tekniska utvecklingen av vindkraftverk går snabbt framåt. Idag finns det vindkraftverk på ca 15 MW 
och 240 m rotor tillgängliga för projekt som byggs från 2024 och framåt. Svea Vind Offshore gör 
bedömningen att en realistisk storlek på vindkraftverk vid realisering av Vindpark Långgrund är ca 20 25 
MW/st. 
 
Baserat på beräknad vindresurs, den exempellayout som presenteras i Figur 3 samt den storlek på verk 
som bedöms rimlig för projekten beräknas produktionen till ca 13,6 TWh sammantaget för Vindpark 
Långgrund vilket motsvarar ca 2 340 000 villors hushållsel, om förbrukningen är 5 800 kWh/år 
(Energimyndigheten, 2016). Beräkningarna är genomförda baserat på den exempelturbin som beskrivs i 
Tabell 3. 

7.1.2 Klimat/Utsläpp till luft 

Under anläggningsskedet och avvecklingsskedet för vindkraftparken sker utsläpp till luft främst från de 
fartyg och maskiner som används under anläggningsarbeten och etablering av vindkraftverk samt från 
transporter till och från etableringsplatsen. Dessa utsläpp beror på typ av fartyg som används för 
installation, teknikval mm. och kommer att analyseras som del i MKB:n. Bolaget kommer att eftersträva 
att minimera negativ miljöpåverkan från projektet.  
 
Växthusgasutsläpp beräknas i form av gram koldioxidekvivalenter per kilowattimme. För vindkraft är 
utsläppet runt 7  56 g CO2e/kWh. Detta kan jämföras med:  
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Kol (675  1689 g CO2e/kWh) 
Olja (510  1170 g CO2e/kWh) 
Gas (290  930 g CO2e/kWh) 
 
(IPCC, 2014). 
 
Verksamheten innebär tillförsel av ny elkraft som ersätter annan kraft. Miljövärdet av detta kan beräknas 
på olika sätt. Valet av miljövärderingsprincip har avgörande effekt på resultaten eftersom det i de svenska 
och nordiska elproduktionssystemen är stor skillnad mellan medel- och marginalel. Nedan finns en kort 
beskrivning av principerna som används och hur de bör tillämpas. Siffrorna är från Elforsk, 
Miljövärdering av el  med fokus på utsläpp av koldioxid (Elforsk). 
 

• Dåtid: Ser man till den historiska produktionen av el så kan man beräkna utsläppen från den 

2/MWh), Norden (58 kg CO2/MWh) 
och EU (415 kg CO2/MWh) är stor. Siffrorna beskriver endast de historiska utsläppen och är 
olämplig som beslutsunderlag när det gäller åtgärder som påverkar den framtida elmarknaden.  

• Nuläge: I varje enskilt ögonblick ersätts den el som för tillfället är dyrast att producera. Detta 
or. Med 

hjälp av modellsimuleringar går det att göra beräkningar med god precision. Miljövärderingen av 
marginalel varierar från ca 400 kg CO2/MWh vissa år till ca 750 kg CO2/MWh andra år.  

• Framtid: För att beskriva en framtida situation måste en stor mängd samverkande faktorer vägas 
in, t ex handeln med utsläppsrätter. I dagsläget är priserna på CO2 mycket låga vilket innebär 
större miljönytta med ny utsläppsfri produktion genom t ex vindkraft.  Miljövärderingen bedöms 
till ca 600 kg/MWh. 

 
Tabell 10. Miljövärdering/utsläppsbesparing per år samt under driftstiden (30 år) till följd av tillförsel av 
elkraft, baserat på produktion vid Vindpark Långgrund. 

TILLFÖRSEL AV EL  
NULÄGE - LÅGA 

MARGINALUTSLÄPP  
NULÄGE - HÖGA 

MARGINALUTSLÄPP  
FRAMTID -  LÅGA 

PRISER PÅ CO2 

13,6 TWh/år 5 440 000 ton CO2 10 200 000 ton CO2 8 160 000 ton CO2 

Drifttid 30 år 163 000 000 ton CO2 306 000 000 ton CO2 245 000 000 ton CO2 

 

7.1.3 Geologi   

En vindkraftpark påverkar havsbottens geologiska förhållanden då fundament placeras på botten. Vilken 
fundamentstyp som används avgör hur mycket av bottenytan som tas i anspråk. Den sammanlagda 
bottenytan som berörs är mycket liten oavsett vilken typ av fundamentstyp som används. Hur stora delar 
som kommer upptas samt dess påverkan på bottensubstraten kommer utredas inom ramen för MKB:n 
efter att inventering av botten är utförd. 
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7.1.4 Meterologi  

Vindkraftparken kommer att innebära en inbromsning av vinden över projektområdena. Efter 
Vindkraftparken kommer vindförhållandena succesivt återgå till följd av inblandning av ostörda luftflöden. 
Storleken på inbromsningen av vinden beror av slutlig layout och storlek på vindkraftverk. Hur snabbt 
ostörd luft blandas in beror bland annat av atmosfärisk stabilitet och turbulensförhållanden.  
 
Bedömningen i nuläget är att Vindkraftparkerna påverkan på meteorologin inte kommer att innebära 
några miljöeffekter. 

7.1.5 Hydrografi  

Vindkraftverkens fundament påverkar omgivande vatten då de utgör fysiska föremål i vattenpelaren. 
Detta kan leda till lokalt förändrad cirkulation och vattenkarakteristik samt annorlunda ström- och 
vattenförhållanden. Inom ramen för MKB:n kommer bedömningar att göras avseende miljöeffekter på 
vågor, strömmar och is. 

7.1.6 Riksintressen 

Delområde Långgrund 1 överlappar en liten del av ett riksintresse för yrkesfisket, havsplaneområden och 
delområde Långgrund 2 ligger i nära anslutning till samma riksintresse. Alla kabelkorridorsalternativ 
passerar också igenom riksintressen för yrkesfiske inom kustzonen.  Preliminärt bedöms störst påverkan 
på riksintressen för yrkesfiske ske i anläggningsskedet av vindkraftparken. En avstängning av området 
under konstruktion kommer innebära att ett mindre område av riksintresse för havsbaserat yrkesfiske 
därmed också stängs av för fartygstrafik och fiske.   
 
Ljud från eventuell pålning kan påverka beteendet hos strömming och skarpsill inom riksintresseområden 
för riksintressen inom både hav- och kustzon. Vid drift, i det fall fartygstrafik och fiske med passiva 
redskap samt pelagisk trål tillåts inom områdena, bedöms påverkan preliminärt vara mycket liten. Detta 
då det fiske som pågår idag inte bedöms hindras av tillkomsten av vindkraftverk och kablar i de planerade 
områdena. 
 
Totalförsvaret kan ha intressen utöver de publika riksintressen som finns i området vilka är belagda med 
sekretess.  
 
Påverkan på riksintresse sjöfart kommer att hanteras som del i den nautiska riskanalysen.  
 
Påverkan på övriga riksintressen som är utpekade enligt 3 respektive 4 kap. MB såsom riksintressena 
obruten kust, högexploaterad kust, rörligt friluftsliv och turism, friluftsliv och naturvård bedöms 
preliminärt inte uppkomma på annat sätt än visuellt.  
 
Verksamhetens påverkan på riksintressena kommer redovisas i MKB:n. En del av underlaget kommer 
vara synbarhetsanalyser och visualiseringar samt utredningar av ljudpåverkan. 
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7.1.7 Natura 2000-områden 

De Natura 2000-områden som ligger närmast Vindpark Långgrund är Skärgårdsreservaten (SE0220129) 
och Hävringe-Källskären (SE02200288). En av de sträckningar av exportkablar som utreds passerar 
genom Natura 2000-området, Bråviken Yttre. IBA-området Bråviken-  (SE084) som delvis 
omfattar N2000-områdena Hävringe-Källskären i Södermanlands län samt Bråviken yttre i Östergötlands 
län kommer att utredas för eventuell utökning. En sådan utökning av Natura 2000 Hävringe-Källskären 
kan även vara aktuell öster om nuvarande Natura 2000 gräns, om analysen visar att detta krävs för att 
skydda de mest lämpade områdena för bevarandet av fåglar. Natura 2000-områdena beskrivs närmare i 
kapitel 5.1.5. 
 

I MKB:n kommer specifikt påverkan på marina naturvärden, säl och fågel utredas vidare.  
 

Under konstruktionen av vindkraftparken Vindpark Långgrund pekar preliminära resultat på att ljud från 
eventuell pålning kan innebära störningar för gråsälar och fisklek inom ett antal Natura 2000-områden 
kring projektområdet. Dessa störningar är dock enbart tillfälliga och väntas inte påverka Natura 2000 
områdenas måluppfyllelse på lång sikt. Dock kan störningar under känsliga perioder för gråsälar så som 
pälsömsning (maj till juni) och ungperioden då ungarna föds och diar (från mitten av februari till mitten 
av april) betraktas som extra allvarliga. Preliminärt väntas ingen påverkan inom Natura 2000-områden 
som en följd av driftljud eller vibrationer. En viss påverkan kan dock ske under driftskedet i form av 
habitatförlust och vid anläggningen i form av muddring eller spolning vid dragning av exportkablar genom 
skyddade områden.  
 
De Natura 2000-habitat som kan väntas är rev (1170) och möjligen även sandbankar (1110). Förekomsten 
och tätheten av blåmusslor tyder på att även biogena rev (1171) förekommer. Det är möjligt att marin 
vegetation i form av olika algarter förekommer inom de grundare områdena. Sedimentation kan i tjocka 
lager täcka över alger och blåmusslor och orsaka skador och mortalitet. En utredning av de 
sedimentationsnivåer som väntas och dess påverkan på naturmiljön kommer att göras inom ramen för 
MKB:n. 
 
Vindpark Långgrund är lokaliserat till ett område med en rik fågelfauna och höga fågelvärden. Bland 
dessa fågelförekomster utmärks häckande skräntärnor, fisk- och silvertärnor, sillgrisslor, tobisgrisslor, 
tordmular, rastande ejdrar och övervintrande alfåglar. Det finns påverkansrisk för ett flertal fågelarter 
men där påverkan som mest bedöms kunna bli låg och sannolikt inte har negativ effekt på någon fågelarts 
populationsutveckling. Genom att undvika lokalisering av vindkraftverk på grundare vatten än 20 meter i 
delområde Långgrund 1 reduceras risk för påverkan på rastande ejder väsentligt. På delområde 
Långgrund 2 kan påverkansrisk reduceras genom att hålla stort avstånd mellan vindkraftverken och 
undvika lokalisering till grundare områden som nyttjas till födosök av alfåglar.  
 
Skräntärna har påvisats födosöka i kustnära vatten som inte överlappar med Vindpark Långgrund, varpå 
påverkansrisk bedöms som försumbar. Fisk- och silvertärna födosöker delvis i Vindpark Långgrund. 
Undanträngningsrisk för dessa fåglar bedöms dock som försumbar. Då de ytterst sällan flyger högre än 20 
meter förväntas risken för kollisionsfall vara liten. Sillgrissla och tordmule vistas och födosöker i ett 
överlappande område med delområde Långgrund 2 men där påverkansrisk genom undanträngning 
reduceras genom att hålla stort avstånd mellan vindkraftverken. 
  
Påverkan från Vindkraftparken på fågel i form av kollissionsrisk, barriäreffekter och 
undanträngningseffekt av livsmiljö i projektets olika faser kommer att analyseras vidare i MKB:n. 
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Påverkan för de Natura 2000 områdena som finns i närområdet kommer att utredas vidare inom ramen 
för MKB:n i syfte att ta fram ett beslutsunderlag som möjliggör en bedömning om verksamheten kan 
tillåtas enligt 7 kap 28 b § MB. Centralt i detta beslutsunderlag är bevarandeplanerna för respektive 
område och samt eventuell påverkan på bevarandemålen.  
 
Exempel på konsekvenser att ta hänsyn till är bland annat grumling, ljud, vibrationer, kollisionsrisker och 
barriäreffekter (fågel). MKB:n kommer att beakta påverkan under projektets alla skeden; byggnation, 
drift och avveckling. Direkta och indirekta effekter av verksamheten och risken för långtidseffekter 
kommer att analyseras och eventuellt resultera i en tillståndsansökan för Natura 2000.  

7.1.8 Övriga skyddade områden 

Inom de naturreservat som beskrivs i kapitel 5.1.6 finns olika bevarandemål, relaterade till havsmiljö 
handlar dessa exempelvis om att bevara bältsbildande vegetation och strukturbyggande arter, förhindra 
fysiska skador på bottnar, förhindra exploatering samt att bevara fiskars rekryterings- och uppväxtområden 
där dessa finns. Preliminärt antas störst störningar på den marina miljön inom närliggande naturreservat 
vara associerade med anläggningen av Vindpark Långgrund och de ljud som då kan uppkomma. Ljud från 
odämpad pålning har eventuellt möjlighet att störa rekryteringen hos fisk inom vissa naturreservat och 
kan också påverka uppväxtområden. Vid drift av vindkraftparken väntas preliminärt inga störningar på de 
marina miljöerna i närliggande naturreservat.  
 
Påverkan på sälskyddsområden väntas främst ske i form ljudmässiga störningar vid konstruktionen av 
Vindkraftparken. Preliminärt antas att vid eventuell pålning kan en störning av sälarna associerade med 
beteendeförändringar och flykt inom åtminstone tre av sälskyddsområdena vara att vänta. Sker pålningen 
odämpat antas ljudmässiga störningar associerade med hörselskador inte kunna uteslutas inom de 
närmaste sälskyddsområdena från delområde Långgrund 2.  
 
Påverkan för de växt och djurskyddsområden som finns i närområdet kommer utredas inom ramen 
för MKB:n.   

7.1.9 Naturmiljö 

Påverkan på naturmiljön inom Vindpark Långgrund bedöms främst bestå i habitatförlust, där naturliga 
habitat ersätts med artificiell hårdbotten. Även sedimentation kan ha en temporär inverkan på naturliga 
miljöer. Tillgängliga substratkartor typer på att de vanligaste substraten inom områdena är sand, grov 
sand, grus och småsten följt av sten, block och berggrund. Vissa ytor utgörs också av lera.  
 
Preliminärt bedöms påverkan inom Vindpark Långgrund som en följd av habitatförlust och tillskott av 
artificiell hårdbotten bli liten. Detta då det är i sammanhanget mycket små ytor som tas i anspråk inom 
områden där hårdbotten redan förekommer. Det är möjligt att en viss ändring av naturmiljön uppstår 
även utanför fundament och erosionsskydd på grund av ändringar i sediment och predatortryck, men 
denna effekt har vid tidigare studier varit mycket lokal (Hammar L. P., 2016). 
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7.1.10  Fåglar 

Ottvall Consulting har anlitats för att göra konsekvensbedömningar avseende fågel.  
 
Undanträngningseffekter av livsmiljö: 
 
Under anläggnings- och avvecklingsfasen bedöms fartygsaktivitet och arbeten kopplade till 
Vindkraftparken utgöra en marginell påverkan i förhållande till redan befintlig fartygsaktivitet. Flera 
studier har undersökt i vilken grad olika sjöfåglar störs av fartygsaktivitet, vilken potentiellt kan tränga 
undan fåglar från vindkraftparkområdet. Lommar har i hög grad visats undvika områden med hög 
fartygsaktivitet medan alkor inte är lika känsliga. Alkor, men troligen inte lommar, kan vänja sig till viss 
grad av upprepad störning från fartygsaktiviteter. 
 
Aktiviteter vid anläggning och avveckling av Vindkraftparken bedöms ha liten negativ påverkan på 
rastande och födosökande sjöfåglar. Undanträngningseffekter av livsmiljö vid anläggning och avveckling 
bedöms ha försumbar påverkan på fåglar även under sommarhalvåret då det är mindre störningskänsliga 
fågelarter som vistas i projektområdet för Vindpark Långgrund. Dessa fågelarter utgörs främst av 
måsfåglar och tärnor, vilka samtliga påverkas i ringa grad av fartygsaktivitet och undanträngning från 
vindkraftområdet av densamma. 
Sammantaget kan undanträngningseffekter uppstå i anläggnings- och avvecklingsfasen, men dessa faser är 
relativt korta med lokalt förhöjd aktivitet och en eventuell påverkan bedöms som försumbar. 
 
Kollisionsrisk: 
 
Med kollisionsrisk avses risk för fåglar att träffas av vindkraftverkens rotorblad i drift. Anläggnings- och 
avvecklingsfasen pågår under en relativt kort tid och kollisionsrisken under denna period är i det närmaste 
obefintlig då väsentlig kollisionsrisk med rotorblad blir aktuell först när verken är i drift, det vill säga 
under driftsfasen. 
 
Barriäreffekter: 
 
Risken för påverkan av barriäreffekter är inledningsvis mycket begränsad men blir större allt eftersom fler 
vindkraftverk färdigställs. Det är dock först i anläggningsfasens slutskede som barriäreffekter på 
migrerande fåglar kan vara aktuellt då vindkraftverken upptar allt större del av vindkraftområdet. 
Samtidigt utgör anläggnings- och avvecklingsskedet en begränsad period av Vindkraftparkens totala 
livslängd och konsekvensbedömning av eventuella barriäreffekter är endast relevant för driftsfasen. 
 
Undanträngningseffekter av livsmiljö, kollisionsrisk och barriäreffekter för berörda områden kommer att 
behandlas vidare i MKB:n.  

7.1.11 Fladdermöss  

Rune Gerell har anlitats för att genomföra en skrivbordsstudie avseende fladdermöss i relation till 
Vindpark Långgrund.  
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Nyare forskning vid Lunds universitet har visat att insekter ansamlas kring landbaserade vindkraftverk i 
skymningen, vilket lockar fladdermöss till platsen. Detta fenomen kan sannolikt även uppträda till havs.  

7.1.12 Fisk  

De tre påverkansfaktorer som bedöms ha störst betydelse för fisksamhället vid etablering och drift av 
Vindkraftparken och kablarna är undervattensljud, förlust/tillkomst av habitat samt grumling. Både 
undervattensljud och grumling är tidsmässigt kortvariga, medan tillkomst av habitat inom Vindkraftparken 
och efterföljande s.k. reveffekt ger en effekt under längre tid. Preliminärt bedöms påverkan på 
fisksamhället i området vara störst under anläggningsskedet. 
 
Olika fiskarter är olika känsliga för undervattensljud beroende på om de har simblåsa eller inte, samt på 
simblåsans utseende och placering. Vissa arter, exempelvis sillfiskar har en koppling mellan innerörat och 
simblåsan vilket gör dem extra ljudkänsliga. Dessa är så kallade hörselspecialister (Thomsen, 2006). Fisk, 
fiskägg och larver kan påverkas negativt av höga nivåer av undervattensljud, särskilt ljud associerade med 
odämpad pålning av fundament (Andersson, 2016). I driftskedet är ljudnivåerna lägre men kontinuerliga 
och väntas som mest orsaka lokalt undvikande i små områden kring varje vindkraftverk vid hårt väder. 
 
Fisk, och särskilt fiskägg och larver, kan påverkas negativt av grumling. Vuxna fiskar är generellt tåliga för 
relativt höga grumlingsvärden så länge de inte pågår under för lång tid (Karlsson, 2020). Fiskägg som 
flyter i vattenpelaren kan om de exponeras för hög grumling under ett antal dagar tyngas ner av partiklar 
som fäster på äggens membran. Om äggen hamnar på bottnen på grund av detta löper de större risk att 
drabbas av predation och syrebrist och detta påverkar överlevnaden negativt (Westerberg, 1996). För ägg 
som läggs på bottnen kan övertäckning genom sedimentation leda till syrebrist på grund av minskat 
vattenutbyte och minskad kläckningsframgång (Karlsson, 2020). Påverkan på fisk, fiskägg och larver från 
grumling i relation till den grumlingsmodellering som planeras kommer att utredas inom ramen för 
MKB:n av Medins. 
 
Habitatförlust genom en ersättning av mjuka habitat med artificiell hårdbotten har vid studier av 
genomförda Vindkraftparker inte visat någon negativ påverkan på mjukbottensassocierade fiskarter så 
som plattfiskar. Däremot kan reveffekten som uppstår i anslutningen till de artificiella hårda strukturerna 
innebära en positiv påverkan på hårdbottenassocierade arter så som exempelvis torsk och ål. 
 
En studie avseende ålens vandring vid passage över sjökabel i Kalmarsund har genomförts. I den rapport 
som finns publicerad av Westerberg och Lagenfelt (Westerberg & Lagenfelt, 2008) gällande passager 
över en AC kabel mellan Öland och fastlandet för forskarna fram följande: 
 

min on average and would hardly influence fitness in a 7000-  
 
I en rapport från Vindval (LagenfeLt, andersson, & Westerberg, 2011) återfinns citatet i inledande 
sammanfattning och som en förklaring till varför studien är aktuell att utföra det vill säga att det är av 
intresse att se hur stor fördröjningen blir. Rapporten för inte fram att en fördröjning på 40 minuter vid 
passage skulle kunna leda till för stor förbrukning av fettreserver.  
 
Vidare för rapporten även fram följande i diskussionen: 
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att det finns en effekt. Effekten är emellertid begränsad, med en genomsnittlig fördröjning vid 
kabelpassagen på cirka  

 
Att inte kablar utgör ett vandringshinder för ål stöds av ett flertal andra studier och rapporter bland annat 
(U.S. Dept. of the Interior, 2019), (Vindval, 2021), (Westerberg, N, Lagenfelt, Aarestrup, & Righton, 
2014), (Westerberg & Begout, Orientation of silver eel (Anguilla anguilla) in a disturbed geomagnetic 
field., 2000), (Westerberg, Lagenfelt, Andersson, Wahlberg, & Sparrevik, 2006), (Öhman, Sigray, & 
Westerberg, 2007) 
 
Repellerande effekt är något som diskuteras i relation till ålens vandring och kablar. Detta är en effekt 
som ger en påverkan i det att ålen simmar i en lite annorlunda vinkel i ca 10 m innan den återupptar sin 
tidigare riktning (Westerberg, Lagenfelt, Andersson, Wahlberg, & Sparrevik, 2006). Att ålar vänder 
tillbaka skriver forskarna kan bero på slumpen och inte kopplat till kabeln (Westerberg & Lagenfelt, 
2008): 
 

“There was no evidence that the cable was an obstruction to migration. Just two of the 60 eels 
turned back somewhere in the middle interval containing the cable and this can be explained 

 
 
Bolaget anser att ålens vandring är en viktig fråga och den kommer att bedömas och redovisas i 
kommande MKB. Bolaget anser dock att fältstudier för att räkna ålar i området inte är nödvändig för 
arbetet med att ta fram konsekvensbedömningar för påverkan på ål, varken på individnivå eller 
populationsnivå. Bolaget är medvetna om och utgår från förekomst av ål och ålars passage över sjökablar 
kopplade till vindparken och ett omfattande provfiske skulle inte bidra till ny kunskap som skulle kunna 
påverka konsekvensbedömningarna, däremot skulle ett omfattande provfiske bidra till stress hos de 
infångade individerna.  
 
Däremot är Bolaget öppna diskussion för huruvida ålens vandring bör ingå i ett kommande 
kontrollprogram kopplat till en tillståndsgiven park. 
 
Bolaget har via Medins genomfört en skrivbordsstudie för att se hur fisksamhället ser ut i projektområdet 
samt i kabelkorridorerna. Detta kommer ligga som underlag när Medins gör bedömningen av påverkan 
för fisksamhället inom ramen för MKB:n. 
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7.1.13 Marina däggdjur  

Marina däggdjur bedöms främst påverkas av undervattensljud. Undervattensljud förekommer dels som 
impulsivt och högt ljud i samband med eventuell pålning och sprängning, dels som mer kontinuerligt ljud 
från fartyg och arbeten under anläggningsskedet. Under driften kommer ljudet att vara lägre och av 
kontinuerlig karaktär. Hur stor en eventuell störning blir beror av ett flertal orsaker såsom källjudet, dess 
frekvensfördelning, vattnets karakteristik för spridning av ljud (salthalt mm.), avstånd till ljudkällan samt 
varje arts känslighet för den typ av ljud som uppkommer.  
 
Medins utför en litteraturstudie på förekomsten av säl baserat på den årliga sälräkningen som genomförs i 
samband med sälarnas pälsbytesperiod som en del i den nationella miljöövervakningen. Medins utför 
också en undersökning av tumlarförekomsten i projektområdet dels baserat på tidigare studier, dels 
baserat på resultatet från ett års fältstudier med passiva avlyssningsmetoder (PAM) i form av F-Pods.  
 
Tumlare är dokumenterat känsliga för höga undervattensljud och den art av marina däggdjur som bedöms 
utsättas för störst risk för störning vid en etablering, förutsatt att de befinner sig i området. Vid 
konstruktion av nödvändiga fundament till vindkraftparken sker ofta pålning vilket kan störa tumlare. En 
etablering där höga undervattensljud förekommer kan leda till permanenta eller tillfälliga hörselskador 
alternativt att tumlare undviker och avlägsnar sig från berörda områden. Om tumlarna inte avlägsnar sig 
och befinner sig i området under längre tid kan även lägre ljud ackumulerat över tid leda till hörselskador. 
Det finns i dagsläget inget som tyder på att liknande skador kan uppstå som en följd av ljudet under 
driften. 
 
De sälar som är aktuella i området kring Vindpark Långgrund är gråsälar. Preliminära resultat från 
Medins skrivbordsstudie indikerar att området är viktigt för gråsälen, med ett stort antal sältillhåll och 
flera sälskyddsområden.  
 
Sälar är inte lika känsliga som tumlare för undervattensljud, men även de kan drabbas av temporära eller 
permanenta hörselskador vid höga ljud eller längre exponering. Vid vissa ljudnivåer visar de också ett 
tydligt undvikande, tidigare studier talar om avstånd på ca 10 km från ljudkällan vid odämpad pålning 
(Edrén, 2010). Om störning sker under känsliga perioder så som sälarnas pälsbyte kan det leda till 
negativa effekter för områdets sälar. Vid övriga tider visar studier dock att de snabbt återgår till sina 
områden efter att det störade ljudet upphört (Edrén, 2010). Preliminärt väntas ingen negativ påverkan på 
gråsälarna i området som en följd av driftljudet. 
 
Anläggningsarbetet för en Vindkraftpark är begränsad i tid vilket innebär att detsamma gäller för de 
störningar som beskrivs här. Utöver detta finns ett flertal skyddsåtgärder att vidta. Vid pålning sker ofta en 

- marina 
däggdjur möjlighet att lämna berörda områden. Det finns också ljuddämpande skyddsåtgärder som kan 
användas för att minska spridningen av ljud, exempelvis bubbelgardiner.  
 
 
Medins kommer att göra bedömningen av påverkan på marina däggdjur till MKB:n och utgå från en 
utredning av undervattensljud både för pålning och vid drift av vindkraftverken som kommer tas fram för 
Vindpark Långgrund.  
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7.1.14 Bottenflora & bottenfauna  

 
De påverkansfaktorer som bedöms ha störst betydelse för bottensamhälle vid etableringen av 
Vindkraftparken och exportkablarna är direkt mekanisk påverkan vid anläggning, förlust/tillkomst av 
habitat samt grumling/sedimentpålagring. Förlust/tillkomst av habitat sker under hela driftperioden 
medan grumling och mekanisk påverkan sker främst under anläggningsskede vid etablering av fundament 
och erosionsskydd samt nedläggning av kablar. Preliminära bedömningar indikerar att de bottenfaunarter 
som förekommer är relativt okänsliga för grumling och sedimentation i måttlig grad. Direkt påverkan kan 
de däremot inte undvika, dock väntas en snabb återhämtning på ett eller ett par år. Påverkan på 
blåmusselbankar genom habitatförlust kan dock väntas ha en större påverkan med längre återhämtning.  
 
Bedömningar av påverkan på bottenfloran och bottenfaunan kommer göras av Medins inom ramen för 
MKB:n.  
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7.1.15 Rekreation och friluftsliv 

Påverkan på rekreation och friluftsliv kan förväntas uppstå i anläggningsskedet till följd av närvaro av 
bland annat arbetsfartyg inom arbetsområdet vilka kan störa aktiviteter som t.ex. fiske och segling i 
området. En positiv påverkan på friluftslivet i form av fritidsfisket kan uppstå då fundamenten skapar nya 
strukturer som enligt många studier visat sig attrahera fisk.  
 
Påverkan på rekreation och friluftsliv för de intresseområden som finns i parkens påverkansområde 
kommer att bedömas som del i MKB:n.  

7.1.16 Yrkesfiske & fritidsfiske  

Medins har genomfört en litteraturstudie som utreder förekomsten av yrkes- och fritidsfiske i området.  
 
Den största påverkan på yrkesfisket bedöms preliminärt bli under anläggningsskedet med eventuellt 
pålningsljud och avstängning av området under konstruktion. Då tillåts ingen fartygstrafik, vilket 
utestänger mycket lite fiske, men kan innebära omvägar för fiskefartyg som annars färdas genom 
projektområdet. De höga ljud som associeras med pålning kan preliminärt också påverka beteendet hos 
sill och skarpsill inom stora ytor, även inom områden av riksintresse för yrkesfisket. Vindkraftparken 
kommer vara öppet för fartygstrafik, inklusive fiskefartyg, under driftskedet, men med vissa restriktioner 
såsom att t.ex. bottentrålning inte får förekomma inom parken och där kablar finns.  
 
Fiske med andra metoder såsom burfiske, långrev och pelagisk trålning kommer troligen att kunna fortgå 
som vanligt. I dessa fall väntas påverkan under driften vara låg till obefintlig då allt tyder på att ingen 
bottentrålning bedrivs i dagsläget. Detta gäller även fritidsfisket. 
 
Vindkraftparker till havs kan ha också ha en positiv inverkan på fisket. Studier har visat på generellt hög 
artdiversitet och abundans av fisk kring artificiella strukturer i havet, även om orsaken till detta är oklar 
(Hammar L. , 2016).  
 
Förutsättningar för och eventuell påverkan på yrkes- och fritidsfiske inom projektområdet för den 
planerade Vindkraftparken och exportkabelkorridorerna kommer att utredas vidare inom ramen för 
MKB:n av Medins. 

7.1.17 Landskapsbild  

Landskapsbilden är den visuella upplevelsen av landskapet. Den präglas av landskapets karaktär som är 
ett resultat av naturens förutsättningar och hur människan format dessa.  
 
Upplevelsen av den landskapsbildspåverkan som vindkraftverk innebär är i viss mån beroende på 
inställning till vindkraft enligt forskning som har bedrivits av Eja Pedersen via Vindval. Det innebär att 
påverkan av vindkraftverk i landskapet kan upplevas som både negativ och positiv beroende på 
betraktarens subjektiva uppfattning om vindkraft.  
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Vindpark Långgrund kommer att förändra landskapsbilden, från en obruten horisont till en horisontlinje 
med inslag av en av människan skapad anläggning. Vindkraftverken förändrar därmed karaktären av 
havsvyn. Vindkraftverken innebär att ett rörligt inslag tillkommer i landskapet då vindkraftverkens 
rotorblad roterar.  
 
Vindkraftverken kommer att vara försedda med hinderbelysning vilken blir synlig från land i mörker. 
Hinderbelysningen kommer att utformas enligt gällande regelverk vid tiden för installation.  
 
Avseende luftfart regleras kravet på vindkraftsverk över 150 meter idag enligt Transportstyrelsens 
föreskrift TSFS 2013:9 vilka innebär att ytterkanterna ska ha vitt högintensivt blinkande ljus och verken i 
mitten ska ha fast rött lågintensivt ljus. Det vita ljusets styrka får justeras under dygnet. På dagen ska 
styrkan vara 100 000 Cd, gryning och skymning 20 000 Cd och i mörker 2 000 Cd. Tornet ska markeras 
med minst tre lågintensiva (32 Cd) röda ljus på halva höjden upp till nacellen (maskinhus).  
 
Vindkraftverk till havs skall även förses med sjösäkerhetsanordningar (SSA), såsom till exempel hinderljus. 
Detta skall göras i enlighet med internationella rekommendationer från sjöfartsorganisationen 
International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA), 
Recommendation O-139. Vidare regleras detta nationellt i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om utmärkning till sjöss med sjösäkerhetsanordningar (SSA), TSFS 2017:66. Förslag på hur 
hinderbelysningen för sjöfart för parken kan komma att se ut kommer att utredas inom ramen för MKB:n. 
 
Wind Sweden har anlitats för att utföra en synbarhetsanalys. En översiktskarta för beräkningsområdet 
framgår av Figur 44. Beräkningsresultaten redovisas på Svea Vind Offshores hemsida. 
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Figur 44 Beräkningsområde, Synbarhetsanalys 
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Wind Sweden har anlitats för att ta fram visualiseringar. Dessa redovisas på Svea Vind Offshores hemsida. 
Visualiseringar har tagits fram för punkter enligt Figur 45. 
 

 
Figur 45 Punkter för visualiseringar 
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Mareld landskapsarkitekter har anlitats för att utföra en landskapsanalys. Analysen kommer att innefatta 
platsbesök samt bedömningar baserat på visualiseringar och synbarhetsanalyser.  

7.1.18 Kulturmiljö 

Arkeologicentrum AB har anlitats för att genomföra en kulturmiljöanalys. 
 
Vid bedömning av potentiell påverkan på kulturmiljöer har nedanstående frågeställning varit vägledande.  
 

• Föreligger höga kulturvärden inom de två planerade vindparkerna eller i deras influensområden?  

• Om så är fallet, hur påverkas kulturvärdena av den planerade vindkraftsutbyggnaden? 

• Innebär den eventuella påverkan några negativa konsekvenser för kulturmiljöer eller andra 
kulturvärden?  

• Strider den planerade vindkraftsutbyggnaden mot hushållningsbestämmelser, områdesskydd och 
bevarandemål enligt MB (SFS 1998:808) eller annan relevant lagstiftning?  

 
Slutsatsen av analysen är att konsekvenser för kulturmiljön av den planerade vindkraftsutbyggnaden inom 
Långgrund är obetydliga till små negativa konsekvenser. Motiveringen är som följer.  
 
Miljön är lämplig för vindkraftsutbyggnad. Storskaliga landskap med få ingående komponenter är 
lämpligast för storskaliga anläggningar av vindkraftverks typ (Birk Nilsen 2007).  
 
Platsnivå. På platsnivå är fornlämningspotentialen tämligen liten. Eventuella fornlämningar kan undvikas 
och kvarligga utan skador. Inga andra kulturvärden berörs. Kulturmiljökonsekvenser på platsnivå kan 
antingen utebli helt eller bli obetydliga till små negativa.  
 
Närområdesnivå. På närområdesnivå finns ett litet antal höga kulturvärden som endast påverkas visuellt. 
Störst påverkan sker på riksintresseområdet Ringsö Hartsö. Påverkan är emellertid mest omfattande på 
den del av riksintresseområdet som inte egentligen kan uppvisa några riksintressanta kulturvärden. I den 
södra delen, består kulturvärdena av ett tämligen obetydligt antal kulturhistoriska lämningar av 
konventionella typer som förekommer utmed hela Sveriges kust. Riksintresseområdets kärnvärden 
återfinns i norra delen, på stort avstånd från det närmaste delområdet, Långgrund 1.  
 
Vindkraftsutbyggnaden planeras utanför riksintresseområdet. Det blir med andra ord inte fråga om någon 
förstörelse eller förvanskning av kulturvärden. Ingen fragmentering av kulturmiljön inträffar, inga 
strukturer eller samband i kulturmiljön bryts eller försvagas och blir mindre tydliga. Inga irreversibla 
skador på kulturmiljön uppkommer. Enskilda betraktare kan komma att uppleva sig störda av synliga 
vindkraftverk, men den störningen kan inte jämställas med den förstörelse av kulturvärden som 
miljöbalken ska förhindra. Någon enligt 3 kap. 6 § MB otillåten påtaglig skada kan det därför inte vara 
fråga om. Här erinras för jämförelsens skull om att vindkraftsutbyggnad har skett inom såväl 
helhetsriksintressen (4 kap.) som inom riksintressen (3 kap. 6 §) i betydande antal i angränsande län. 
 
Traktnivå. På traktnivå är vindkraftverkens synlighet reducerad av avstånd till obetydlighet och mindre. 
Traktnivån omfattar avstånd på mer än 20 till 40 gånger vindkraftverkens totalhöjd. Från det landbaserade 
vindbruket finns inget exempel på att vindkraftverk på avstånd som överstiger omkring 20 gånger 
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vindkraftverks totalhöjd ansetts vara otillåtlig. Detsamma gäller det havsbaserade vindbruket, ännu i liten 
omfattning i svenska vatten.  
 
Både måttliga och betydande negativa kulturmiljökonsekvenser har redan på den tidigare skalnivån visats 
inte aktualiseras, varför de inte heller på denna skalnivå kan inträffa. Kulturmiljökonsekvenser på 
traktnivå uteblir helt eller blir obetydliga. 

7.1.19 Marinarkeologi  

Svea Vind Offshore kommer inför slutlig detaljprojektering att göra en inventering för att säkerställa att 
inga vrak finns i närheten av verkens eller kablarnas placering.  
 

7.1.20 Ljud  

Vindkraftverk bidrar till en lokal ljudpåverkan genom alstrande av mekaniskt och aerodynamiskt ljud. Det 
mekaniska ljudet genereras från vindkraftverkens maskinhus (från t.ex. växellåda och generator) och har 
en karaktär som är mer skild i ljudbild från naturliga bakgrundsljud och som lättare fortplantas. 
Teknikutvecklingen inom vindkraftverk tillsammans med isolering av mekaniska komponenter har gjort 
att de mekaniska ljuden har begränsats avsevärt med nyare modeller och de nyare modellerna har därför 
inte samma typ av problem som de äldre modellerna.  
 
Den dominerande delen av ljudet från ett vindkraftverk är det aerodynamiska ljudet som genereras från 
vindkraftverkens vingar när dessa rör sig genom luften. Det aerodynamiska ljudet kan beskrivas som ett 
svischande ljud som påminner om ljudet som uppstår i vegetation när det blåser med den skillnad att 
svischandet från rotorbladen återkommer med regelbundenhet när vindkraftverken är i rörelse. Ljudet 
från vindkraftverk avtar ju längre avståndet till vindkraftverken blir, därtill tillkommer med ökande 
avstånd en ökande andel naturliga ljudkällor som maskerar ljudet från vindkraftverken.  
 
Ljud från vindkraftverk hörs främst vid medelhöga vindhastigheter, ju starkare det blåser desto mer 
maskeras ljudet av andra ljudkällor såsom vågskvalp och trädens susande. När det är vindstilla och 
vindkraftverken står still uppkommer inga ljud från vindkraftverken. Ljudutbredningen är även beroende 
av till exempel temperatur, luftfuktighet och lufttryck och kommer därför variera över året. Ljudnivå mäts 
i decibel. För vindkraftverk finns enligt praxis ett riktvärde med en ekvivalent ljudnivå på 40 dB(A) 
utomhus invid bostäder vilket också kommer underskridas för Långgrund (Naturvårdsverket, 2020). 
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Figur 46. Beskrivning av vanliga ljudnivåer. Vindkraftverk får inte överskrida ljudnivån 40 dB(A) 
utomhus invid bostäder. 
 
Ljudberäkningar är genomförda av Akustikkonsulten och med den nordiska beräkningsmetoden Nord 
2000 och den praxis som följer beräkningsmodellen. Det är också denna modell som generellt 
rekommenderas av Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2020). Eftersom vatten ur akustisk synvinkel är 
ett hårt underlag blir dämpningen av ljudet med avstånd från vindkraftverket lägre över hav än över land, 
vilket har beaktats i genomförd ljudberäkning genom att ange vatten som mycket hårt underlag. 
Mätpunkter där 40 dB(A) inte får överskridas är bostad eller fritidshus utomhus.  
 
Med nuvarande beräkning kommer 4 byggnader att få ljudnivåer som överstiger 40dB(A). Två av dessa 
utgörs av fyrar, Gustaf Dahlén och Norra Kränkan. Dessa bedöms inte vara ljudkänsliga punkter. De 
övriga två byggnaderna ligger i södra delen av Enskär och är Den ena av 
dessa byggnader utgörs av en fågelstation. Användningen av den andra byggnaden är för närvarande 
under utredning.  
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Figur 47. Beräknade ljudvärden 
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Vindkraftverk ger även upphov till lågfrekvent ljud. Lågfrekvent ljud har en längre våglängd och är därför 
svårare att dämpa och kan också breda ut sig över längre sträckor än annat ljud. Studier har visat att de 
lågfrekventa ljudnivåerna från vindkraftverk inte är högre än för många andra vanligt förekommande 
källor till ljud i boendemiljöer, till exempel från vägtrafik. Folkhälsomyndigheten har tagit fram allmänna 
råd om buller inomhus (Folkhälsomyndigheten, 2014), i vilka lågfrekvent ljud är inkluderade. Normal sett 
understigs de nivåer som framgår av dessa allmänna råd för punkter där 40dB(A) underskrids 
(Naturvårdsverket, 2020).  
 
Det ökade bullret från båtar och maskiner som används i anläggningsskedet, kommer att låta betydligt 
högre än verksamheten under driftskede men är begränsade till den tid då arbetena kommer att utföras.  
 
Beräkningar av lågfrekvent ljud kommer att tas fram som del i MKB:n.  

7.1.21 Rörliga skuggor 

Rörliga skuggor har beräknats av Svea Vind Offshore. 
 
Rörliga skuggor från vindkraftverk uppstår när solen står lågt och det blåser så att rotorbladen står 

långsamt blinkande ljus. Dessa rörliga skuggor kan upplevas som störande för boende i närheten av 
vindkraftverken. Omfattningen av rörliga skuggor från vindkraftverk är relaterade till antal soltimmar, 
närhet till bostäder, solvinkel, tidpunkt på dagen och väderstreck. Skuggtiden kan beräknas med hjälp av 

solstatistik. I beräkningarna används terräng utan vegetation, vilket betyder att det i många fall blir en 
mindre skuggtid i verkligheten (t.ex. om man har en trädridå som fångar upp skuggan vid huset). 
 
Begränsningsvärdet för rörlig skugga är enligt praxis 8 timmar/år resp. 30 min/dygn vid bostad och gäller 
utomhus på en yta om 5x5 meter, motsvarande en uteplats (Boverket, 2012). 
 
Utbredning av rörlig skugga har beräknats med programvaran WindPRO, med ett exempelverk i 
storleksklassen 335 m totalhöjd med 300 m rotordiameter. Enligt de i Sverige standardiserande 
antaganden som används vid beräkning av rörliga skuggor förutsätts att 20% eller mer av solen täcks av 
rotorbladen. Detta antagande ger ett maximalt avstånd från vindkraftparken där rörliga skuggor kan 
förväntas uppstå. Avståndet är beroende av storleken på rotorbladen, och beräkningen pekar på att 
avståndet för störning kommer att understiga avståndet till närmaste bostadshus, dvs de rörliga skuggorna 
kommer inte nå kusten, se Figur 48 för att se utbredningen av 8 h/år som är praxis samt vart 0 h/år är. 
Det vill säga området utanför den orangea linjen kommer man inte kunna se några rörliga skuggor som 
kommer från vindkraftparken.  
 
Miljöeffekten för rörlig skugga bedöms som obetydlig då inga rörliga skuggor kommer nå kusten.  
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Figur 48. Beräknade skuggvärden 
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7.1.22 Miljökvalitetsnormer 

En redovisning över vattenförekomster återfinns i kapitel 5.1.18. 
 
Medins bedömer att Vindkraftparker med tillhörande kabelkorridorer främst kan ge påverkan på de 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna och parametrarna. Utredningarna fokuserar därför på detta. 
Samtliga kvalitetsfaktorer och parametrar gås dock igenom och bedömts för att få en fullständig 
bedömning. De planerade åtgärderna sätts i relation till de kriterier som gäller vid klassning av specifika 
kvalitetsfaktorer och parametrar enligt Havs och Vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2019:25. 
Bedömningar görs också 
omständigheter att uppnå god status. 
 
Bedömningarna av MKN utgår från projektets framtagna WCS för kabelläggning och fundamentstyper. 
Utgångspunkten som används för WCS är dock sannolikt en stor överskattning av det verkliga utfallet. 
Om påverkan skulle ses utifrån detta WCS i en eller flera vattenförekomster planeras specifika scenarier 
tas fram som inte bedöms medföra påverkan på MKN, om detta bedöms möjligt. För att få så korrekta 
bedömningar som möjligt anges även ett antal förutsättningar som utgångspunkt för bedömningarna. 
 
Vattenmyndigheten har klassat de aktuella vattenförekomsternas övergripande ekologiska status som 
måttlig för tio samt otillfredsställande för en. För de flesta av vattenförekomsterna motiverade 
Vattenmyndigheten den övergripande ekologiska klassningen utifrån betydande påverkan av 
näringsämnen. För två av vattenförekomster angavs utöver näringsämnen även särskilt förorenande 
ämnen (SFÄ) respektive morfologiska förändringar och kontinuitet som motiveringar till de nuvarande 
klassningarna. 
 
Det preliminära resultatet pekar på att planerade arbeten, utifrån WCS, i fem av vattenförekomsterna 
inte medför förändringar av statusklassningarna samt inte heller försvåra möjligheten att uppnå god 
ekologisk status i dessa vattenförekomster. Studierna indikerar att specifika scenarier behövs tas fram för 
de övriga sex vattenförekomsterna för att inte påverka MKN. För alla dessa vattenförekomster bedöms 
det möjligt att ta fram specifika scenarier som inte påverkar MKN, men dessa varierar för respektive 
vattenförekomst, där några vattenförekomster ur MKN-synvinkel preliminärt bedöms tåla en lägre 
påverkan jämfört med andra. 
 
Sammanfattningsvis pekar det preliminära resultatet på att det planerade arbetet utifrån angivna scenarier 
och förutsättningar inte bedöms medföra några förändringar av klassningarna av status/ kvalitetsfaktorer/ 

samtliga ingående biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Motsvarande 
gäller också för kemisk status under angivna förutsättningar och WCS enligt de generella och specifika 
scenarierna för respektive vattenförekomst. Det preliminära resultatet indikerar också att effekterna av 
planerade åtgärder, i perspektiv av vattendirektivets intentioner och krav på miljökvalitet, bedöms bli 
mycket små. 

7.1.23 Infrastruktur och sjöfart 
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SS (SPPA, 2017) gjort en kvantitativ bedömning 
av miljöeffekterna till följd av en omdirigering av fartygstrafik vid Långgrund för att anpassa till en 
etablering av vindkraft. Resultaten från undersökningen visar dock på en något ökad miljöpåverkan till 
följd av längre rutter.  
 
Anatec har anlitats för att genomföra en riskanalys för sjöfart. Analysen behandlar risker, konsekvenser 
och effekter av riskreducerande åtgärderna och inkluderar även exportkablarna. Exempel på risker som 
hanteras i analysen är: 

• Risk för störning på fartygs navigationsutrustning 

• Risk för påsegling 

• Behovet av säkerhetsavstånd mellan park och närliggande fartygsstråk 

• Behov av ändrad farledsdragning i området 

• Behov av att ändra, flytta, etablera sjösäkerhetsanordningar i området 

• Lotsbordningsplats i förhållande parkerna,  

• Risker och åtgärder kopplade till anläggnings- och avvecklingsfas 

• Förutsättningar i händelse av sjö- och miljöräddning  

• Utmärkning av parken för sjöfarten enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 
2017:66) om utmärkning till sjöss med sjösäkerhetsanordningar. 

Arbetet kommer att innefatta påverkan på viktiga farleder.  
 
Under byggnation och nedmontering är projektområdet normalt sätt utmärkta med bojar och 
markerade/avbildade i relevanta handlingar. Normalt sätt hanterar 
kommersiell trafik detta som no-go zoner och styr runt. Den enda legala begränsningen som normalt sätt 
förekommer är en 500 m säkerhetszon kring de positioner där arbete pågår.  
 
Kustbevakningen kommer självfallet att tillåtas bedriva miljöräddning i och omkring området. Under drift 
finns normalt sätt inga säkerhetsavstånd eller skyddszoner där det råder tillträdesförbud eller andra 
faktorer som inskränker manöverutrymmet för exempelvis Kustbevakningens miljöräddnings- och 
kombinationsfartyg. 

7.1.24 Miljöincidenter 

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att belysa åtgärder för att minska risken för miljöincidenter.  

7.1.25 Kumulativ påverkan 

En utredning av kumulativ påverkan kommer att göras i MKB-arbetet.   
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7.2 Landtag 

7.2.1 Riksintressen  

Alla landtagen ligger inom riksintressen för yrkesfiske inom kustzonen. Preliminärt anses den största 
påverkan på eventuellt kustfiske i området uppstå i samband med anläggningen, och då främst genom 
avstängningar av områden i samband med kabeldragningar och konstruktioner vid landtagen. Övrig 
påverkan från själva konstruktionen så som grumling och ljud antas vara kort övergående och utan 
långsiktig påverkan. Vid drift väntas ingen minskning av tillgängliga områden för det kustnära yrkesfisket 
så länge fiske tillåts över kabeldragningarna.  
 
Bolaget kommer titta på påverkan på landtagen inom ramen för MKB:n. 

7.2.2 Skyddade områden 

Inga av de föreslagna landtagen ligger inom några skyddade områden. Aktiviteterna vid landtaget bedöms 
därför preliminärt inte ha någon inverkan på havsmiljön i skyddade områden. 

7.2.3 Naturmiljö 

Alla områden dominerades av bottnar med mjukt substrat och förekomst av kärlväxter.  Längs 
strandkanten växte fastsittande blåstång på sten och häll. Flertalet arter som påträffades i 
undersökningarna räknas som allmänt förekommande och inga rödlistade arter återfanns. Däremot 
återfanns kransalger i låg täckningsgrad på tre av landtagen. Inom fyra av landtagen förekom blåmusslor i 
tätheter som motsvarar biogena rev.  
 
Inom landtagen dominerar tåliga och opportunistiska arter. Preliminära bedömningar pekar på att med 
undantag av kransalgerna tål de en tillfällig störning. 

7.2.4 Kulturmiljö 

Landtagen bedöms inte påverka någon kulturmiljö eller skyddad lämning. 

7.2.5 Landskapsbild 

Landtagen bedöms inte ha en påverkan på landskapsbilden annat än mycket lokalt. 
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7.2.6 Rekreation och friluftsliv 

Landtagen bedöms inte ha en påverkan på rekreation och friluftsliv.  

7.2.7 Kumulativ påverkan 

I dagsläget bedöms inte landtagen ge upphov till några kumulativa effekter.  
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8 Pågående studier  

Detta kapitel redogör för det studieprogram som planeras för projektet som del i ansökansprocessen. 
Ytterligare studier kommer att genomföras bland annat som del i detaljprojektering och kontrollprogram. 
Utformningen av dessa studier kommer att definieras av det kontrollprogram som bestäms för projektet 
och slutligt val av teknik.  Det är därför lämpligt att tillstånd för dessa studier söks när förutsättningarna i 
dessa avseenden är klarlagda. Undersökningstillstånd har i många fall även en begränsad giltighetstid 
vilket gör att en tidig ansökan troligen behöver helt eller delvis förnyas vid tidpunkt för genomförande av 
studierna förutsatt att ansökan för detta görs som del i tillståndsprocessen.   
 
Ett exempel på studie som genomförs som del i detaljprojekteringen är ytkarterande och 
bottenpenetrerande scanning. 
 
Bottenpenetrerande scanning kan i vissa fall innebära en störning på marint liv och Svea Vind Offshore 
anser därför att det är lämpligt att genomföra denna efter att tillstånd erhållits. Studien kan då begränsas 
till tillståndsgivet område och behöver inte genomföras alls ifall projektet ej medges tillstånd.  

8.1 Fågel 

Ottvall Consulting har anlitats som sammanhållande konsult för att genomföra fågelstudier för projektet. 
De studier som används för bedömning av fågelförekomst redovisas Tabell 11. 
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Tabell 11. Genomförda fågelstudier 

ART/ARTGRUPP INVENTERINGSMET
ODIK 

ÅR REFERENS 

Häckande sjöfåglar Antal närvarande 
kustfåglar som 
indikerar häckning 
uppskattas 

2021 Kommande 
fågelrapport 
Långgrund 

Rastande ejder Räkning från flyg 12 augusti 2021, 25 augusti 
2022, 12 oktober 2022 

Kommande 
fågelrapport 
Långgrund 

Rastande sjöfåglar 
vintertid 

Räkning från land Sedan många år Lunds universitet, 
Artportalen 

Rastande sjöfåglar 
vintertid 

Transekter från båt 
och flyg 

1971 1978 Nilsson 2016 

Rastande sjöfåglar 
vintertid 

Transekter från flyg 2009 och 2016 Nilsson 2016 

Rastande sjöfåglar 
vintertid 

Transekter från flyg 21 februari 2021, 17 mars 
2021, 22 december 2021, 4 
mars 2022 

Kommande 
fågelrapport 
Långgrund 

Fisktärna, skräntärna, 
sillgrissla, silvertärna, 
tobisgrissla och 
tordmule 

GPS-telemetri 2021 Kommande 
fågelrapport 
Långgrund 

Migrerande fåglar  
dagtid 

Observationer av 
migrerande fåglar 

Sedan många år Bl. a. Vingspegeln för 
Häradsskär,Artportalen 

Migrerande fåglar - 
nattetid 

Ringmärkning längs 
kust och skärgård 

Sedan många år Lokala ornitologiska 
tidskrifter 
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8.2 Fladdermöss 

Baserat på den beskrivning av fladdermöss som återfinns i 5.1.9 och 7.1.11 bedöms en inventering som 
bäst lämpad efter att den planerade Vindkraftparken är på plats.  
 
Svea Vind Offshore föreslår därför ett kontrollprogram innefattande en mätning av fladdermusaktiviteten 
kring utvalda vindkraftverk på plats. Svea Vind Offshore kommer i samråd med Rune Gerell i ansökan 
föreslå ett kontrollprogram för fladdermöss. 

8.3 Marinbiologi 

Svea Vind Offshore har anlitat Medins för genomförande av Marinbiologiska studier. 

8.3.1 Säl  

Medins har genomfört en litteraturstudie över vilka sälar som kan befinna sig inom projektområdet och 
vilka tider på året som är extra viktiga eller känsliga för sälarna. Litteraturstudien genomfördes under 
2021 och baseras på den årliga räkningen av säl som sker i samband med den nationella 
miljöövervakningen där Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet. Dessa data anses ge 
tillförlitliga mått på populationstrender och distribution hos de undersökta sälarna (Havs- och 
Vattenmyndigheten, 2022).   

8.3.2 Tumlare  

Medins har genomfört undersökningar av tumlarförekomst inom Vindpark Långgrund med passiva 
avlyssningsmetoder (PAM). Undersökningen har pågått under ett år (2021 2022) med F-Pods från 
Chelonia Ltd. Syftet med undersökningen är främst att bekräfta låga tätheter (baserat på SAMBAH-
projektet) snarare än att noggrant kartlägga en populations rörelser. En mätperiod på 1 år har därför 
ansetts tillräcklig.  
 
F-Pods är utvecklade för att lyssna efter och spela in ljudet från just tandvalar (exempelvis tumlare). 
Undersökningen omfattar utsättandet av totalt 12 F-Pods, sex inom varje delområde. Ljudet som spelats 
in med F-Pods kan senare analyseras via ett dataprogram, KERNO-F Classifier, också tillhandahållet via 
Chelonia. Programmet analyserar ljudet och identifierar troliga tumlarklick. Efter expertgranskning för att 
utröna andelen falska positiva identifikationer kan ett värde på antalet minuter med tumlaraktivitet (DPM 

 Detection Positive Minutes) fås fram för valda tidsenheter. 
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Inom projektområdet visar tidigare information på att tumlare kan förekomma. Tumlare förekommer 
enligt data främst under vinterhalvåret och då enbart väldigt sparsamt.  

8.3.3 Fisksamhälle  

Medins har genomfört en litteraturstudie över vilka arter som kan befinna sig inom områdena baserat på 
fångstdata från yrkesfiske, data från olika databaser samt studier utförda i området av länsstyrelser eller 
kommuner. De återfunna arterna viktas sedan emot förutsättningarna inom respektive parkområde med 
avseende på exempelvis djup, avstånd från kust, substrat och förekomst av vegetation. Detta ger ett så 
kallat värsta scenario, där alla arter som återfunnits och som bedöms ha möjlighet att vistas inom 
projektområdet också antas göra det. Detta ger därför generellt ett betydligt högre antal arter än vad som 
vanligtvis återfinns vid provfisken och liknande studier. Risken för att missa en viktig art är också relativt 
liten, då underlaget innehåller studier på fisk utförda med många olika metoder. För de arter som väntas 
inom parkområdet görs sedan en liknande bedömning där möjligheten till lek inom områdena utvärderas. 
Litteraturstudien genomfördes under 2021. 
 
Störst vikt läggs vid rödlistade och kommersiellt viktiga arter. 

8.3.4 Kartering - habitat  

Modellering av habitat har beställts av Aqua Biota Water Reasearch.  
 

8.3.5 Provtagning infauna 

Provtagning av bottenfauna har utförts av Medins enligt standardiserad metod i enlighet med 
(Leonardsson, Förslag till samordnat bottenfaunaprogram i marin miljö, 2004) och undersökningstypen 
för mjukbottenlevande makrofauna, kartering (Havs och Vattenmyndigheten, 2016). Bottenhuggare av 
modell Van Veen med en standardiserad provtagningsyta på 0,1 m2 användes. Provtagningarna utfördes i 
juni 2021 i enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer (Naturvårdsverket, Status, potential och 
kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon, 2007). I varje delområde togs 20 
bottenhugg för analys av bottenfauna. Samtliga prover analyserades.  
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Figur 49. Van Veen provtagare av det slag som används för provtagning av infauna. 
 
Analysen av proverna har skett genom en taxonomisk analys ner till lägsta möjliga taxa. Utifrån detta har 
sedan BQIm samt individantal och artdiversitet beräknats. Fokus i analysen låg på artförekomst och 
möjlig rumslig spridning av arter.  
 
Inom vissa området var substratet grövre än vad som är önskvärt vid bottenfaunahugg, detta gjorde att 
provvolymen i vissa fall var för liten trots flera försök. Vid fyra stationer inom delområde Långgrund 1 och 
fem stationer inom delområde Långgrund 2 understeg provvolymerna fem liter, den minsta godkända 
volymen på ett prov (Leonardsson, 2004). Det fanns dock minst 15 godkända prov per område, vilket 

(Svensson, 2011) och tidigare erfarenheter är tillräckligt för 
en god bedömning av områdena.  

8.3.6 Miljögifter i sediment 

Provtagning av sediment utfördes av personal från Medins den 2 3 juni 2021. Sedimentprover togs vid 
totalt 18 olika punkter varav 5 punkter vardera i delområde Långgrund 1 respektive delområde 
Långgrund 2 samt 8 punkter i kabelkorridorer. Provstationerna valdes för att både erhålla geografisk 
spridning samt enligt tillgänglig information om bottenförhållanden i aktuella områden för att om möjligt 
ta prover från ackumulationsbottnar där finkornigt material varaktigt kan sedimentera och ansamlas.  
 
Enligt ursprunglig plan avsågs sediment i intervallet 0 5 cm respektive 45 50 cm tas ut med en Gravity-
corer, en rörhuggare ben
provtagning med rörhuggare då bottnarna var alltför hårda eller kompakta. I stället användes därför en 
Van Veenhuggare för enbart provtagning av ytligt material. Vid en provpunkt i delområde Långrund 1 
togs dock ett prov även på sediment i intervallet 45 50 cm.  
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Vid 2 provpunkter bestod sedimenten i huvudsak av grus, vilket i sammanhanget inte bedöms som 
meningsfullt att analysera. Således utfördes kemiska analyser från 16 provpunkter av de insamlade 
ytproverna och ett djupt prov. Resultaten kommer att användas inför den kompletterande provtagning av 
sediment som planeras för några djupare prover, där sådana bedöms tillföra vital information och är 
möjliga att erhålla.  
 
Vid provtagningen fylldes ett fältprotokoll i med provtagningsuppgifter bland annat med en beskrivning 
av det provtagna sedimentet och dominerande jordarter. Sedimentproverna förvarades mörkt och svalt 
och levererades till SGS i Linköping för kemiska analyser. 

8.3.7 Landtag  

De fem olika potentiella landtagen har undersökts av Medins med undervattensfilmning, vattenkikare, 
vadning och vegetationsprover. 

8.4 Miljökvalitetsnormer 

Påverkan på MKN kommer att utredas av Medins inom ramen för framtagandet av MKB:n.  
Planerade kabelkorridorer och projektområdet berör sammantaget  
11 olika kustvattenförekomster, vilka varierar i storlek mellan 0,95 391 km2. För varje vattenförekomst 
görs bedömningar av huruvida den sammantagna påverkan från både delområde Långgrund 1 och 
delområde Långgrund 2 medför en påverkan på MKN enligt riktlinjer från HaV (Havs och 
Vattenmyndigheten, 2013).  

8.5 Yrkes- och fritidsfiske  

Medins genomför en skrivbordsstudie av yrkesfisket i området kring Långgrund. Skrivbordsstudien 
grundar sig främst i data på landad fångst från svenska yrkesfiskare de senaste åren, men även tidigare år 
gås igenom kort. Detta ger en bild av vilka arter som främst fångas, och med vilka fiskemetoder. Utöver 
det finns även VMS-data att tillgå från HaV, detta ger en mer exakt bild av var trålningsaktivitet pågår i 
projektområdet för Långgrund. 

8.6 Riskanalys Sjöfart 

Anatec har anlitats för att genomföra en riskanalys för sjöfart. Analysen beskrivs översiktligt i kapitel 
7.1.23. 
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8.7 Sedimentspridning 

Niras har anlitats för att göra en beräkning av sedimentspridningen som uppstår vid etablering av 
vindkraftparkerna. Resultaten från detta kommer sedan Medins ha som underlag när de gör 
bedömningen av påverkan på det marinbiologiska livet.  

8.8 Ljud- och skuggberäkning 

Akustikkonsulten har anlitats för att göra ljudberäkningar av ekvivalent A-vägt ljud samt lågfrekvent ljud. 
Beräkning av rörliga skuggor har genomförts och redovisas som del i detta samrådsunderlag.  

8.9 Undervattensljud 

AFRY har anlitats för att göra en beräkning av undervattensljud som uppstår vid pålning av fundament 
samt drift. Resultaten från detta kommer sedan Medins ha som underlag när de gör bedömningen av 
påverkan på det marinbiologiska livet.  

8.10 Landskapsanalys 

Mareld Landskapsarkitekter har anlitats för att genomföra en landskapsanalys. Sitebesök, visualiseringar, 
synbarhetsanalys och kulturmiljöutredning kommer att ligga till grund för bedömningarna.  

8.11 Marinarkeologisk utredning 

Svea Vind Offshore har anlitat Västerviks Museum för att genomföra en skrivbordsstudie avseende kända 
marinarkeologiska lämningar samt områdets potential för marinarkeologiska lämningar.  
 
Svea Vind Offshore har beslutat att genomföra heltäckande ytkarterande scanning av tillståndsgivet 
område som del i detaljprojektering, innan slutliga positioner för verken bestäms. Detta säkerställer att 
ingen påverkan sker på marinarkeologiskt viktiga lämningar vid byggnation av parken. 

8.12 Kulturmiljöutredning 

En kulturmiljöutredning har genomförts av Arkeologicentrum.  
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Analysen tar sin utgångspunkt i områdesskydd och hushållningsbestämmelser för kulturvärden i gällande 
svensk lagstiftning, vägledningar för hantering av kulturmiljötemat vid vindkraftsutbyggnad upprättade av 
bland andra Boverket (2009), Nordiska ministerrådet (NM 2000) och Riksantikvarieämbetet (RAÄ) (RAÄ 
2008). Särskild betydelse tillmäts antikvarisk och rättslig praxis rörande bedömning av kulturmiljö-
påverkan vid vindkraftsutbyggnad. Utöver generella riktlinjer och anvisningar används för vägledning 
domar i mark- och miljödomstolar (MMD) och mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Det lokala 
perspektivet representeras av kulturvärden enligt kommunala översiktsplaner och kulturmiljöprogram 
(ÖP 2015, ÖP 2017, ÖP 2021 och ÖP 2040). Därutöver har konventionella källor av antikvarisk relevans 
använts, såsom RAÄ:s forn-minnesregister, Arkivsök, Forndok och Kringla, bebyggelseregister och andra 
söktjänster, länsstyrelsernas nationella och länsvisa geodata med mera enligt referenslista. 
 
Analysen grundar sig även på genomförd synbarhetsanalys och genomförda visualiseringar. 

8.13 Kumulativa effekter  

Svea Vind Offshore avser att analysera kumulativa påverkan inom områdena. 
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9 Planerat innehåll i 

miljökonsekvensbeskrivningen 

Kommande miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ska upprättas i enlighet med 6 kap. 35 36 §§ och 7 kap 
28 b § och 29 § MB samt miljöbedömningsförordningen 15 19§§. Syftet med denna miljöbedömning är 
att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.  
 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska enligt 6 kap. 35 36 §§ MB och 7 kap. 28 b § och 29 § och 
miljöbedömningsförordningen 15 19 §§ identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en 
planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra, såväl på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, 
landskap och kulturmiljö som på hushållning av mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt. Även 
hushållning av material, råvaror och energi skall identifieras och beskrivas. Syftet är vidare att möjliggöra 
en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och på miljön. 
 
MKB:n kommer sammanfattningsvis att innehålla följande information: 
 

• Presentation av Bolaget och verksamheten 

• Bakgrund och förutsättningar för verksamheten 

• Verksamhetens miljöeffekter som tex, elproduktion, ljud, landskapsbild och hinderbelysning, 
fåglar, fladdermöss, marina däggdjur, fisk, bottenfauna & flora, sjöfart, marinarkeologi inkl. 
kumulativa effekter.  

• Redovisning av ev. åtgärder för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa ev. negativa 
miljöeffekter. 

• Verksamhetens ev. påverkan på miljökvalitetsnormerna. 

• Icke-teknisk sammanfattning 

• Samrådsredogörelse 

• Redogörelse för sakkunskap hos de som medverkat till framtagandet av MKB:n. 

• Referenslista 
 
Synpunkter på övriga frågor som bör belysas i MKB:n tas tacksamt emot under samrådsprocessen. 
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10 Preliminär tidplan 

Projektens preliminära tidplan är enligt nedan: 
 
Tabell 12. Preliminär tidplan 

PROJEKTDEL BEDÖMD TID 

Avgränsningssamråd 1 (myndigheter) 13e april 2021 

Avgränsningssamråd 2 Jan/feb 2023 

Inlämning av ansökan Sommar 2023 

Handläggningstid  Sommar 2023 - Sommar 2024 

Beslut ansökan Höst 2024 

Kontrollprogram 
Detaljprojektering 
Upphandling 

2024  2026 

Byggnation 2026  2028 

Drift 2028  2058 
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11 Synpunkter 

Svea Vind Offshore avser nu att inhämta Era synpunkter samt information avseende inriktningen och 
omfattningen av ansökan, miljökonsekvensbeskrivningen.  
 
Vi önskar att Ni inkommer med skriftliga yttranden för att säkerställa att informationen tas emot korrekt 
och undvika risk för missförstånd samt ge möjlighet för Svea Vind Offshore att kunna sammanställa dem i 
en samrådsredogörelse i kommande ansökan.  
 
Synpunkter kan lämnas vid något av de mötestillfällen som bolaget har erbjudit genom annonsering eller i 
direktutskick eller skickas till: LG@sveavindoffshore.se.  
 
Det går också bra att skicka synpunkter via brev till Svea Vind Offshore, Kyrkogatan 24b, 803 11 Gävle. 

i mailets ämnesrad eller på kuvertet. Synpunkter mottas tacksamt senast den  
 
15 februari 2023 avseende myndighetssamråd 
28 februari 2023 avseende samråd med allmänhet, enskilda som kan bli särskilt berörda, 
organisationer, föreningar med flera 
 
Kontaktperson för projektet Långgrund är:  
 
Per Edström, projektledare  
Mobilnummer +46 (0)73 067 42 56 
E-postadress per@sveavindoffshore.se 
 
Svea Vind Offshores säte är i Gävle  
Postadress:  
Svea Vind Offshore AB  
Kyrkogatan 24 b 
803 11 Gävle 
 
Hemsida www.sveavindoffshore.se 

  

mailto:LG@sveavindoffshore.se
mailto:per@sveavindoffshore.se
http://www.sveavindoffshore.se/
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Svea Vind Offshore är ett entreprenöriellt bolag som fungerar 
som katalysator som möjliggör för vindkraft och vätgas på 
lämpliga platser utifrån ekonomi, teknik och miljö. 
 
Grundarna drivs av en vilja att bidra till en hållbar värld både 
vad gäller klimatet och jobbskapande lokalt där de verkar. 
 
Läs mer på www.sveavindoffshore.se 
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  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

KS § 58 Remiss avseende riksintresseprecisering för 
Stockholm Skavsta flygplats 

Diarienummer: KK23/23 

Nyköpings kommun har tagit del av Remissutgåva nr 2 – Riksintresse-
precisering för Stockholm Skavsta Airport (TRV2018/135400). 

Nyköpings kommun ser mycket positivt på att den aktuella riksintresse-
preciseringen framhåller Stockholm Skavsta Flygplats viktiga roll för 
internationell tillgänglighet och flygkapacitet i Stockholm-Mälardalen. Det är 
också positivt att Trafikverket bedömer att Skavsta är av samma betydelse 
som de flygplatser som ingår i det nationella basutbudet. 

Vidare ser kommunen positivt på att Trafikverket i bullerberäkningarna utgår 
ifrån flygprognos 2040 i stället för som tidigare flygplatsens hela 
miljötillstånd.  

Kommunen ser att den aktuella bullerberäkningen kan underlätta i den 
viktiga utvecklingen av verksamheter kring Skavsta och även i 
förverkligandet av kommunens översiktsplan med expansion av Nyköpings 
tätort västerut. Nyköpings kommun ser dock att Trafikverket behöver 
förändra eller utveckla några delar i rapporten innan publicering sker: 

• Beskrivningen av Skavstas viktiga roll inom samhällsviktigt flyg bör 
utvecklas utifrån att regeringen har pekat ut Skavsta som 
beredskapsflygplats. 

• Trafikverket behöver belysa ”systemet Ostlänken” korrekt – nu 
beskrivs bland annat kopplingen mot Skavsta otydligt och delvis 
felaktigt. 

• Konflikten mellan Ostlänkens och flygplatsens marksanspråk 
behöver redas ut för att undvika försening av Ostlänken. 

• Tydligare beskriva hur riksintresset övergripande påverkar 
förutsättningarna att utveckla området runt Skavsta. 

• Utveckla beskrivningen av vägtrafikens tillgänglighet till Skavsta och 
då inkludera den avsiktsförklaring som kommunen tecknat 
tillsammans med Region Sörmland och Trafikverket (KK22/182). 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet 
med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets 
bästa?  

Nej 

Har en prövning av barnets bästa genomförts?  

Nej 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Yttranden och yrkanden 

Beslutsordning 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1) att anta yttrandet över remissen Riksintresseprecisering för Stockholm 
Skavsta flygplats.  

 
 
 

Reservationer 

Bilagor till beslutet:  

Beslutet skickas till: 
Trafikverket 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Samhällsbyggnad Tjänsteskrivelse 

23-02-28 

     Dnr KK23/23  

 

Kommunstyrelsen 

Remiss avseende Riksintresseprecisering för 

Stockholm Skavsta flygplats 
 

Nyköpings kommun har tagit del av Remissutgåva nr 2 – Riksintresse-

precisering för Stockholm Skavsta Airport (TRV2018/135400). 

Stockholm Skavsta Airport (Skavsta) har redovisats som riksintresse sedan 

2008, enligt beslut av dåvarande Luftfartsstyrelsen. Någon riksintresse-

precisering har inte tidigare publicerats. Trafikverket Region Öst har i 

samverkan med Länsstyrelsen i Södermanland arbetat med att precisera 

riksintresset för Skavsta sedan 2018. Nyköpings kommun har deltagit i arbetet 

utifrån rollen som upprättare av översiktsplan och som delägare i flygplatsen. 

Ett förslag till riksintresseprecisering har varit ute på extern remiss sommaren 

2021. Nyköpings kommun lämnade då ett yttrande (KK21/519) där flera förslag 

till förbättringar och tydliggöranden framfördes. I början av 2022 inledde 

Trafikverket en större bearbetning av rapporten. Eftersom det har gjorts större 

förändringar av dokumentet, beslöt Trafikverket att en ny extern remiss skulle 

skickas ut: alltså denna remissversion 2. Rapporten redovisar de anspråk som 

följer med riksintresset i form av riksintressets markanspråk samt påverkans-

områden utanför detta. Det ska tjäna som underlag för kommunernas fysiska 

planering och tillståndsprövning samt för andra myndigheters handläggning 

som berör riksintresset. 

Nyköpings kommun ser mycket positivt på att den aktuella riksintresse-

preciseringen framhåller Stockholm Skavsta Flygplats viktiga roll för 

internationell tillgänglighet och flygkapacitet i Stockholm-Mälardalen. Det är 

också positivt att Trafikverket bedömer att Skavsta är av samma betydelse som 

de flygplatser som ingår i det nationella basutbudet. 

Vidare ser kommunen positivt på att Trafikverket i bullerberäkningarna utgår 

ifrån flygprognos 2040 i stället för som tidigare flygplatsens hela miljötillstånd.  

Postadress 
Nyköpings kommun 
611 83 Nyköping 

Besöksadress 
Stadshuset 
Tfn 0155-24 80 00 
Fax 0155-24 83 30 

Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
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Kommunen ser att den aktuella bullerberäkningen kan underlätta i den viktiga 

utvecklingen av verksamheter kring Skavsta och även i förverkligandet av 

kommunens översiktsplan med expansion av Nyköpings tätort västerut. 

Nyköpings kommun ser dock att Trafikverket behöver förändra eller utveckla 

några delar i rapporten innan publicering sker: 

• Beskrivningen av Skavstas viktiga roll inom samhällsviktigt flyg bör 

utvecklas utifrån att regeringen har pekat ut Skavsta som 

beredskapsflygplats. 

• Trafikverket behöver belysa ”systemet Ostlänken” korrekt – nu beskrivs 

bland annat kopplingen mot Skavsta otydligt och delvis felaktigt. 

• Konflikten mellan Ostlänkens och flygplatsens marksanspråk behöver 

redas ut för att undvika försening av Ostlänken. 

• Tydligare beskriva hur riksintresset övergripande påverkar 

förutsättningarna att utveckla området runt Skavsta. 

• Utveckla beskrivningen av vägtrafikens tillgänglighet till Skavsta och då 

inkludera den avsiktsförklaring som kommunen tecknat tillsammans 

med Region Sörmland och Trafikverket (KK22/182). 

Yttrandet har tagits fram av Samhällsbyggnad och är avstämt med Division 

Näringsliv, Kultur och Fritid samt med flygplatsens huvudägare Arlandastad 

Group.  

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med 

barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?  

Nej 

Har en prövning av barnets bästa genomförts?  

Nej 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1) att anta yttrandet över remissen Riksintresseprecisering för Stockholm 

Skavsta flygplats. 
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Mats Pettersson  
Kommundirektör  
2023-03-09 

Maria Ljungblom  
Samhällsbyggnadschef 
  

 

Beslut till: 

Trafikverket 

Samhällsbyggnad 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
Samhällsbyggnad 
Torben Buzas Eliasson 

2023-02-28 
 

Dnr 
KK23/23 
 
 

 
   

Yttrande över remiss avseende 

Riksintresseprecisering för Stockholm Skavsta 

flygplats (TRV2018/135400) 
 

Nyköpings kommun ser mycket positivt på att den aktuella riksintresse-

preciseringen framhåller Stockholm Skavsta Flygplats viktiga roll för 

internationell tillgänglighet och flygkapacitet i Stockholm-Mälardalen. Det är 

också positivt och tydliggörande att Trafikverket bedömer att Skavsta är av 

samma betydelse som de flygplatser som ingår i det nationella basutbudet.  

Trafikverket belyser i rapporten Skavstas gynnsamma geografiska läge och 

kopplingar till transportinfrastruktur såsom E4 och den planerade Ostlänken 

med tågstation vid flygplatsen. I beskrivningen av Skavstas viktiga roll och 

funktion skulle samhällsviktigt flyg, med Kustbevakningen och Brandflyget 

lokaliserade vid flygplatsen, med fördel kunna belysas utförligare tillsammans 

med det faktum Regeringen har pekat ut Skavsta som beredskapsflygplats.  

Trafikverket bör genomgående i rapporten beskriva Ostlänken som ett 

järnvägssystem bestående av huvud- och bibana, där en av de 5 stationerna 

planeras vid Skavsta med angöring på bibanan. I nuläget kan det felaktigt 

tolkas som att ingen station planeras vid Skavsta. Vidare bör det framgå att den 

planerade stationen på bibanan ger en stark koppling såväl söderut mot 

Norrköping och Linköping som norrut mot Södertälje och Stockholm. Att som 

nu endast framhålla att bibanan kan användas för resenärer från Nyköping 

resecentrum, ger en alltför begränsad bild av Ostlänkens kapacitet och nyttor.  

Nyköpings kommun har tidigare pekat på att Trafikverket behöver hantera 

konflikter mellan marksanspråket för Ostlänken och huvudlandningsbanan. 

Genom att inte ta med den nord-sydliga landningsbanan i riksintresset undviks 

den i föregående remissversion redovisade konflikten vid Skavsta resecentrum. 

I rapportens slutversion bör Trafikverket visa hur den kvarvarande konflikten 

avseende marksanspråk (karta 9) tas omhand, för att undvika att Ostlänkens 

tidplan påverkas. 

Nyköpings kommun ser positivt på att Trafikverket i bullerberäkningarna utgår 

ifrån flygprognos 2040 i stället för som tidigare flygplatsens hela miljötillstånd. 

Kommunen ser att den aktuella bullerberäkningen kan underlätta i den viktiga 

utvecklingen av verksamheter kring Skavsta och även i förverkligandet av 

kommunens översiktsplan med expansion av Nyköpings tätort västerut. 
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Nyköpings kommun 
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611 83 Nyköping 
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Trafikverket framhåller i riksintressepreciseringen att 600 000 personer har en 

timmes resväg till flygplatsen och att siffran kommer att öka över tid. Denna 

uppgift behöver verifieras då Nyköpings kommun menar att siffran är för låg. 

Rapporten kan även kompletteras med antalet boende inom 10 mils radie, som 

enligt data från SCB redan i dagsläget uppgår till över 3 miljoner. 

Trafikverket slår fast att rapporten ska tjäna som underlag för kommunernas 

fysiska planering och tillståndsprövning samt för andra myndigheters 

handläggning som berör riksintresset. Med det som utgångspunkt vill 

Nyköpings kommun framhålla vikten av att riksintressepreciseringen fokuserar 

på den övergripande utvecklingen kring Stockholm Skavsta såsom Ostlänken 

och det planprogram som tagits fram för området. Därför ser kommunen hellre 

att rapporten förtydligar de övergripande förutsättningarna och regelverken 

som gäller vid utvecklingen av Stockholm Skavsta Flygplats tillsammans med 

Ostlänken och ett växande verksamhetsområde, än att redovisa enskilda 

planbesked i riksintresserapporten. 

Avslutningsvis bör Trafikverket tydligare utveckla förutsättningarna för 

angöringsvägen till Stockholm Skavsta Flygplats, nuvarande riksintresse-

utpekade väg 629, som med Ostlänken får en ny sträckning. Nyköpings 

kommun menar att Trafikverket bör redovisa den avsiktsförklaring som 

tecknats med Trafikverket, Region Sörmland och Nyköpings kommun som 

parter, gällande lokalisering av ny angöringsväg till Skavsta. Parterna har i 

avsiktsförklaringen enats om att samverka för att hitta en lokalisering av väg 

629 som kopplar an till den planerade Kungsladugårdsleden, vilket i slutändan 

kan leda till en annan sträckning av väg 629 än den som redovisas i 

riksintresserapporten. För Stockholm Skavsta Flygplats är det viktigt att 

angöringsvägen erbjuder en effektiv koppling mot väg E4, för att skapa 

långsiktigt god tillgänglighet till flygplatsen. 

 

     

 

 

 

Urban Granström 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Förord  

Stockholm Skavsta Airport har redovisats som riksintresse sedan 2008, enligt beslut av 
dåvarande Luftfartsstyrelsen. Någon riksintresseprecisering har inte tidigare publicerats.  

Trafikverket Region Öst har i samverkan med länsstyrelsen i Södermanland, tagit fram 
denna rapport. Flygplatsägaren har som verksamhetsutövare bidragit med underlag. 
Representanter från Nyköpings kommun har deltagit.  

Ett förslag till riksintresseprecisering har varit ute på extern remiss från 2021-07-09 till 
2021-09-15. I början av 2022 inleddes en större bearbetning av rapporten. Nya 
flygbullerberäkningar har tagits fram. Eftersom det har gjorts större förändringar av 
dokumentet, beslöts att en ny extern remiss skulle skickas ut. 

När beslut har fattas om publicering, gäller den tills att den uppdateras. Rapporten 
redovisar de anspråk som följer med riksintresset i form av riksintressets markanspråk samt 
påverkansområden utanför detta. Det ska tjäna som underlag för kommunernas fysiska 
planering och tillståndsprövning samt för andra myndigheters handläggning som berör 
riksintresset. 

 

 

 

Rami Yones 
Regional direktör, Trafikverket Region Öst 
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Sammanfattning 
Trafikverket har preciserat riksintresseanspråk med tillhörande områden för Stockholm 
Skavsta flygplats. Arbetsgruppen har bestått av representanter från Trafikverket, Stockholm 
Skavsta flygplats, Länsstyrelsen i Södermanlands Län och Nyköpings kommun. Som 
konsultstöd har Pontarius AB deltagit fram till det första remissutskicket sommaren 2021. 
För flygbullerberäkningarna har Sweco Sverige AB anlitats.  

Riksintresset ska enligt bestämmelserna i 3 kap. 8 § miljöbalken skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra tillkomst eller utnyttjande av anläggningen. Riksintressets 
markanspråk kring en flygplats utgörs av mark som direkt används eller som i framtiden 
kan komma att användas för luftfartens behov. För att tillkomst eller utnyttjande av 
riksintresset inte ska försvåras måste ytterligare områden beaktas när ny bebyggelse eller 
markanvändning planeras. Det kan handla om områden som påverkas av buller från 
flygplatsen eller områden där höga objekt skulle kunna utgöra hinder för landande eller 
startande flygplan eller störa ut flygtekniska system. 

Markanspråket för en flygplats enligt gällande schablon, utgörs av ett område som sträcker 
sig 500 meter i vardera riktningen från en rullbanas centrumlinje samt 1 500 meter i 
längdled i vardera riktningen, räknat från rullbanans ändar. Utbredningen relaterar till den 
faktiska utbredningen av rullbanor, i vissa fall med en utökning för att möjliggöra framtida 
utbyggnad. I markanspråket för Skavsta ingår huvudbanan med tillhörande anläggningar. 
Detta markanspråk fastställdes år 2006. Något behov av en framtida förlängning av 
rullbanan bedöms inte finnas. 

 
Gräns för riksintressets markanspråk, svart linje. 

Förutom markanspråket redovisas också påverkansområden i form av flygbullerkurvor, 
flyghinderbegränsande ytor och om möjligt procedurområden. Dessa ligger till delar utanför 
markanspråket och flygplatsområdet, men behöver skyddas för att verksamheten inte ska 
påverkas negativt. Mer om hinderbegränsande ytor, se avsnitt 5.3 och 5.4. 

I den första remissversionen redovisades de flygbullerkurvor som fanns med i flygplatsens 
miljötillståndsansökan. Beräkningarna baserades på 75 000 flygrörelser. Trafikverket har 
nu gjort en bedömning som är lägre. Därför har nya flygbullerberäkningar tagits fram som 
baseras på Trafikverkets prognos för antal flygrörelser år 2040, 35 000 samt på 
aktualiserade flygplanstyper. Se mer i avsnitt 5.2. 

 
Flygbullerkurvor beräknat på 35 000 flygrörelser.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund till denna rapport 
Trafikverket använder i preciseringens titel den beteckning på flygplatsen som anges hos 
Transportstyrelsen, Stockholm Skavsta Airport. I texten framöver används benämningen 
”Skavsta” eller ”flygplatsen”.  

I detta dokument preciseras riksintresset Skavsta tillsammans med de områden som ska 
skyddas för att tillgänglighet eller utnyttjandet av riksintresset inte ska försvåras.  

1.2 Syfte 
Denna riksintresseprecisering är ett sådant underlag som Trafikverket enligt 2§ 
förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m., ska lämnas 
till länsstyrelsen. Enligt förordningen ska länsstyrelserna ta de initiativ som behövs för att 
det i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar och i planerings- och beslutsprocesser tas 
hänsyn till miljöbalkens bestämmelser i 3 och 4 kap (1998:808). När bestämmelserna ska 
tillämpas i prövningen av ett mål eller ärende, ska länsstyrelsen särskilt verka för att 
riksintressen tillgodoses i den prövningen. Av plan- och bygglagen (2010:900) framgår att 
det är länsstyrelsen som i förhållande till kommunernas planering tar tillvara och 
samordnar statens intressen och därvid särskilt verkar för att riksintressen tillgodoses.  

Riksintressepreciseringen utgår från Trafikverkets riksintresseutpekande kommer att 
fungera som ett underlag för länsstyrelser, prövande myndigheter och domstolar i ärenden 
där riksintresset ska vägas mot exempelvis exploateringsintressen. Nyttan av 
riksintressepreciseringen kommer först att kunna bedömas efter att underlaget har 
tillämpats i olika ärenden. Rapporten ska också fungera som ett underlag för handläggare 
inom Trafikverket, kommuner och flygplatsägare samt även kunna fungera som 
kunskapsunderlag till allmänheten. 

1.3 Kriterier för utpekande 
Enligt Boverkets generella kriterier för riksintressen ska ett utpekande grundas på en 
nationell bedömning och det ska vara väl dokumenterat att området uppfyller något av 
nedanstående kriterier:  

• Området hyser värden av stor nationell vikt 
• Området behövs för att uppfylla Sveriges nationella åtaganden 
• Områden behövs för att genomföra eller upprätthålla nationellt viktiga strukturer 

De övergripande kriterierna för samtliga transportslag är enligt Boverkets beslut 1999-07-
05: 

• Mark- och vattenområden för såväl befintliga, planerade, som för vissa framtida 
kommunikationsanläggningar kan pekas ut som riksintresse 

• Anläggningens funktion i transportsystemet är av grundläggande betydelse vid 
bedömningen 

• Funktionen kan vara av internationell (ingå i TEN-T, det Trans Europeiska 
transportnätverket), nationell eller av särskild regional karaktär. Av särskilt intresse 
är länkar som sammanbinder andra kommunikationsanläggningar av riksintresse 
inom transportsektorn eller noder som är av betydelse för samverkan mellan 
trafikslagen 
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• Unika lägesbundna naturförutsättningar kan också vara av riksintresse.  

Beslut om reviderade kriterier för riksintresseutpekande togs senast 12 augusti 2020 av 
Trafikverket. För luftfarten gäller:  

• Flygplatser som ingår i det nationella basutbudet eller andra motsvarande 
flygplatser som inte är statligt ägda 

• Flygplatser som bidrar till att upprätthålla grundläggande tillgänglighet 
• Alternativflygplatser som behövs för landning i vissa situationer 
• Anläggningar för kommunikation, trafikledning, elförsörjning och liknande   

Skavsta har bedömts vara en flygplats av samma betydelse som de flygplatser som ingår i det 
nationella basutbudet. I den sista punkten ingår luftfartens CNS-system (Communication, 
Navigation, Surveillance), start- och landningshjälpmedel m.m. Det är den tekniska 
infrastrukturen möjliggör flygtrafikledning och andra flygtrafiktjänster.  

1.4 Luftfartens regelverk 
Luftfarten är till största delen reglerad på internationell nivå. Genom ICAO (International 
Civil Aviation Organization) sker huvuddelen av regleringen. ICAO är ett organ inom FN 
med 193 länder.  

ICAO har till uppgift att underlätta luftfarten mellan världens länder och bidra till ökad 
flygsäkerhet genom skapandet av en standardisering av regelverket för luftfarten som 
inleddes genom Chicagokonventionen år 1944. Avseende flygsäkerhetsfrågor har Europeiska 
flygsäkerhetsbyrån EASA ansvar för regler och regelutveckling. Genom Sveriges 
medlemskap i ICAO och EU, har landet förbundit sig att följa dessa regelverk.  

Luftfartens regelverk gäller oberoende av denna riksintresseprecisering. Luftfarten i landet 
regleras främst genom luftfartslagen (2010:500) och luftfartsförordningen (2010:770) vilka 
till stor del är baserade på det internationella regelverket. Dessutom finns ett antal 
författningar utgivna av Transportstyrelsen. De delar av dessa lagar som berörs i denna 
riksintresseprecisering är de som rör höga byggnader och objekt och annat som kan utgöra 
hinder eller innebära störningar för flygtrafiken och de tekniska system som navigations-
utrustning m.m. som är kopplade till luftfarten.  

Enligt Marknadstillträdesförordningen (EEG nr 2408/92) har lufttrafikföretag inom EU rätt 
att, med undantag av de i förordningen angivna begränsningarna, fritt bedriva lufttrafik 
mellan EU:s alla flygplatser som är öppna för civil trafik. En enskild flygplats har således 
inte möjlighet att t.ex. förbjuda vissa flygplanstyper. Det kan dock finnas begränsningar i 
miljötillståndens villkor. Luftfarkoster i bullerklass 2 har varit helt förbjudna i Europa sedan 
1 april 2002.  

1.5 Hur arbetet har bedrivits 
Trafikverket har genom Region Öst, hållit ihop arbetet med denna riksintresseprecisering 
för Skavsta. Arbetet påbörjades under hösten 2018 och ett förslag var ute på remiss under 
perioden juli till september 2021. Remissen gick ut till statliga myndigheter och kommuner.  

Två grupper bildades, en arbetsgrupp och en styrgrupp som hade möten fram till den första 
externa remissen 2021. Arbetsgruppen bestod av deltagare från Trafikverket, Länsstyrelsen i 
Södermanland samt flygplatsen och Nyköpings kommun. Styrgruppen har letts av 
Trafikverkets enhetschef för Samhällsplanering och övriga deltagare har varit länsstyrelsens 
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länsarkitekt, strategienhetschefen på Nyköpings kommun samt en representant från 
flygplatsen.  

Efter den externa remissen 2021, har det under 2022 skett en uppdatering och bearbetning 
av dokumentet. Exempelvis har nya flygbullerberäkningar tagits fram. I remissversionen 
redovisades beräkningarna från flygplatsens miljötillstånd.  

På grund av de stora förändringarna av dokumentet som gjorts, beslöts att en ny extern 
remiss skulle skickas ut. 
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2. Bakgrundsbeskrivning 
2.1 Aktuella utredningar m.m. inom luftfartsområdet 
2.1.1 Regeringens flygstrategi 
Regeringskansliet publicerade i januari 2017 ”En svensk flygstrategi-flygets roll i framtidens 
transportsystem”. Där framhålls flygets stora betydelse för landets ekonomi och 
konkurrenskraft. ”För många människor i regioner och orter i t.ex. de nordligaste länen är 
varken väg eller järnväg ett realistiskt alternativ till flyget för resor till och från södra 
Sverige.” Flygets betydelse för godstransporter framhålls också, särskilt behovet av snabba, 
långväga transporter av högvärdigt gods.  

Trafikverket ska ingå och ansvara för statens avtal om transportpolitiskt motiverad 
interregional kollektivtrafik, som inte upprätthålls i annan regi och där det saknas 
förutsättningar för kommersiell drift. Den går till och från Arlanda och flygplatser i norra 
Sverige. 

I flygstrategin anges ett antal fokusområden: ”Tillgänglighet inom Sverige och 
internationellt”, ”Stärk Arlanda flygplats som nav- och storflygplats”, ”Flygets miljö- och 
klimatpåverkan ska minska”, ”Hög flygsäkerhet med målbaserade regelverk”, ”Rättvisa 
villkor och sund konkurrens”, ”En forskningsstark och innovativ flygindustrination” samt 
”Ökad export av svenska varor och tjänster”.  

2.1.2 Utredningar om luftrummet 
En förstudie om kapacitetsbehovet i svenskt luftrum publicerades i april 2017. Den togs 
fram i samarbete mellan Försvarets Materielverk (FMV), Försvarsmakten, LFV, Swedavia 
och Trafikverket. 

Luftrummet består av flera block, kontrollzonen närmast flygplatsen upp till 600 meter över 
mark, terminalområdet ovanför och utanför flygplatsområdet upp till 2900 meters höjd 
samt ovanför detta det kontrollerade luftrummet upp till ca 20 000 meter.  

 
Figur 1. Principskiss av det svenska luftrummet i profil. 

Luftrummet är också uppbyggt av flygvägar för att underlätta utövandet av flygtrafiktjänst. 
Det är också indelat i sektorer för att tydliggöra ansvaret för flygledarna.  

I förstudien konstateras att det behövs en större förändring av luftrummet. En översyn med 
fördjupade genomförbarhetsstudier inklusive konsekvensanalyser borde enligt studien 
inledas snarast möjligt. P.g.a. detta fick LFV 9 maj 2018 ett uppdrag från regeringen att 
genomföra en fördjupad studie. Enligt uppdraget skulle LFV föreslå en luftrumsstrategi som 
kan utgöra underlag för uppdrag att genomföra en översyn av luftrummet. LFV skulle inom 
ramen för uppdraget bistå Arlandarådet med underlag. Uppdraget slutredovisades 15 maj 
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2019. Dagens luftrum är omodernt och bygger på 25 år gamla förutsättningar. En slutsats i 
utredningen är att en genomgripande modernisering bör påbörjas omgående för att få till en 
hög och robust kapacitet, minskad miljöpåverkan och en ökad kostnadseffektivitet. Den 
stora ökningen av obemannade farkoster, drönare, kommer att påverka svenskt luftrum och 
krav på ny infrastruktur och nya tekniska system har uppstått. LFV konstaterar att det 
kommer att krävas investeringar i ny infrastruktur på flygplatserna, bl.a. i form av 
laddningsplatser. Befintliga flygplanstyper kommer delvis att ersättas av mindre hybrid- 
eller elflygplan. Dessa kan använda kortare rullbanor, eventuellt orsaka lägre bullernivåer 
och det kan skapas förutsättningar för nya flyglinjer från mindre orter. Antal flygrörelser 
kan förväntas öka eftersom samma mängd passagerare måste fördelas på fler flygplan. 
LFV:s bedömning är att under åren fram till 2040, är det mycket som talar för en 
introduktion av elflygplan.  

LFV fick ytterligare ett uppdrag från regeringen (I2021/02335) i september 2021. Det avser 
att göra en översyn av det undre luftrummet, under 2900 meter. Inom ramen för uppdraget 
ska LFV ta fram en alternativ utformning av luftrumsstrukturen. Uppdraget innebär 
samverkan med Transportstyrelsen, Trafikverket och Försvarsmakten samt i tillämpliga 
delar även med övriga myndigheter och aktörer. En genomförandeplan ska redovisas samt 
kostnadsuppskattning. Förslaget ska säkerställa att utformningen uppfyller dagens krav på 
säkerhet, miljö, kapacitet och kostnadseffektivitet. Det ska också ta hänsyn till behovet av 
uppbyggnad av särskilda funktionaliteter för obemannad luftfart (drönare). Samtidigt ska 
säkerheten säkerställas för Försvarsmakten och för andra användare på lägre höjder. Såväl 
den civila som den militära luftfartens behov ska beaktas. Andra luftrumsklasser än de som 
används i Sverige kommer att utredas.  

En delredovisning har 29 mars 2022 lämnats till regeringskansliet och slutredovisning sker 
31 augusti 2023. Därefter ska en analys av konsekvenserna för olika intressenter 
genomföras. LFV har sammanställt en kartläggning av intressenter, i nuläget drygt 50. 
Samverkan sker också med LFV:s luftrumsprojekt Swea, en modernisering av luftrummet 
till och från Stockholmsområdet samt projekt SOLO som drivs av Sjöfartsverket.  

2.1.3  Flygets klimatutmaning – biobränsle och eldrift 
2.1.3.1  Biojet för flyget (SOU 2019:11) 
1 mars 2019 presenterades ”Biojet för flyget – utredning om styrmedel för att främja 
användning av biobränsle för flyget”. I uppdraget ingick att analysera hur användningen av 
biodrivmedel kan främjas, föreslå styrmedel och belysa vilka styrmedel som bäst kan främja 
en långsiktig och storskalig produktion av biodrivmedel för flyg. En bedömning av vilken 
inblandning av biodrivmedel som på kort och lång sikt är rimlig att uppnå skulle göras. 
Slutsatsen som dras i utredningen är att det krävs styrmedel för att nå tillräckligt hög 
inblandningsgrad av biobränslen. Ett antal ändringar i lagen (2017:1201) om reduktion av 
växtgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen föreslogs. 
Ändringar genomfördes genom lag (2021:747).  

2.1.3.2 Flygbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft 
Föreningen Svenskt Flyg publicerade 25 april 2018 branschens färdplan för fossilfri 
konkurrenskraft och den lämnades samma dag över till regeringen. Arbetet har utgått från 
regeringens mål om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det är 
en av flera färdplaner som har tagits fram inom regeringsinitiativet ”Ett fossilfritt Sverige”. 
Med rätt åtgärder kan det svenska inrikesflyget enligt flygbranschens bedömning bli 
fossilfritt år 2030 och utrikesflyget till år 2045. Tekniken finns att framställa fossilfritt 
flygbränsle som går att använda direkt i dagens flygmotorer utan att det behövs några 
tekniska justeringar.  
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2.1.3.3 Utveckling mot elflyg 
Ett svenskt projekt, Vinnovafinansierat, arbetade för elektrisk lufttransport, Elise – elektrisk 
lufttransport i Sverige åren 2018-2019. Det övergripande målet med projektet har varit att 
skapa en elektrisk flygindustri och flyginfrastruktur i Sverige. Det finns många utmaningar 
för storskalig drift av elektriskt drivna flygplan, inte minst batteriprestanda och 
energiförsörjning. Projektet är nu inne i steg 2, åren 2020-2022. Syftet är att samordna 
utvecklingen och användandet av elektriska flygplan i Sverige. Ett konsortium har bildats för 
att driva projektet. Målet är att bygga upp en svensk elflygsindustri med plan i trafik år 
2025. En forskningsstruktur ska också byggas upp. 

Swedavia har som strategi att kunna hantera elflygplan vid sina flygplatser när dessa är 
certifierade för kommersiell trafik.  

Myndigheten Trafikanalys presenterade ett regeringsuppdrag i oktober 2020, ett nytt 
kunskapsunderlag avseende elflygplan. Utredningen konstaterar att kommersiell 
passagerartrafik med elflyg inledningsvis kommer att ske med små plan. Två procent av 
flygningarna i Sverige idag utgörs av flygplan med 19 säten eller färre och mätt i andel 
passagerare blir andelen ännu lägre. Trafikanalys presenterade fyra scenarier för elflygets 
utveckling på kort sikt. Scenarierna baseras på antagandet att flygplanen har en kommersiell 
räckvidd på högst 40 mil och högst kan ta 19 passagerare. 

2.1.4 Regeringens flygutredningar 2022 
Regeringen beslöt 15 februari 2022 att utreda och ta fram en plan för hur Arlanda behöver 
utvecklas för att Bromma flygplats på sikt ska kunna avvecklas. Uppdraget redovisades 17 
juni 2022. År 2030 föreslås Bromma bli en fossilfri flygplats med stängning fem år senare. 
Arlanda måste utvecklas och förbereda sig för en ökad kapacitet bl.a. genom en förstärkning 
av rullbane- och taxibanesystemet samt öka antalet uppställningsplatser. Alla ledtider måste 
kortas ner. Det kollektiva resandet till och från Arlanda måste öka. För detta krävs ett lägre 
biljettpris på Arlanda Express. Förhandlingar med ägaren krävs för att åstadkomma detta. 

Peter Norman har 31 maj 2022 fått ytterligare ett uppdrag. Uppdraget avser att se över den 
svenska flygplatsstrukturen, det nationella basutbudet samt de statliga finansiella stöden till 
icke-statliga flygplatser. Erfarenheter som har gjorts under pandemin ska tas tillvara. 
Utredningen ska redovisas senast 15 februari 2023.  

2.2 Flygets övergripande utveckling 
2.2.1 Internationellt 
Den internationella trafikutvecklingen har under den senaste tioårsperioden uppvisat den 
lägsta nivån sedan 1945. Pandemins effekter har medfört en passagerarnedgång på 60 % 
jämfört med 2019 års nivå. Aldrig tidigare sedan 1945 har flygtrafiken minskat i den 
omfattning som skedde 2020. Före pandemin låg trafikutvecklingens ökning på mellan 4 
och 9 % årligen. En stor del av denna härrör från lågkostnadssegmentet (LCC) som har ökat 
lavinartat främst i Nordamerika, Europa och Asien. Detta är sammankopplat med open-
skiesavtalen och en mer avreglerad marknad. Som figuren nedan visar nedan, har pandemin 
inneburit en nästintill en kollaps för flygtrafiken globalt och påverkan på luftfarten saknar 
historiskt motstycke. Under 2020 minskade trafiken med 60 % jämfört med 2019 och under 
2021 skedde en ökning med 27,8 % med jämfört med 2019 är nedgången 50 %.  
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Figur 2. Den internationella passagerarutvecklingen 1945-2021. Källa ICAO.  

2.2.2 Det nationella flygplatssystemet 
Regeringen beslutade 2009 att staten ska tillhandahålla ett nationellt basutbud bestående av 
10 flygplatser. Syftet med att fastställa flygplatser i ett basutbud är att säkerställa ett 
effektivt och långsiktigt hållbart flygtransportsystem som garanterar en grundläggande 
interregional tillgänglighet i hela landet. Staten har ett ansvar för att det ska finnas bra 
flygtäckning över hela landet. Utöver flygplatserna i basutbudet har Trafikverket pekat ut 
ytterligare ett antal som riksintresse för kommunikationer. Av flygplatserna i basutbudet är 
Luleå, Visby och Ronneby även riksintressen för totalförsvarets militära del.  

Det svenska flygplatssystemet är uppbyggt kring nav- och ekerprincipen, där Stockholms-
flygplatserna Arlanda och Bromma utgör nav. Den absoluta majoriteten av all inrikes 
flygtrafik i landet går till eller från antingen Arlanda eller Bromma.  

 
Karta 1. Flygplatser av riksintresse i Mellansverige. 
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År 2019 var antal passagerare inrikes 8,2 miljoner. Trafikverkets prognos från 2022 för 
inrikesflyg för hela landet till år 2040 är 5,8 miljoner. En stor minskning förutspås alltså.  

 
Figur 3. Utfall samt Trafikverkets prognos för antalet resenärer inrikes, 2040.  

För utrikesflyget har utvecklingen varit helt annorlunda än för inrikesflyget. Trafikverkets 
prognos redovisar uppgifter om att utrikesflyget hade en passagerarnivå 2015 motsvarande 
300 procent av 1990 års nivå. Bakgrunden är liten konkurrens från andra trafikslag, en ökad 
folkmängd samt en ökad köpkraft hos hushållen. 

 
Figur 4. Utfall samt Trafikverkets prognos för antalet resenärer utrikes 2040.  

Transportstyrelsens senaste prognos publicerades i september 2022 och gäller för åren 
2022-2028. Den avser antal resenärer. Tre scenarier redovisas. I medelscenariot bedöms 
antalet inrikes resenärer bli 5,23 miljoner år 2028 och 16,88 miljoner utrikes. Totalt innebär 
det 22,11 miljoner vilket är 99 % av 2019 års nivå. 
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3. Värdebeskrivning 
3.1 Flygplatsens historik 
Skavsta är belägen ca 7 km nordväst om Nyköping tätort. Flygplatsen anlades under åren 
1940–1941 och fick namnet Nyköping-Oxelösund flygplats. Den var initialt en del av 
Nyköpings garnison och användes främst av Södermanlands flygflottilj, F11. Den 30 juni 
1980 avvecklades flottiljen. Ända fram till 1985 fanns dock viss militär verksamhet kvar i 
området.  

I november 1983 togs det fram en överenskommelse mellan staten och Nyköpings kommun. 
1984 såldes den bebyggda delen av flygplatsområdet, del av Skavsta 8:2 till Nyköpings 
Industrihus AB. Huvuddelen av flygplatsområdet, fastigheten Skavsta 8:2, såldes av staten 
först 1992. En sista del av Skavsta 8:2 avyttrades år 2005 varmed den fastigheten upphörde 
att existera.  

I september 1984 invigdes Skavsta som civil flygplats i Nyköping kommuns regi. 1991 fick 
den sitt nuvarande namn, Stockholm Skavsta Flygplats AB. Under 1998 övergick flygplatsen 
till huvuddelen i privat ägo då brittiska TBI plc köpte 90,1 % av aktierna av kommunen. 
Fram till maj 2022 ägdes flygplatsen av VINCI Airports till 90,1% och av Nyköpings 
kommun resterande del, 9,9 %. Sedan 2022-05-17 ägs flygplatsen av Arlandastad Group AB 
till 90,1 % och Nyköpings kommun äger fortsatt 9,9 %. 

3.2 Flygplatsens betydelse utifrån systemet/nationellt perspektiv 
Flygplatsens läge ca tio mil söder om Stockholm medför att den är en strategiskt viktig 
funktion för att upprätthålla flygkapacitet till Stockholms- och Mälardalsregionerna. 
Geografiskt är den belägen på en bra plats eftersom övriga större flygplatser i regionen är 
belägna väster eller norr om Stockholm. Läget nära E4:an och den planerade järnvägen 
Ostlänken medför att det kommer att finnas ännu bättre möjligheter att byta trafikslag för 
vidare transport exempelvis till eller från Stockholmsområdet.  

Verksamheter av samhällsviktig betydelse för regionen och landet är etablerad på Skavsta. 
Kustbevakningsflyget har sin bas här. Verksamheten gäller främst livräddning, miljö- och 
fiskebevakning och gränskontroll. MSB:s brandflyg med nu fyra skopande flygplan, 
etablerades på Skavsta 2020. SAAB har genomfört målflygsverksamhet på Skavsta sedan 
1986 och har nu verksamhet bl.a. genom avtal med Försvarets Materielverk.  

Flygplatsen kan också när Bromma flygplats är avvecklad, senast 2038-12-31, få en starkare 
ställning.  

 
Karta 2. Översikt Arlanda, Bromma, Västerås och Skavsta flygplatser.  
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3.3 Flygplatsen i geografin 
3.3.1 Flygplatsområdet 
Flygplatsområdet ägs till största delen av Stockholm Skavsta Flygplats AB, genom 
fastigheterna Skavsta 8:6 och Skavsta 8:9.  

Marken för vägändamål i den sydöstra delen, fastigheten Skavsta 8:8 ägs av Nyköpings 
kommun.  

Tre fastigheter har andra ägare. Fastigheten Caproni 1 ägs av Green Park Caproni 1 AB. På 
fastigheten finns ett parkeringshus. Skavsta 8:10 ägs av SKR Skavstafastigheter AB. I 
hangarbyggnaden finns hyresgästerna Kustbevakningen och SAAB med sin verksamhet. 
Fastigheten Skavsta 8:7 består av fem obebyggda delar som ägs av Fastighetsbolaget Skavsta 
Kommanditbolag. 

  
Karta 3. Fastigheter inom flygplatsområdet, streckskrafferad yta ägs av flygplatsbolaget.  

 
Foto 1. Hangaren på fastigheten Skavsta 8:10, SAAB och Kustbevakningen är hyresgäster.  
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Det finns tre detaljplaner inom det bebyggda området. Den första antogs 1995,”Detaljplan 
för flyg- och arbetsplatsområdet på fastigheter Skavsta 8:3 m.fl.”, 0480-P95/2. Ändamål är i 
den östra delen främst kontor, i den södra industri och i den norra delen flygtrafik.  

För en mindre del av området upprättades en ny detaljplan 2003, ”Detaljplan för del av 
Skavsta 8:8 och 8:9 m.fl.”, 0480-P03/13. Det är en begränsad planändring för att skapa 
förutsättningar för en utbyggnad av terminalen och trafikytor.  

Området vid hotellet, parkeringshuset och kvarteret väster därom, fick en ny detaljplan 
2013, ”Detaljplan för Skavsta 8:9 m.fl., Skavsta flygplats och arbetsområde”, 0480-P13/18. 
Ändamålet flygtrafik och industri kompletterades bl. a. med handel och kontor.  

Öster om flygplatsområdet finns en detaljplan från 1991 för Skafsta golfklubb, 0480-
P91/33.  

Karta 4. Gällande detaljplaner i anslutning till flygplatsen, plangränser rödmarkerade. 

3.3.2 Terminalområdet 
I terminalområdet finns flygledartorn, terminalbyggnad, hotell, hangarer, två 
parkeringshus, markparkering för personbilar samt uppställningsplatser och körvägar för 
flygplan. I den nordöstra delen finns ett museum, F11 Museum. Museet öppnades 1991, 11 år 
efter flottiljens avveckling.  

I anslutning till tornet finns även verkstad och kontor. Terminalbyggnaden har kapacitet för 
3 miljoner årspassagerare. Här finns incheckningshall, avgångs- och ankomsthall men även 
restaurang, taxfreebutik m.m. Även brandstation och kontor inryms här.  

Connect Hotel ligger i anslutning till flygplatsens parkeringshus som rymmer 600 bilar. I 
parkeringshuset finns även kontorslokaler. Söder om parkeringshuset finns ett stort 
markområde för långtidsparkering.  
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Ortofoto 1. Terminalområdet. 

Foto 2. Terminalbyggnaden, norra fasaden. 

Foto 3. Vy mot söder, hotell och P-hus. 
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3.3.3 Bansystemet 
Flygplatsen har idag två rullbanor. Huvudbanan i öst-västlig riktning, bana 08 och 26 och är 
2878 meter lång och 45 meter bred. Tvärbanan, rullbanan i nord-sydlig riktning, bana 16 
och 34, är 2043 meter lång och 40 meter bred. Bara huvudbanan är idag med i riksintressets 
markanspråk och så kommer det att förbli.  

I anslutning till huvudbanan finns tre taxibanor, A, B och C tillhörande huvudbanan. Dessa 
knyter samman rullbanan och uppställningsplattorna. Till tvärbanan finns taxibanorna E 
och F i norra delen.  

 
Ortofoto 2. Dagens bansystem, banor 08/26, huvudbanan och banor 16/34, tvärbanan, taxibanorna A, 
B och C till huvudbanan och E och F till tvärbanan. 

Karta 5. Skiss över tillkommande taxibana, rött område, stråkytor är grönmarkerade. Källa Projekt 
Ostlänken som står för projekteringen. 



20 (44) 

Den nya huvudägaren till Stockholm Skavsta Airport har följande inriktning avseende 
rullbanorna. Huvudbanan kommer i sin helhet att vara kvar i drift. Tvärbanan kommer att 
fortsatt vara i drift men delen söder om huvudbanan kommer att övergå till att bli taxibana. 
Tvärbanan kommer att därmed att börja strax norr om huvudbanan och bli 600 m kortare 
än idag. Flygplatsen kommer att verka för att en förlängning av tvärbanan norrut inte 
omöjliggörs.  

Flygplatsen och Nyköpings kommun bedriver ett EU-finansierat projekt för att uppgradera 
inflygningssystemet till kategori 3 i ena banriktning på huvudbanan. 

3.3.4 Uppställningsplatser 
Nedanstående karta visar de uppställningsytor och körvägar för flygplan som finns, grå yta. 
Flygplatsen har för närvarande 8 uppställningsplatser med direktanslutning till 
terminalbyggnaden. Det finns körvägar för flygplan både i östlig och västlig riktning.  

 
Karta 5. Skavstas uppställningsyta och körvägar för flygplan, grå yta. Kartunderlag från LFV AIP. 

3.3.5 Parkeringsplatser 
Flygplatsens parkeringshus vid hotellet inrymmer 600 P-platser. Norr om hotellbyggnaden 
finns en markparkering och söder om parkeringshuset en stor långtidsparkering.  

3.3.6 Anslutande infrastruktur och kommunikationer 
3.3.6.1 Befintliga järnvägar och vägar 
En järnväg passerar i närheten av flygplatsen, en del av Sala-Oxelösundsbanan. Mellan Flen 
och Oxelösund går sedan 1980-talet endast godståg. Banan går genom Nyköpings tätort och 
väster om flygplatsen. Banan är ett riksintresse för kommunikationer. 

De allmänna vägarna i flygplatsens närhet är E4 samt riksvägarna 52 och 53. Väg 53 är 
borttaget som riksintresse enligt Trafikverkets senaste beslut. Även väg 52 är borttaget 
väster om väg 629, infartsvägen till flygplatsen. Väg 52 är den naturliga infarten till Skavsta 
från E4. Den sträcker sig sedan i nordvästlig riktning från Nyköping upp mot Katrineholm 
och Vingåker. Riksväg 53 från Oxelösund passerar Nyköping och fortsätter upp mot 
Eskilstuna där den ansluter till E20.  

Väg 629 är kvar som riksintresse enligt Trafikverkets senaste beslut. Vägen är ca 1500 meter 
lång och utgör den sista delen av tillfartsvägen till flygplatsen.  



21 (44) 

 
Karta 6. Anslutande infrastruktur, befintlig järnväg blå linje och huvudvägnät, svart linje.  

3.3.6.2 Planerad järnväg - Ostlänken 
Ostlänken, en dubbelspårig järnvägsförbindelse som planeras mellan Järna och Linköping, 
är ett utpekat planerat riksintresse för kommunikationer. Bansträckningen går genom 
Nyköpings kommun, norr om Nyköpings tätort i öst-västlig riktning. Någon station planeras 
inte vid flygplatsen men omöjliggörs inte heller i framtiden. En bibana planeras, en 
förgrening från stambanan vid Ryttartorpet väster om Nyköpings tätort, upp mot 
Ostlänkens huvudbana. Bibanan förbinder Nyköpings resecentrum med Skavstas planerade 
resecentrum på bibanan, som kommer att ligga med gångavstånd till flygplatsen. 
Järnvägsplanen för bibanan planeras gå ut på granskning våren 2023 och för huvudbanan, 
delen Sjösa-Skavsta, sommaren 2023.  

 
Karta 7. Markanspråk för Ostlänken och bibanan enligt Trafikverkets handlingar 2022. 

Ostlänkens lokalisering gör att den nord-sydliga rullbanan söder om huvudbanan övergår 
till att bli taxibana. Anledningen är de höjdbegränsningar som gäller i in- och 
utflygningsstråket. Väg 629 föreslås få en ny sträckning inom Ostlänkenprojektet. Även 
andra av flygplatsen funktioner kommer att påverkas av projektet, exempelvis flygplatsens 
markparkering.  
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Ostlänken beräknas att öppna för trafik år 2035. En starkströmsanläggning som en järnväg 
är, kan komma att generera elektromagnetiska störningar på de flygtekniska systemen. 
Järnvägen planeras att gå på markytan med ett avstånd av bara ca 700 m från flygplatsens 
ARP, vilket inte är tillåtet enligt elsäkerhetsförordningens § 11 (2017: 218), se även avsnitt 
5.9. En starkströmsanläggning får inte förläggas närmare än 4000 meter från en flygplats 
ARP, referenspunkt, enligt förordningen. Vanligen tunnelförläggs en järnväg i anslutning till 
en flygplats av detta skäl. Det har genom projekt Ostlänken tagits fram en EMC-rapport som 
redovisar risken för elektromagnetiska störningar. Ostlänkensprojektets bedömning är att 
järnvägen kan förläggas enligt förslaget utan att oacceptabla störningar på de flygtekniska 
systemen uppstår. Dock kommer det att krävas ett beslut från Transportstyrelsen om 
medgivande om undantag från gällande regelverk. Sträckningen innebär också ett intrång i 
markanspråket för riksintresset Skavsta, se kapitel 4.  

3.3.6.3 Resmönster 
Huvuddelen av passagerarna till och från Skavsta är privatresenärer och det vanligaste sättet 
att ta sig till flygplatsen är med kollektivtrafik eller med privatbil. Flygplatsens 
upptagningsområde är redan idag stort med bil och kollektivtrafiken är väl utvecklad. 
Flygbuss finns från Stockholm, Norrköping C och Linköping C samt även lokalbuss till 
Nyköping C anpassad efter flygtrafiken.  

Det planeras inte för en station vid flygplatsen på själva Ostlänken. Bibanans station kan 
däremot användas för resenärer som kommer från Nyköpings central. 

Antalet boende i närområdet beräknas att öka kraftigt. Idag har drygt 600 000 personer ca 
en timmas resväg till flygplatsen. Motsvarande siffra år 2050 antas kunna bli drygt 2,1 
miljoner.  

3.4 Flygplatsens utveckling 
3.4.1 Trafikutveckling - utfall 
Skavsta var fram till 1980 en militär flygplats. Det övertogs av Nyköpings kommun 1984. 
1997 inledde Ryanair trafik på London-Stansted och detta blev startskottet för flygplatsens 
utveckling som en lågprisflygplats. 1997 hade flygplatsen 127 000 passagerare som 2019 
hade ökat till ca 2,3 miljoner och var därmed landets fjärde största efter Arlanda, Landvetter 
och Bromma. Under 2011 nåddes en toppnotering med över 2,5 miljoner passagerare. Sedan 
dess har passagerarutvecklingen varit turbulent. Under lång tid har Ryanair och Wizz Air 
varit de dominerande operatörerna på flygplatsen. Dock har Ryanair under sommaren 2021 
flyttat sin verksamhet till Arlanda. Destinationerna är främst inom Europa, någon 
inrikestrafik finns inte.  Skavsta har en relativt stor andel inresande turister i förhållande till 
den totala andelen resenärer.  

Skavstas upptagningsområde är främst för resenärer från Storstockholmsregionen, 
Mälardalen och Östergötland.  
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Figur 5. Skavstas passagerarutveckling 1990-2021.  

3.4.2 Destinationer 
Destinationer förändras över tid. Under 2021 förändrades utbudet efter att Ryanair flyttade 
sin verksamhet till Arlanda. Hösten 2022 fanns genom Wiss Air linjer till Vilnius i Litauen, 
Gdansk, Warszawa och Krakow i Polen, Budapest i Ungern, Banja Luka och Sarajevo i 
Bosnien och Hercegovina, Belgrad i Bosnien, Tirana i Albanien samt Bukarest i Rumänien.  

3.4.3 Trafikutveckling - prognoser 
För flygbullerberäkningar krävs att det tas fram en prognos för antal flygrörelser. 
Transportstyrelsen tar fram kortsiktiga scenarier för landet avseende antal passagerare, inte 
flygrörelser. Totalt i landet beräknas i prognosen från september 2022 för året 2028 i 
medelscenariot till ca 5,2 miljoner passagerare inrikes och 16,9 miljoner utrikes vilket är 75 
% jämfört med år 2019 för inrikes och 109 % för utrikes resor. T0talt jämfört med 2019 
bedöms antal resenärer vara tillbaka till 99 % i jämförelse med 2019.  

Trafikverket tar fram prognoser för trafikutvecklingen i Sverige och enskilda flygplatser. En 
basprognos omfattande både person- och godstrafik och antal flygrörelser tas fram. Dessa 
utgår från externa förutsättningar såsom befolkningsutveckling och ekonomisk utveckling 
vilka baseras på underlag från bland andra Statistiska Centralbyrån, Konjunkturinstitutet 
och EU.  

Trafikverket gör bedömningen att Skavsta kommer att ha en passagerarvolym om ca 4 
miljoner årsresenärer 2040. Bedömt antal flygrörelser uppgår till 35 000.  

Pandemin har fått konsekvenser för flygtrafiken som 2020 i landet resulterade i en 
minskning av antal passagerare på 75 % jämfört med 2019. Antal passagerare 2020 uppgick 
till 573 000 och 2021 till 613 000 att jämföra med 2,3 miljoner 2019. Andelen inrikes är 
mycket liten. 

 
Figur 6. Trafikverkets passagerarprognos för Stockholm Skavsta flygplats år 2040, framtagen 2019. 
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Flygplatsens prognos för antal flygrörelser för år 2040 är 35 700. Miljötillståndet medger 
75 000 rörelser men då ingår allmänflyg, skolflyg m.m. som inte ingår i Trafikverkets 
prognoser och som underlag i flygbullerberäkningar.  
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4. Riksintressets markanspråk 
4.1 Bananvändning och framtida behov 
Idag används främst bana 08 och bana 26, den i öst-västlig riktning, i mycket mindre 
omfattning bana 16 och 34 (tvärbanan). Utfallet för tvärbanan, bana 16 och 34 har legat på 
2-8 % av antal rörelser.  

Utfallet för huvudbanan, bana 08, väster, har varit mellan 50 och 63 % de senaste åren och 
för bana 26, öster, mellan 32 och 36 %.   

Något behov av en förlängning av huvudbanan, bana 08/26 i framtiden, har bedömts inte 
finnas.  

4.2 Avgränsning av riksintressets markanspråk 
Markanspråket för en flygplats enligt gällande schablon, utgörs av ett område som sträcker 
sig 500 meter i vardera riktningen från en rullbanans centrumlinje samt 1 500 meter i 
längdled i vardera riktningen, räknat från rullbanans ändar. Utbredningen relaterar till den 
faktiska utbredningen av rullbanor, i vissa fall med en utökning för att möjliggöra framtida 
utbyggnad. I markanspråket för Skavsta ingår huvudbanan med tillhörande anläggningar. 
Inom detta område ska endast luftfartsanknuten verksamhet prioriteras. Denna 
avgränsning av markanspråket har gällt sedan 2006, alltså innan Trafikverket 2010 tog över 
ansvaret för utpekande av riksintresset för luftfarten. Eftersom det inte finns något behov av 
en förlängning av huvudbanan, kvarstår det gällande markanspråket.   

 
Karta 8. Gräns för riksintressets markanspråk, svart linje.  

Ostlänkens sträckning i som den redovisas i samrådsskedet av järnvägsplanen, gör ett 
intrång i flygplatsens markanspråk i den västra delen. En justering av flygplatsens 
markanspråk kan komma att behöva göras.  

 
Karta 9. Ostlänkens intrång i flygplatsens markanspråk markerat med röd linje.  
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4.3 Ej luftfartsanknuten markanvändning inom flygplatsområdet  
Om det inom riksintresseområdet planeras för kommersiell verksamhet måste sådan 
markanvändning vägas mot behovet av mark för eventuell utbyggnad av flygplatsen eller 
dess infrastruktur.  

I vissa fall kan kommersiell, icke luftfartsanknuten verksamhet vara en förutsättning för 
finansiering av flygplatsverksamheten. Om detta blir aktuellt, bör en riskanalys tas fram. Vid 
avvägning om en yta ska reserveras för luftfartsändamål eller användas kommersiellt, måste 
luftfartsändamål prioriteras. 
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5. Riksintressets påverkansområden 
5.1 Innebörd av påverkansområde 
Ett påverkansområde är ett område utanför ett riksintresses markanspråk, där åtgärder 
såsom tillkommande bebyggelse kan komma att påtagligt försvåra flygplatsens funktion. 
Åtgärder inom påverkansområdet kan medföra påtagligt försvårande av utnyttjandet av 
anläggningen genom att exempelvis restriktioner införs på den luftfartsverksamhet som 
bedrivs eller är planerad. Ytterligare exempel som kan medföra påtagligt försvårande av 
utnyttjandet av anläggningen, förutom uppförande av störningskänslig bebyggelse, är om 
höga objekt eller byggnader uppförs som kan genomtränga den hinderbegränsande ytan 
eller påverka flygteknisk information negativt.  

Riksintresseanspråket för luftfart består dels av riksintressets markanspråk, dels av 
påverkansområden. De senare omfattar exempelvis buller- och hinderytor. Inom områdena 
finns CNS-utrustningar (Communication, Navigation, Surveillance) såsom radioutrustning, 
navigationshjälpmedel och radarutrustning/övervakning som är av betydelse för 
flygplatsens funktion. Vissa CNS-utrustningar som är bundna till en viss geografisk plats 
utanför flygplatsområdet och inte kan flyttas utan större kostnader, eller ger påtagliga 
negativa effekter i övrigt, omfattas av riksintresset. Följande kan generellt riskera att 
medföra en påtaglig skada för funktionen hos riksintresseutpekade flygplatser:  

 Uppförande av störningskänslig bebyggelse, exempelvis bostäder, inom 
påverkansområde för buller.  

 Uppförande av verksamhet eller bostäder inom flygplatsens markanspråk, risk för 
”tredje man”.  

 Uppförande av anläggningar som kan generera elektromagnetiska störningar (EMC) och 
riskerar att störa radiokommunikation mellan flygplan och ATS och/eller mellan 
flygplan och markbunden navigerings-/landningsutrustning. 

 Uppförande av hinder som byggnader, master etc. som riskerar att tränga igenom 
flygplatsens nuvarande och framtida hinderytor och därmed menligt påverka 
flygplatsens operativa verksamhet.  

5.2 Påverkansområde flygbuller 
5.2.1 Riktvärden för flygbuller 
I förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, 2§ första stycket, 
definieras buller från flygplatser som ”buller vid start och landning upp till en höjd som 
bidrar till ljudnivån på marken samt rullbanefas i samband med start och landning”. 
Riktvärdena som anges avser utomhusvärden vid bostäder och avser väg-, spår- och 
flygtrafik.  

Bestämmelserna ska användas som vägledning vid planläggning och i ärenden om bygglov 
och förhandsbesked samt vid prövning av tillstånd för flygplatser enligt miljöbalken och 
bestämmelser meddelade med stöd av den.  

Enligt 6§ får buller från flygplatser inte överskrida 55 dBA FBN och 70 dBA maximal 
ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Av 7§ framgår att om ett överskridande av 
maxbullernivåerna som anges i 6§ ändå sker, bör nivån inte överskridas mer än: 

1. sexton gånger mellan kl. 06.00 och 22.00, och 
2. tre gånger mellan kl. 22.00 och 06.00. 
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Riktvärdena ska användas vid planläggning och i ärenden om bygglov utanför detaljplan och 
förhandsbesked samt i ärenden om prövning av flygplatser.  

5.2.2 Särskilda krav i gällande miljötillstånd 
Flygplatsen är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Verksamheten bedrivs med stöd av 
tillstånd som meddelats genom en dom från mark- och miljödomstolen 2007, en deldom 
från 2009 och en deldom 2014.  

Flygplatshållaren skickade in en ny ansökan 2017 med förslag om ändring av slutliga villkor 
som gavs i domen från 2014. Domslut kom 2018-06-29 (M 1720-07 och M 1165-17).  

Minst 90 % av flygningarna med tung IFR-trafik ska följa fastställda flygvägar och 
flygkorridorer. Flygprocedurerna är alltså fastställda som villkor. Avvikelser från SID får 
förekomma på viss höjd. Kustbevakningsflyg, statsflyg, polisflyg och sjukvårdsflyg undantas. 
Maximalt 75 000 flygrörelser tillåts.  

Tillståndets villkor är uppfyllda och flygvägsredovisning sker till Länsstyrelsen fyra gånger 
per år. En ny konstruktion av förkortade flygvägar inleddes under 2020. Flygvägarnas 
influensområde kommer att vara i enlighet med domen. Validering återstår.   

Tillsynsmyndighet för Skavsta är Länsstyrelsen i Södermanlands län.  

5.2.3 Påverkansområde flygbuller – utfall och beräkningar 
Påverkansområdet för flygbuller orsakas främst av aerodynamiskt buller och motorbuller. 
Det aerodynamiska bullret beror på att flygplanskroppen orsakar turbulens som kan ge 
upphov till störande ljud, främst vid inflygning och landning då flyghöjden är låg. 
Ljudnivåer anges i dBA, decibel vägt med ett A-filter som tar hänsyn till människans 
perception. Ljudnivåerna tas fram genom teoretiska beräkningar. Motorbullret från 
jetflygplan kommer främst från själva jetstrålen. Turbopropplanens dominerande 
bullerkälla är själva propellern. Helikoptrar har liknande bulleregenskaper som 
propellerflygplan.  

Flygbuller beskrivs vanligen på två sätt, dels som flygbullernivå, FBN, dels som maximal 
ljudnivå, LAmax. Flygbullernivå är en ekvivalentnivå, ett slags medelvärde. Det motsvarar 
den ljudnivå som skulle ha uppstått om allt flygbuller under hela dygnet skulle haft en 
konstant ljudnivå. Men ekvivalentnivån viktas också så att en bullerhändelse under kvällen 
(18-22) får ett tillägg på 5 dB(A) och en bullerhändelse under natten (22-06) får ett tillägg 
på 10 dB(A). Maximal ljudnivå är den högsta ljudnivån vid en enskild flygpassage under en 
viss tidsperiod som uppkommer vid respektive överflygning. För att vara användbart bör 
måttet också kopplas till antal händelser.  

Transportstyrelsen, Naturvårdsverket och Försvarsmakten har kommit överens om att en 
specifik metod ska användas för flygbullerberäkningar i Sverige. Metoden beskrivs i det 
kvalitetssäkringsdokument som är upprättat av myndigheterna:   
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Miljo-och-halsa/Buller/Berakning-och-matning-
av-flygbuller/.   

Metoden utgår från det internationellt framtagna metoddokumentet ECAC Dokument 29 
och kvalitetssäkringsdokumentet från bilagan 3rd Edition. Beräkningarna i denna 
precisering baseras på denna version. En ny version av dokumentet, baserat på 4th Edition 
är under framtagande. 

5.2.4 Påverkansområde flygbuller för 35 000 rörelser 
Flygbullerberäkningarna baseras på den bedömning Trafikverket har gjort hösten 2022 
avseende antal flygrörelser för ett framtidsscenario för ca år 2040. Miljötillståndet medger 

https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Miljo-och-halsa/Buller/Berakning-och-matning-av-flygbuller/
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Miljo-och-halsa/Buller/Berakning-och-matning-av-flygbuller/


29 (44) 

75 000 rörelser men i dessa ingår flygrörelser för exempelvis skolflyg och taxiflyg som 
Trafikverket inte har med som en del i riksintresset och därmed inte med i flygbuller-
beräkningarna. Det är en av anledningarna till att det bedömdes att det måste tas fram nya 
beräkningar. Flygbullerberäkningarna har gjorts med det datoriserade 
beräkningsprogrammet INM 7.0 d.  

Bullerkurvor som beskriver påverkan omkring flygplatser förändras över tid och är inte 
statiska. Nya bullerkurvor kan exempelvis tas fram i tillståndsprövningar där flygplatsen 
sökt tillstånd för en förändrad trafik eller i samband med Trafikverkets riksintresse-
preciseringar. Även förändringar i den beräkningsmetod som enligt myndigheterna ska 
tillämpas i Sverige, kan resultera i bullerkurvor med nytt utseende. Detta är också en 
anledning till varför Trafikverket har som ambition att med jämna mellanrum se över 
riksintressepreciseringar avseende de flygplatser som är riksintresse för luftfarten.  

Beräkningsnoggrannheten vid FBN-beräkningar är +/-3 dB. Osäkerheten rör antaganden 
om bananvändning och val av beräkningsbara flygplanstyper. Dessutom utgår beräknings-
modellen för flygbuller från standardiserade data för stigprofiler, motorpådrag, spridning i 
sidled samt atmosfäriska förhållanden som alla är parametrar som varierar över tid.  

Flygbullerberäkningarna har baserats på nedanstående fördelning av rörelserna på kategori 
och flygplanstyper. I kategorin samhällsviktigt flyg ingår ambulans- och polishelikopter 
samt Kustbevakningens flygplan och SAAB Aerotechs verksamhet med målflyg och 
brandbekämpning. MSB har upphandlat en tjänst av SAAB som tillhandahåller 4 skopande 
flygplan med tillhörande besättning t.o.m 2023. Flygplanstypen är AT-802F. Målflyget 
använder sig av MU 2. Denna flygplanstyp har använts för beräkningen avseende turboprop. 
Tjänster som brandbevakning, brandbekämpning, inspektioner och inventeringar ingår i 
samhällsviktig verksamhet.  Mer detaljerad information finns i SWECO:s PM Beräkningar 
av influensområde med hänsyn till flygbuller. 

 Tabell 1. Fördelningen av 35000 flygrörelser på kategori och flygplanstyper i flygbullerberäkningarna.  

Kategori flygtrafik Flygplanstyp Modell Antal rörelser 

Reguljärflyg/charter  2-motor jet 

A321 NEO 

31 000 

Samhällsviktigt flyg 
Bruksflyg  

Helikopter 
(ambulans- och 

polisflyg) 

EC130 

1500 

Turboprop (SAAB:s 
brandbekämpning 
och målflyg samt  
Kustbevakningen)  

MU2 

2000 

Jetflygplan 
(SAAB:s målflyg 

samt 
ambulansflyg) 

 
LJ35 

500 

Totalt   35 000 
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Nedanstående tabell redovisar hur rörelserna har fördelats över dygnet.  

Tabell 2. Fördelning av flygrörelser över dygnet.  

Vad gäller banfördelningen sker starter till 93-95% från bana 26. Avseende reguljär-
/chartertrafik sker landningar till 38 % på bana 08 och 63 % på bana 26. Avseende 
turboprop och jetflygplan sker landningar till största delen på bana 26. Helikoptertrafiken 
har inte fördelats mellan rullbanorna utan har antagits landa och starta på TWY B. 

Flygvägarna har hämtats från AIP (LFV). Det finns alltid en spridning i sidled längs 
planerade flygvägar som beror på prestanda, navigeringshjälpmedel och väderförhållanden. 
Spridningen bedöms inte påverka bullerkonturerna och därför har endast publicerade 
flygvägar modellerats. Information från flygplatsen har erhållits avseende flygvägar för 
helikopter och SAAB:s verksamhet.  

Nedanstående karta visar resultatet av flygbullerberäkningarna. Avseende maxbuller 
sammanfaller kurvorna för den tredje maximala ljudnivån under en årsmedelnatt med den 
16:e maximala ljudnivån.  

 
Karta 10. Flygbullernivåer för 35 000 rörelser. Blå linje är FBN 55 dBA och röd linje maxbuller 70 dBA.   

5.3 Hinderbegränsande ytor 
Inom ICAO och EASA (European Union Aviation Safety Agency) pågår ett arbete med 
översyn av hinderbegränsande ytor enligt ICAO Annex 14 som anger standarder och 
rekommendationer för drift och utformning av flygplatser. Detta arbete har föranletts av 
teknikutvecklingen av flygplanens förmåga att navigera med högre precision vilket 
innebär att det krävs mindre hinderbegränsade ytor för att möjliggöra en säker flygning. De 
i framtiden minskade ytorna kring flygplatserna kommer att möjliggöra en förtätad 
bebyggelse kring flygplatser och en tydligare bedömning av vilka hinderbegränsande ytor 
som är av betydelse kring en flygplats. Översynen kommer, enligt nuvarande tidplan, att 
börja tillämpas år 2026. Detta innebär att tillämpningen av nya hinderbegränsande ytor 
kommer att kunna hanteras i revideringen av denna riksintresseprecisering om 4-5 år.   

Det är respektive flygplats skyldighet att uppdatera sina instrumentinflygningsprocedurer 
vart femte år. Flygplatsen tar fram en tredimensionell modell kring hindersituationen kring 
flygplatsen, oftast med hjälp av en konsult.  

Kategori flygtrafik Flygplanstyp Dagtid (06-18) Kvällstid (18-22) Nattetid (22-06) 

Reguljär och 
charterflygtrafik 

A321 NEO 74 % 17 % 9 % 

Samhällsviktigt flyg 
Bruksflyg 

Helikopter 79 % 18 % 3 % 
Turboprop 90 % 9 % 1 % 
Jetflygplan 95 % 5 % - 
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Nedanstående karta visar flygplatsens gällande hinderbegränsande ytor enligt regelverket 
ICAO Annex 14. Den horisontella ytan har utanför in- och utflygningszonerna en maximal 
höjd för objekt om 88 möh (RH70). Inom in- och utflygningszonerna är tillåtna höjder för 
objekt lägre.  

 
Karta 11. Gällande flyghinderbegränsande yta enligt Annex 14. Källa LFV 2022.  

Flygplatsens hinderbegränsande ytor avser de hinderytor i flygplatsens omedelbara närhet 
som garanterar att flygplan kan stiga från och sjunka in till banan samt manövrera visuellt 
runt flygplatsen utan att komma för nära hinder. En grundregel är att de hinderbegränsande 
ytorna inte får genomträngas. Om risk för genomträngning föreligger måste en flyghinder-
analys beställas, se avsnitt 6.3.2. Om en genomträngning sker, måste flygplatshållaren hos 
Transportstyrelsen ansöka om ett undantag från regelverket och till ansökan bifoga en 
säkerhetsbevisning som visar att flygsäkerheten kan upprätthållas. Om undantaget inte 
medges, kan hindret antingen inte uppföras eller så måste flygplatsen uppgraderas till en 
högre referenskod med hinderytor som medger högre hinder. Detta kan i sin tur påverka 
procedurområdena.   

Om det sker ändringar i användningen av exempelvis den nord-sydliga rullbanan, kommer 
Annex 14-ytan också att behöva förändras. Det måste också ske en förändring av 
flygplatsens certifikat. En ansökan och redovisning måste av flygplatsen då skickas in till 
Transportstyrelsen för ett godkännande.  

Vissa ytor kring en flygplats får aldrig genomträngas av hinder, se Europeiska unionens byrå 
för luftfartssäkerhet EASA:s (European Union Aviation Safety Agency) förordning 139/2014, 
exempelvis chapter H och J.  

5.4 Procedurområden 
Utöver de hinderbegränsande ytorna finns procedurområden vars utbredning är större än 
de hinderbegränsande ytorna. Dessa syftar till att säkerställa erforderlig hinderfrihet för alla 
flygoperativa procedurer som möjliggör in- och utflygning till och från flygplatsen. Dessa är 
en del av riksintresset för luftfarten. 
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Inom de delar av procedurområdena som överlappar de hinderbegränsande ytorna kan 
procedurhinderytornas höjdbegränsning, vara lägre än de hinderbegränsande ytornas 
högsta höjd för objekt. Flyghinderanalys kan alltså behöva beställas trots att det inte 
föreligger någon risk för genomträngning av de hinderbegränsande ytorna. Se även avsnitt 
6.3.3. 

5.5 MSA-ytor  
De områden runt en flygplats som täcks av en MSA-yta, d.v.s. en yta där hinder kan påverka 
flygprocedurerna till och från flygplatsen, täcker en yta med en radie på 55 km med 
utgångspunkt i flygplatsens landningshjälpmedel eller flygplatsens referenspunkt, ARP. 
MSA-ytan betraktas inte som en del av riksintresset för luftfarten utan snarare som ett 
samrådsområde. MSA står för Minimum Sector Altitude.   

Om det planeras för ett nytt högt objekt inom MSA-ytor ska flygplatsägare och LFV ges 
möjlighet att yttra sig. Som högt objekt räknas 20 meter över markytan eller högre. En 
flyghinderanalys ska beställas hos LFV. Vid en sådan kontrolleras att planerade objekt inte 
påverkar en flygplats hinderbegränsande ytor, procedurhinderytor samt flygtekniska 
system. Swedavia gör sådana analyser själva så om planerade objekt bedöms påverka någon 
av Swedavias flygplatser, skickas beställning även dit. I de fall andra flygplatser än 
Swedavias berörs måste även dessa flygplatser kontaktas. Det är lämpligt att i tidigt skede 
beställa en flyghinderanalys om ett högt objekt planeras. Se mer i avsnitt 6.3.  

 

Karta 12. Skavstas MSA-yta samt angränsande flygplatsers.  

5.6  System för kommunikation, navigering och övervakning 
Vid alla flygplatser finns flygteknisk utrustning som är av avgörande betydelse för 
flygplatsens funktion och en del av riksintresset. Systemen för Communication Navigation 
and Surveillance, CNS, måste således skyddas så att funktionen inte skadas.  

CNS-systemen består av kommunikationsutrustning, navigeringshjälpmedel och 
övervakningsutrustning och finns över hela landets yta. Den utgör den tekniska 
infrastrukturen som möjliggör flygtrafikledning, navigering och andra flygtrafiktjänster. 
Systemen kan grovt delas in i två användningsområden, dels ett som hanterar flygning i 
svenskt luftrum (en-route), dels ett som är nödvändig för driften av flygplatser. Det 
sistnämnda innefattar både in- och utflygning samt landning och markrörelser. För in- och 
utflygning är flygplatsens terminalområde (TMA) varför CNS-systemen för flygplatsen finns 
över ett relativt stort område. LFV och flygplatsägare är exempel på leverantörer av CNS-
tjänst. Skavsta flygplats har CNS-utrustning inom flygplatsområdet. 
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CNS-systemens funktion och därmed flygsäkerheten kan påverkas negativt av bl.a. höga 
byggnader, olämpliga konstruktionsmaterial och geometriska utformningar av dessa 
byggnader, vindkraftverk, starkströmsanläggningar, solcellsanläggningar, järnvägs-
anläggningar och elektromagnetiska störningar i allmänhet. Även trådlös kraftöverföring till 
elbilar eller dylikt kan orsaka störningar.  

Förutom CNS-systemen finns också vitala radiolänkar mellan olika platser för olika former 
av tal- och datakommunikation, exempelvis för överföring av radardata eller tal till och från 
en radiostation. Dessa länkstråk måste också skyddas. Det innefattar skydd mot permanenta 
och tillfälliga etableringar i närheten av stråkens sträckning eftersom sådana kan innebära 
en total utsläckning av signalerna och därmed avbrott. Det är inte bara hinder i stråkets 
direkta siktlinje som är av betydelse, även strukturer vid sidan av eller under stråket kan ha 
en kraftig negativ inverkan. Både LFV, Swedavia och andra flygplatsägare är operatörer av 
radiolänkar. 

Av särskild vikt för både markbaserade CNS-anläggningar och för luftfartyg är frihet från 
skadlig (radio) störning. Spektrumskydd krävs. Samtliga CNS-analyser baseras på ICAO:s 
rekommendationer (BRA-Building Restriction Area, se ICAO EUR Doc 15) för respektive 
CNS-utrustning.  

Källa till sådan störning behöver inte befinna sig i CNS-anläggningens direkta närhet för att 
påverka tjänsten som sådan. Utöver CNS-anläggningar finns det ett antal radiotekniska 
system inom luftfarten som endast består av utrustning ombord på luftfartyg. Det är alltså 
var en störning uppträder som är avgörande, både geografiskt och spektrummässigt, inte var 
dess källa befinner sig. Så länge störningen når någon del av det totala radiotekniska 
systemet som luftfarten använder sig av (CNS-markanläggningar, dess luftburna brukare 
eller andra radiotekniska system ombord luftfartyget) kan negativ påverkan uppstå som 
därmed kan äventyra säkerheten och/eller flygtrafikens regularitet.  

Störningar, oavsett form eller magnitud, kommer inte att accepteras var de än uppträder 
inom det för luftfarten av staten allokerade spektrumutrymmet och oavsett inom vilket 
geografiskt område störningen uppträder. Detta innefattar även de delar av allokeringen 
som inte används på en viss plats vid ett visst tillfälle. Detsamma gäller spektrumutrymme 
allokerat av staten till annan tjänst än luftfarten som dock brukas av luftfarten.  

Alla ärenden avseende planerade objekt högre än 20 meter över marknivå eller vattenyta ska 
remitteras till LFV för en CNS-analys i sin roll som sakägare och även i en del fall till 
flygplatser, exempelvis Skavsta. I flygplatsens närhet inom en radie av 6 km från 
flygledartornet behöver samtliga byggnader, elektriska anläggningar, inklusive 
solenergianläggningar och radioanläggningar som planeras, analyseras på motsvarande sätt. 
CNS-analys innebär analys av objektet med avseende på internationella regelverk och 
operatörens interna föreskrifter för CNS-utrustning samt om objektet kan uppföras utan att 
CNS-utrustningar riskerar att påverkas negativt. Anläggningarna måsta också kunna nås via 
fungerande vägsystem för att kunna underhållas.   

Då många av LFV:s anläggningar är placerade utanför flygplatsområdet och i många fall 
anses skyddsvärda och är skyddsobjekt, publiceras inte deras exakta position eller 
skyddsområde. Information om detta delges i respektive analys. 

Anläggningar inom flygplatsområdet, exempelvis de som är kopplade till start och landning 
ägs normalt sett av respektive flygplats. Flygplatsen är således sakägare för dessa. Detta 
gäller Skavsta flygplats. LFV har inga anläggningar inom Skavstas flygplatsområde.  
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5.7 Påverkansområde olycksrisken för tredje man 
All transportverksamhet medför risker, både för trafikanter och för omgivningen. Vad gäller 
flygverksamhet regleras dessa transporter av omfattande säkerhetskrav som fastställs på 
internationell nivå. Detta innefattar bl.a. krav på hinderfrihet samt säkerhetskrav för 
flygplatsområdet. 

Flygtrafik räknas ofta som ett av de säkraste transportsätten. Flygplatser i västvärlden och i 
synnerhet de europeiska som ingår i EASA (European Aviation Safety Agency) är 
underrepresenterade i olycksstatistiken (EASA Annual Safety Review 2013). Olyckor 
förekommer dock och när en sådan olycka inträffar kan också konsekvenserna bli 
förhållandevis omfattande. Majoriteten av flygolyckorna sker i samband med start och 
landning i nära anslutning till flygplatsens rullbana. Olyckor kan ske inom flygplatsområdet 
men även utanför. En flygplats påverkar därmed sin omgivning med en förhöjd risk att 
drabbas av en flygplansolycka. Människor som bor och arbetar i en flygplats omgivning, 
utan att ha en direkt koppling till flygverksamheten, kallas vanligtvis för ”tredje man”. I 
fysisk planering behöver hänsyn tas till risken för olyckor, så att ny bebyggelse endast 
uppförs där risknivån för tredje man är acceptabel. 

Behovet fanns p.g.a. kommunernas planer och tät befintlig bebyggelse. Risknivån är högst i 
rullbanornas förlängning. Det finns i Sverige inga nationellt angivna nivåer för acceptabel 
risk gällande tredje man, vare sig för flygtrafik eller för annan verksamhet.  

Vid planering av ny bebyggelse, exempelvis intill trafikleder där farligt gods transporteras är 
det dock praxis att analysera individrisk. Sannolikheten för dödsolyckor bör då inte vara 
högre än 1x10-5 per år (=1 per 100 000 år) för att anses vara acceptabel. I Nederländerna 
analyseras riskerna kring flygplatser med en fastlagd metod. En markpolicy för områden 
kring flygplatser styr sedan vilken bebyggelse som tillåts utifrån beräknad risknivå.  

Individrisk definieras här som sannolikheten per år att en fiktiv person, som permanent 
uppehåller sig på en bestämd plats i flygplatsens närområde, omkommer till följd av ett 
flygplanshaveri. I denna metodik ingår att risknivåerna 1x10-5 och 1x10-6 redovisas på en 
karta. Inom de områden som avgränsas av dessa kurvor finns restriktioner för bl.a. vilken 
typ av bebyggelse som får uppföras. I Sverige gäller att bedömning av acceptabel risknivå 
avgörs i varje enskilt fall. Statistiken visar att antalet olyckor inom luftfarten minskar 
kontinuerligt och säkerheten blir allt högre för varje år. Denna utveckling bedöms fortsätta 
och är den enskilt största anledningen till lägre framtida risknivåer.  

5.8 Risken för fågelkollisioner 
I Sverige har inte fastställts några normer för skyddande av flygtrafik med hänsyn till risk 
för fågelkollisioner. ICAO har i Airport Planning Manual publicerat Land-use Guidelines 
for the Avoidance of Bird Hazards”. All markanvändning som drar till sig fåglar i närheten 
av en flygplats medför ökad risk för kollisioner mellan fåglar och luftfartyg och bör undvikas. 
Exempel på sådan markanvändning är till exempel snabbmatsrestauranger, dammar och 
avfallsanläggningar. Inom en radie av tre kilometer från flygplatsen bör man vara extra 
uppmärksam och inom radien 8 kilometer bör även viss försiktighet råda. Vid planering av 
verksamheter som kan medföra risk för att locka till sig fåglar bör kontakt tas med 
flygplatsägaren. 
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Karta 13. Inom tre km radie från flygplatsen ska markanvändning som kan dra till sig fåglar undvikas.  

5.9 Luftledningar för starkström/elektromagnetisk kompabilitet 
Enligt elsäkerhetsförordningen 11§ (2017:218), får luftledningar för starkström inte anläggas 
närmare än 4000 meter från en flygplats referenspunkt, ARP (Aerodrome Reference Point). 
Järnväg är en sådan anläggning. Kraftledningsstolpar kan dessutom utgöra ett flyghinder. 
Avseende elsäkerhetsförordningen kan Transportstyrelsen efter av flygplatsen uppvisad 
riskbedömning och vilka åtgärder som planeras att vidtas för att säkerställa funktionen av 
nödvändig teknisk utrustning för flygplatsen, ge tillstånd för undantag från 
elsäkerhetsförordningen. Flyghinderfrågan hanteras i annan ordning, se avsnitt 6.3.  

Järnvägsanläggningar, högspänningsledningar, ställverk, transformatorstationer och 
solcellsanläggningar, kan störa funktionen hos bl.a. radioanläggningar och annan teknisk 
utrustning för luftfarten. Regler om elektromagnetisk kompabilitet (EMC) finns i Lag om 
elektromagnetisk kompabilitet (SFS 1992:1512) och Förordning om elektromagnetiska 
störningar (SFS 2016:363). Av dessa framgår att en utrustning måste vara konstruerad så att 
den inte alstrar elektromagnetisk störning som överskrider en nivå som gör att utrustningen 
inte fungerar som avsett. Sanktionsavgifter kan åläggas en aktör.  

Solcellsanläggningar har visat sig alstra elektromagnetiska störningar på flygteknisk och 
även järnvägsteknisk utrustning. Ett forskningsprojekt pågår om detta kopplat till 
flygplatser, ett samarbete mellan FOI och Swedavia. Även andra anläggningar för 
kraftöverföring eller där höga effekter och spänningar förekommer kan kan medföra 
påtaglig skada på funktionen för luftfartens tekniska system. 

LFV:s tekniska utrustning, CNS-systemen som finns över hela landets yta och är en del av 
riksintresset för luftfarten, riskerar att påverkas negativt av solcellsanläggningar. LFV har 
angett ett generellt skyddsområde om 3000 m runt alla anläggningar. Inom detta avstånd 
måste en analys göras i samarbete med CNS-anläggningens underhållsorganisation. Vid 
idrifttagning måste en påverkansmätning utföras. Om påverkan finns, måste leverantören 
stänga av och åtgärda sin anläggning. Anläggningarna kan inte redovisas på karta, remiss 
måste därför alltid skickas in till flygplatser där LFV bedriver flygledartjänst. Inom radien 
4000 m bedöms flygteknisk anläggning närmast rullbanan med skyddszon 3000 m 
inrymmas inom radien 4000 m. Skavsta flygplats äger CNS-utrustning och är därmed en 
remissinstans.  
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Ostlänken planeras på ett avstånd om endast 700 meter från flygplatsens referenspunkt 
ARP och hela bibanan ligger inom 4000-meterszonen. Projektet har i juni 2021 tagit fram 
en EMC-utredning. Resultatet har accepterats av flygplatsen. 

 
Karta 14. Cirkeln är 4000 meter från flygplatsens ARP (koordinat 584719N/0165413E). Ostlänkens 
och bibanans markanspråk är markerade med ljuslila. Inga anläggningar som kan orsaka 
elektromagnetiska störningar så stora att det inte kan accepteras av flygplatsägaren och LFV får 
tillkomma. 
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6. Riksintresset i planering och tillståndsgivning 
6.1 Riksintressets behandling i lagstiftningen 
6.1.1 Bestämmelserna om riksintressen i miljöbalken (1998:808) (2010:900) 
Miljöbalkens 3 kap. handlar om grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- 
och vattenområden. Med stöd av bestämmelserna i hushållningsförordningen (1998:896) 
pekas områden av riksintresse ut för olika verksamheter och bevarandeintressen. 
Tillämpningen sker enligt bestämmelserna i miljöbalken.  

Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken ska område som är av riksintresse för en kommunikations-
anläggning skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet 
av anläggningen. Miljöbalkens bestämmelser om riksintressen tillämpas inte självständigt. 
De aktualiseras när så är föreskrivet för tillståndsprövning och planering enligt miljöbalken, 
plan- och bygglagen, väglagen, lagen om byggande av järnväg och enligt annan lagstiftning. 
Syftet med bestämmelsen är att skydda funktionen hos en anläggning av riksintresse då 
konkurrerande markanspåk prövas.  

6.1.2 Plan- och bygglagen (2010:900) 
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten enligt 
plan- och bygglagen och kallas ofta för kommunal fysisk planering. Det finns tre typer av 
kommunala fysiska planer; översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Det är 
också kommunen som prövar ansökningar och beslutar om bygglov eller förhandsbesked.  

Enligt 3 kap. plan- och bygglagen ska kommunen i översiktsplanen bland annat redovisa hur 
skyldigheten att ta hänsyn till allmänna intressen kommer att tillgodoses. Riksintressen ska 
anges särskilt. När det gäller en flygplats av riksintresse behöver översiktsplanens 
redovisning omfatta flygplatsens markområde samt de påverkansområden som idag och i 
framtiden bedöms påverkas av bullerstörningar, risker m.m. En antagen översiktsplan ger 
vägledning för efterföljande planering och bygglovsprövning enligt plan- och bygglagen men 
är inte juridiskt bindande. Den ger även vägledning för tillståndsprövning enligt annan 
lagstiftning såsom miljöbalkens bestämmelser i 3 och 4 kap. Den ska vara aktuell. 

Som verksamhetsutövare och ansvarig för flygplatsverksamheten, är flygplatsägaren sådan 
sakägare som kommuner under detaljplaneprocessen ska samråda med. De ska även 
underrätta flygplatsägaren vid granskning och antagande om detaljplanen ligger inom 
flygplatsens påverkansområden. Går kommunens beslut om att anta en detaljplan emot 
flygplatsens intressen kan flygplatsägaren överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen. 
När det finns en lagakraftvunnen detaljplan har avvägningen mellan olika intressen och 
riksintressen avgjorts genom planprocessen. Vid en bygglovsprövning inom ett 
detaljplanelagt område prövas åtgärden därför endast mot en detaljplans angivna 
markanvändning och planbestämmelser. Vad som ska omfattas av en bygglovsprövning 
framgår i 9 kap. plan- och bygglagen och frågan om påtaglig skada på ett riksintresse ingår 
inte i den prövningen.  

Vid planläggning och vid bygglovsprövning utanför detaljplan, ska enligt 2 kap. plan- och 
bygglagen, hänsyn tas till allmänna intressen. Här ingår bland annat att hänsyn ska tas till 
riksintressen och att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till människors hälsa och säkerhet och till risken för olyckor.  

I planprocesserna kring översiktsplan, detaljplan och även områdesbestämmelser, är det 
länsstyrelsen som ansvarar för att ta tillvara och samordna statliga intressen, däribland 
riksintressen. Detta sker efter kontakter med andra statliga företrädare, när det gäller 
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trafikfrågor med Trafikverket och när det gäller flygplatser av riksintresse även med 
flygplatshållaren.  

6.2 Miljöprövning och tillsyn av flygplatsverksamhet enligt 
miljöbalken (1998:808) 

För att driva en civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter krävs 
tillstånd enligt miljöbalken. Detta regleras i miljöbalken (1998:808) 9 kap 6 § och i 
miljöprövningsförordningen (2013:251) 24 kap 3 §. Tillståndsfrågan prövas av mark- och 
miljödomstol. Till tillstånd kopplas även villkor för verksamheten. 

En ny tillståndsprövning görs oftast i samband med större förändringar. Ytterligare en bana 
är ett exempel på en sådan större förändring. Under vissa omständigheter kan även villkor 
prövas om på tillståndsmyndighetens initiativ utan att själva tillståndet i övrigt ändras. 
Detta regleras närmare i miljöbalken 24 kap 5 §. Det finns också viss begränsad möjlighet 
för tillståndshavaren att ansöka om ändring av villkor. Kraven för att medge en sådan 
ändring är mycket stränga, frågan regleras i 24 kap 13 § miljöbalken. Tillsynen regleras i 
miljöbalkens 26 kap.  

6.3 Prövning av höga objekt och hinder 
6.3.1 Riksintresset för totalförsvarets militära del 
Höga objekt kan påverka militär luftfart, övnings- och skjutverksamhet och olika tekniska 
system som är av riksintresse för totalförsvaret, exempelvis radiolänk och radar. Som högt 
objekt hänförs byggnad eller anordning med en totalhöjd av 45 meter inom sammanhållen 
bebyggelse och 20 meter utanför. Försvarsmakten ska kontaktas i tidigt skede i plan-, lov- 
och tillståndsärenden över hela landets yta. Remisser skickas till: exp-hkv@mil.se.  

6.3.2 Riksintresset för luftfarten 
Höga objekt påverka riksintresset för luftfarten negativt på flera sätt. Flygplatsägare, LFV 
liksom Försvarsmakten måste kontaktas i tidigt skede vid planering av höga objekt. 
Störningar kan uppstå i tekniska system men objekten kan också utgöra flyghinder. En 
flyghinderanalys bör beställas av LFV i tidigt skede för att undvika förgävesplanering. 

6.3.3 Arbetsgång vid planering av höga objekt 
Då kommunen planerar för höga byggnader är nedanstående arbetsgång lämplig: 

 
Figur 7. Arbetsgång vid planering för höga objekt.  

mailto:exp-hkv@mil.se
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I kommunernas planarbete ska flygplatsen, LFV och Försvarsmakten ges tillfälle att delta i 
samråd om översiktsplanen. Det gäller även samråd för detaljplaner som berör flygplatsens 
påverkansområden och/eller luftfarten i allmänhet. Resultatet av samrådet utgör sedan ett 
planeringsunderlag för kommunerna och också för länsstyrelsernas bedömning av eventuell 
skada på riksintresset.  

6.3.4 Flyghinderanmälan 
Enligt luftfartsförordningen (2010:770) kap 6 § 25, ska byggherren senast fyra veckor innan 
byggstart göra en anmälan till Försvarsmakten om objektet överstiger 45 meter över 
markytan inom sammanhållen bebyggelse och över 20 meter inom annat område. 
Bakgrunden till att anmälan krävs är att informationen läggs in i landets flyghinderdatabas 
och i flygnavigeringssystem. Ifylld blankett för flyghinderanmälan ska skickas till 
Försvarsmakten, exp-hkv@mil.se med kopia till fm.flyghinder@lfv.se samt till FMV, 
registrator@fmv.se.   

6.4 Andra riksintressen i området 
Nedanstående karta är hämtad från länsstyrelsernas webbGIS.  

 
Karta 15. Riksintressen i anslutning till flygplatsen. Flygplatsens markanspråk och den 
hinderbergränsande ytan är också markerade. 

6.5 Kommunens planer i närområdet 
6.5.1 Översiktsplan Nyköping 2040 
Översiktsplanen vann laga kraft 2022-01-08. Söder om flygplatsområdet redovisas ett 
”Utvecklingsområde verksamhet”. Området ligger utanför riksintresset Skavstas 
markanspråk men delvis innanför markanspråket för Ostlänken.  

mailto:exp-hkv@mil.se
mailto:fm.flyghinder@lfv.se
mailto:registrator@fmv.se
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Karta 16. Utvecklingsområde verksamhet enligt ÖP Nyköping 2040, gräns markerad med blå linje.  

6.5.2 Planprogram för Skavsta utvecklingsområde 
Ett planprogram har varit ute på remiss under hösten 2021 och det godkändes av 
kommunstyrelsen 29 augusti 2022. I dokumentet redovisas inte riksintresset Skavsta 
flygplats fastställda markanspråk. Det hänvisas till det pågående arbetet med 
riksintressepreciseringen. Markanspråket för Ostlänken med bibana ingår i 
programområdet.  

 
Karta 17. Programområdesgränsen är markerad med röd linje.  

Programområdet är indelat i ett antal delområden enligt nedanstående ortofoto, hämtat från 
planprogrammet.  

F11-området ligger till stora delar inom flygplatsens markanspråk inom vilket 
flygverksamhetens behov prioriteras. Inom detta område anges markanvändningen som ZJ, 
verksamheter och industri. Även studentbostäder bör prövas enligt programmet.I det södra 
området föreslås kontor i den centrala delen, i övrigt verksamheter och industri. I den 
sydöstra delen föreslås ett upplevelsecentrum.  
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Ortofoto 3, hämtat från Planprogram för Skavsta utvecklingsområde. 

6.5.3 Planbesked inom flygplatsens markanspråk 
Inom riksintressets markanspråk har Nyköpings kommun beslutat om planbesked för två 
områden. I den nordöstra delen av planprogramsområdet finns planbesked MSN 21/76 för 
skola och studentbostäder. Som framgår av planbeskedet är området mycket bullerstört och 
det framgår också av genomförda flygbullerberäkningar. Området ligger långt innanför både 
maxbuller 70 dBA och FBN 55 dBA enligt redovisningen i gällande miljötillstånd och till ca 
hälften inom FBN 55 dBA-kurvan som nu har tagits fram. Inom FBN 55 dBA kan ingen 
bullerkänslig verksamhet tillkomma. Dessutom tillkommer bullerpåverkan från den 
framtida Ostlänken. Utanför programområdet finns planbesked för ett verksamhets- och 
logistikområde, MSN 21/66, delvis inom markanspråken för både flygplatsen och Ostlänken, 
och till huvuddelen innanför FBN 55 dBA-kurvan. Tillkommande bullerkälla är flygplanens 
taxningsrörelser på den del av tvärbanan som kommer att bli taxibana.  

 
Karta 18. De två planbeskeden som Nyköpings kommun har fattat beslut om i november respektive 
december 2021, lila avgränsning. 

6.5.4 Planernas och planbeskedens förhållande till flygbuller och flyghinder 
Av de ovan redovisade planerna och planbesked berörs inte det i översiktsplanen redovisade 
verksamhetsområdet. I planprogrammet berörs delar av F11-området och planbeskedet för 
detta område till ca hälften. Planbeskedet i väster berörs till stora delar av 
flygbullerkurvorna.  
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Karta 19. Planerna och planbeskedens förhållande till flygbuller kurvor.  

På nedanstående karta har Annex 14-ytan lagts in med blå linjer vilka innebär 
höjdbegränsningar för objekt. Alla fyra områden berörs delvis. Förutom Annex 14-ytan 
måste också tas hänsyn till procedurområden som kan ge lägre tillåtna höjder än Annex 14.  

 
Karta 20. Planernas och planbeskedens förhållande till Annex 14-ytan.  
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Källor och referenser 
Riksintressen för trafikslagens anläggningar- sektorsbeskrivning inklusive kriterier för 
utpekande, TRV 2019/45782, 2020-08-12.  
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Luftrum 2040: 
https://trafikverket.ineko.se/se/luftrum-2040-en-f%C3%B6rstudie-om-kapacitetsbehovet-
i-svenskt-luftrum 
Fördjupad studie avseende utformning av det svenska luftrummet: 
https://trafikverket.ineko.se/se/luftrum-2040-en-f%C3%B6rstudie-om-kapacitetsbehovet-
i-svenskt-luftrum 
Biojet för flyget, SOU 2019:11: 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-
utredningar/2019/03/sou-201911/ 
Färdplan för fossilfri konkurrenskraft-Flygbranschen: 
https://www.svensktflyg.se/rapporter/fardplan-for-fossilfri-konkurrenskraft-
flygbranschen/ 
Transportstyrelsens trafikprognos 2022-2028: 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-rapporter/rapporter/Rapporter-
luftfart/passagerarprognos-2022-2028/ 
Trafikverkets resandeprognos för flygtrafiken 2040: 
Resandeprognos för flygtrafiken 2040 (diva-portal.org) 
EASA 139/2014: 
https://www.easa.europa.eu/en/document-library/regulations/commission-regulation-eu-
no-1392014 
Nyköpings kommun: 
nykoping.se - Översiktsplanering 
nykoping.se - Verksamhetsområde Skavsta 
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 
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  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

KS § 59 Investering: Genomförande av kommunalt 
vägnät för delar av Östra infarten 

Diarienummer: KK23/146 

Östra infarten till Nyköping har varit uppe för beslut i Kommunstyrelsen i 
flera omgångar, 2015 (KS§266), 2017 (KS§63), 2018 (KS§79), 2019 (KS§90), 
2019 (KS§273), 2021 (KS§196) och 2022 (KS§76).  

Först vid beslut om statlig medfinansiering för år 2016, därefter om 
avsiktsförklaring för genomförande av åtgärdsvalsstudien och efter det för 
avrapportering av åtgärdsvalsstudien med begäran om uppdrag för en 
efterföljande trafikanalys. Trafikanalysen återrapporterades våren 2019 och i 
slutet av 2019 skrev Samhällsbyggnad ett samverkansavtal med Trafikverket 
för framtagande av vägplan för Östra infarten. Hösten 2019 fick 
Samhällsbyggnad och Tekniska divisionen i uppdrag att ta fram detaljplan 
och projektering för åtgärder på de kommunala delarna av infarten. 

Projekt Östra infarten är ett gemensamt projekt mellan Nyköpings kommun 
och Trafikverket. Ombyggnationen omfattar åtgärder på både statligt och 
kommunalt vägnät som finansieras till 50 % av Nyköpings kommun och till 
50 % av staten genom Länstransportplanen. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet 
med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets 
bästa?  

Nej 

Har en prövning av barnets bästa genomförts?  

Nej 

Yttranden och yrkanden 

Beslutsordning 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1) att ge Tekniska divisionen i uppdrag att genomföra byggnationen av 
Östra infarten enlighet ovan, 

2) att anvisa 28 300 000 kr till Tekniska divisionen från Kommunstyrelsens 
ofördelade investeringsmedel för byggnation av de kommunala 
åtgärderna, 
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Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

3) att utöver tidigare beslutade medel anvisa ytterligare 2 000 000 kr till 
Tekniska divisionen från Kommunstyrelsens ofördelade driftsmedel för 
medfinansiering av Trafikverkets uppdrag för upprättande av vägplan, 

4) att utöver tidigare beslutade medel anvisa ytterligare 700 000 kr från 
Kommunstyrelsens ofördelade driftsmedel till Tekniska divisionen för 
utredningar i samband med upprättandet av nya detaljplaner, 

5) att anvisa 150 000 kr till Samhällsbyggnad från Kommunstyrelsens 
ofördelade driftsmedel för fastighetsregleringar Utmålet 3 och Hyddan 
2, 

6) att anvisa 1 220 000 kr till Samhällsbyggnad från Kommunstyrelsens 
ofördelade driftsmedel för flytt av fjärrvärmeledningar i etapp 1,  

7) att anvisa 2 875 000 kr till Tekniska divisionen från Kommunstyrelsens 
ofördelade driftsmedel för flytt av fjärrvärmeledningar i etapp 2,  

8) att anvisa 250 000 kr till Tekniska divisionen från Kommunstyrelsens 
ofördelade driftsmedel för rivning av befintliga HSB-garage, 

9) att kapitaltjänstkostnaderna för byggnation inarbetas i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens budget, samt 

10)  att ge Tekniska divisionen i uppdrag att återkomma till 
Kommunstyrelsen efter Trafikverkets genomförda åtgärder för 
noggrannare uppgifter om kostnaderna för genomförande. 

 
 
 

Reservationer 

Bilagor till beslutet:  

Beslutet skickas till: 
Tekniska divisionen 

Samhällsbyggnad 

Ekonomiavdelningen 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tekniska divisionen Tjänsteskrivelse 

2023-03-09 

Dnr KK23/146 

 

Kommunstyrelsen 

Investering: Genomförande av kommunalt vägnät 

för delar av Östra infarten 

Bakgrund 

Östra infarten till Nyköping har varit uppe för beslut i Kommunstyrelsen i flera 

omgångar, 2015 (KS§266), 2017 (KS§63), 2018 (KS§79), 2019 (KS§90), 2019 

(KS§273), 2021 (KS§196) och 2022 (KS§76).  

Först vid beslut om statlig medfinansiering för år 2016, därefter om 

avsiktsförklaring för genomförande av åtgärdsvalsstudien och efter det för 

avrapportering av åtgärdsvalsstudien med begäran om uppdrag för en 

efterföljande trafikanalys. Trafikanalysen återrapporterades våren 2019 och i 

slutet av 2019 skrev Samhällsbyggnad ett samverkansavtal med Trafikverket för 

framtagande av vägplan för Östra infarten. Hösten 2019 fick Samhällsbyggnad 

och Tekniska divisionen i uppdrag att ta fram detaljplan och projektering för 

åtgärder på de kommunala delarna av infarten. 

Projekt Östra infarten är ett gemensamt projekt mellan Nyköpings kommun 

och Trafikverket. Ombyggnationen omfattar åtgärder på både statligt och 

kommunalt vägnät som finansieras till 50 % av Nyköpings kommun och till 50 % 

av staten genom Länstransportplanen. 

Östra infarten omfattar trafikplats 134 Påljungshage på väg E4 samt Lennings 

väg E4.09 samt angränsade vägnät Svärta-, Stockholms- och Brandkärrsvägen 

på motorvägens södra sida och Stenbocks- och Kocksängsvägen på 

motorvägens norra sida. Infarten är en av Nyköpings större infartsleder och 

viktig för lokala-, regionala- och nationella resor och transporter. 

De planerade anpassningarna av Östra infarten avser att möta behov av 

tillgänglighet och kapacitet för kommunens långsiktiga tillväxt generellt och de 

östra delarna av centralorten i synnerhet. Åtgärderna är även viktiga för att 

stärka kapaciteten i samband med att Nyköpings resecentrum byggs och 

framför allt då avstängningen av Brunnsgatan i samband med bytet av 

järnvägsbroarna.  

Postadress 
Nyköpings kommun 
611 83 Nyköping 

Besöksadress 
Stadshuset 
Tfn 0155-24 80 00 
Fax 0155-24 83 30 

Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 
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Efter projekteringen har Tekniska divisionen tagit fram bygghandlingar för alla 

kommunens åtgärder och i början av 2023 genomfört upphandling av de 

åtgärderna. 

Upphandlade åtgärder för det kommunala vägnätet omfattar en ny 

cirkulationsplats vid korsningen Stockholmsvägen / Brandkärrsvägen / 

Gustavsbergsstigen, anslutningsväg mellan kommunens och Trafikverkets nya 

cirkulationsplats, ombyggnad av Lennings väg till 2+2 körfält söder om 

Trafikverkets cirkulationsplats och högersväng från Stenbocksvägen till 

Lennings väg i cirkulationsplatsen Påljungshage. 

I den anbudbaserade kalkylen uppskattats kostnaderna till 56 579 000 kr, vilket 

inkluderar anbud, indexreglering av priserna, byggherre- och oförutsedda 

kostnader. Åtgärderna finns medtagna i kommunens investeringsplanering, 

BPA nummer 2283. 

Nyköpings kommun har under projekteringen kommit fram till att befintliga 

fjärrvärmeledningar måste flyttas. Omläggningen av fjärrvärmeledningarna 

kommer att ske i två etapper. 

Flytt av fjärrvärmeledningar etapp 1 till en kostnad om 2 440 000 kr har 

genomförts under byggnationen av ny parkeringsplats för HSB. Vattenfalls 

egen kostnad för flytt av fjärrvärmeledningar etapp 1 har varit 1 810 000 kr. 

Etapp 2 ska utföras under byggnationen av kommunens cirkulationsplats och 

kommunens kostnad beräknas till 5 750 000 kr. Vattenfalls egen kostnad för 

flytt av fjärrvärmeledningar i etapp 2 ska vara 1 100 000 kr. 

Samhällsbyggnad har i samarbete med Tekniska division tagit fram tre nya 

detaljplaner för kommunens och Trafikverkets åtgärder kopplade till Östra 

infarten. Kommunen har valt att göra en ny detaljplan för HSB:s parkering och 

en ny plan för Trafikverkets åtgärder utöver detaljplanen för Kommunens 

åtgärder. I beslut (KS19§273) fick Samhällsbyggnad 260 000 kr för 

upprättande av en ny detaljplan men med tre detaljplaner och tillkommande 

utredningar för huvudsakligen dagvatten har Tekniska divisionen haft 

ytterligare kostnader om 700 000 kr för de genomförda arbetena.  

Samhällsbyggnad har reglerat tomträtterna för Utmålet 3 och övrig ersättning 

till HSB:s bostadsrättsförening Gruvan enligt beslut KS22§76 för sammanlagt 

belopp 13 387 000 kr. Det finns ett behov av att göra ytterligare 

fastighetsregleringar för Utmålet 3 och Hyddan 2 kopplat till den nya vägen. 

Kostnaden bedöms uppgå till 150 000 kr per reglering, dvs. 300 000 kr totalt. 

Kostnad för rivning av HSB:s befintliga garage enligt anbudsbaserad kalkyl är 

500 000 kr. 

Kommunen har ansökt om statlig medfinansiering till kommunala åtgärder i 

Östra infarten i början av 2022. Procentsatsen för statlig medfinansiering är i 

tidigare beslut beviljad till 50 % upp till en totalkostnad på 45 350 000 kr. Det 

belopp som hittills har beviljats för åtgärdens genomförande är 22 675 000 kr. 
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Den 3 mars 2023 har RUN (Regionala utvecklingsnämnden) omfördelat 

16 803 000 kr för kostnadsökningar till projektet Östra infarten från projektet 

Kungsladugårdsleden. 

Kommunen och Trafikverket har i dialog med Region Sörmland kommit fram 

till att Länstransportplanen ska finansiera även 50 % av kostnadsökningar för de 

kommunala åtgärderna, så att projektets finansiering i slutändan delas 50/50 

mellan kommunen och Trafikverket/Länstransportplanen.  

I november 2019 har Trafikverket och Nyköpings kommun skrivit 

medfinansierings- och samverkansavtal för framtagande av vägplan för statliga 

åtgärder och i det uppskattades kostnaderna för framtagande av vägplan till 

5 000 000 kr. I beslut KS19§273 fick Tekniska divisionen i uppdrag att 

återkomma till Kommunstyrelsen med noggrannare uppgifter om kostnaderna 

för vägplanens framtagande.  Trafikverket har gjort och skickat vägplanen till 

fastställande och kostnaderna för framtagandet har blivit 4 000 000 kr högre än 

uppskattningen som angavs i samverkansavtalet. Enligt avtalet ska Nyköpings 

kommun stå för 50 % av kostnaderna. 

I september 2021 har Trafikverket och Nyköpings kommun skrivit 

medfinansierings- och samverkansavtal för produktion av Trafikverkets 

åtgärder på statlig väg i projektet Östra infarten och i det reglerat finansiellt 

ansvar för åtgärderna. Åtgärder i den statliga anläggningen: 

1. Cirkulationsplats Ekensberg, med inkommande vägar Lennings väg/ 

Svärtavägen/Stockholmsvägen flyttas österut och får två körfält. 

2. Lennings väg mellan trafikplats 134 Påljungshage och cirkulationsplats 

Ekensberg, ombyggnad till 2+2 körfält.  

3. Ombyggnad av rampanslutning i trafikplats 134 till droppe-lösning mot 

Lennings väg. 

4. Gång- och cykeltunnel under avfartsrampen för gång- och cykelväg 

utmed Lennings väg. 

Kostnaderna för dessa åtgärder uppgår totalt till 69 600 000 kr varav 

kommunen ska stå för 50 %, det vill säga 34 800 000 kr. Kostnaderna bygger 

på kalkyler i tidigt skede/underlag i planläggningsprocessen och är 

preliminära. De faktiska kostnaderna kan därför komma att förändras på grund 

av till exempel rådande marknadsläge och platsspecifika förutsättningar i ett 

senare skede. Kommunen har i avtalet åtagit sig att finansiera 50 % av 

eventuella kostnadsökningar. KS har i beslut 2021-10-12 (KS§196) avsatt 

34 800 000 kr för medfinansiering enligt medfinansierings- och 

samverkansavtal för produktion av Östra infarten Nyköping. Avsättningen 

kommer att index- och nuvärdesberäknas varje år. 

Tidplan för genomförande: 

Kommunala åtgärder: april 2023 – december 2025. 

Trafikverkets åtgärder: april 2024 – april 2026 (preliminärt). 
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Åtgärder Trafikverkets 

kostnader 

Kommunens kostnader 

Redan 

beviljade 

/beslutade 

Kommande 

investerings-

kostnader 

Kommande 

driftkostnader 

Vägplan (Tabell A) 4 500 000 

 

2 500 000 

 

 
2 000 000  

Detaljprojektering  3 000 000   

Byggnation av kommunala 

åtgärder 

28 289 500  28 289 500   

Detaljplaner/utredningar  260 000 
 

700 000 

  

Kostnader kopplade till 

flytten av HSB:s parkerings- 

och garageanläggning 

6 693 500 6 693 500   

Medfinansiering – 

produktion av Trafikverkets 

åtgärder (Tabell A) 

34 800 000 

 

34 800 000   

Fastighetsregleringar 

Utmålet 3 och Hyddan 2 

150 000 

 

  150 000 

Flytt av fjärvärmeledningar 

etapp 1 

1 220 000   1 220 000 

Flytt av fjärrvärmeledningar 

etapp 2  

2 875 000   2 875 000 

Rivning av befintliga HSB-

garage 

250 000    250 000 

Summa 78 778 000 47 253 500 

 

28 289 500 7 195 000 

Sammanlagda 

kommunens och 

Trafikverkets kostnader 

161 516 000 kr 

 

 

Tabell A: 

Kostnader/Intäkter som delas med Trafikverket 

(statliga åtgärder) 

Kostnader/bidrag 

Totala kostnader - produktion av Trafikverkets åtgärder 69 600 000 

 

Kommunens medfinansiering 50% produktion av 

Trafikverkets åtgärder 

34 800 000  

Totala kostnader - framtagande av Vägplan  9 000 000 

 

Kommunens medfinansiering 50% - framtagande av 

Vägplan 

4 500 000 
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Tabell B: 

Kostnader/Intäkter som delas med Trafikverket 

(kommunala åtgärder) 

Kostnader/bidrag 

Totala kostnader = byggkostnad + flytt av 

fjärrvärmeledningar + rivning garage + marklösen + 

förvaltningskostnad 

78 956 000 

Statlig medfinansiering - kommunala åtgärder (beviljat) -22 675 000 

Statlig medfinansiering – kommunala åtgärder, 

kostnadsökningar (kommer att beviljas) 

-16 803 000 

Summa – statlig medfinansiering 50% 39 478 000 

 

Tabell C: 

Kostnader  Verksamhet Kostnader/bidrag 

Byggnation av kommunala åtgärder Tekniska division 28 289 500 

Kostnader kopplade till flytten av HSB:s 
parkerings- och garageanläggning (beviljade 
av KS) 

Samhällsbyggnad 6 693 500 

Fastighetsregleringar Utmålet 3 och Hyddan 2 Samhällsbyggnad 150 000 

Flytt av fjärrvärmeledningar etapp 1 Samhällsbyggnad 1 220 000 

Flytt av fjärrvärmeledningar etapp 2  Tekniska division 2 875 000 

Rivning av befintliga HSB-garage Tekniska division 250 000 

Summa - Totala kostnader   39 478 000 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med 

barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?  

Nej 

Har en prövning av barnets bästa genomförts?  

Nej 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1) att ge Tekniska divisionen i uppdrag att genomföra byggnationen av 

Östra infarten enlighet ovan, 

2) att anvisa 28 300 000 kr till Tekniska divisionen från Kommunstyrelsens 

ofördelade investeringsmedel för byggnation av de kommunala 

åtgärderna, 
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3) att utöver tidigare beslutade medel anvisa ytterligare 2 000 000 kr till 

Tekniska divisionen från Kommunstyrelsens ofördelade driftsmedel för 

medfinansiering av Trafikverkets uppdrag för upprättande av vägplan, 

4) att utöver tidigare beslutade medel anvisa ytterligare 700 000 kr från 

Kommunstyrelsens ofördelade driftsmedel till Tekniska divisionen för 

utredningar i samband med upprättandet av nya detaljplaner, 

5) att anvisa 150 000 kr till Samhällsbyggnad från Kommunstyrelsens 

ofördelade driftsmedel för fastighetsregleringar Utmålet 3 och Hyddan 

2, 

6) att anvisa 1 220 000 kr till Samhällsbyggnad från Kommunstyrelsens 

ofördelade driftsmedel för flytt av fjärrvärmeledningar i etapp 1,  

7) att anvisa 2 875 000 kr till Tekniska divisionen från Kommunstyrelsens 

ofördelade driftsmedel för flytt av fjärrvärmeledningar i etapp 2,  

8) att anvisa 250 000 kr till Tekniska divisionen från Kommunstyrelsens 

ofördelade driftsmedel för rivning av befintliga HSB-garage, 

9) att kapitaltjänstkostnaderna för byggnation inarbetas i Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens budget, samt 

10)  att ge Tekniska divisionen i uppdrag att återkomma till 

Kommunstyrelsen efter Trafikverkets genomförda åtgärder för 

noggrannare uppgifter om kostnaderna för genomförande. 

 

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
2023-03-09 

Kent Nyman  
Divisionschef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 

  

Beslut till: 

Tekniska divisionen 

Samhällsbyggnad 

Ekonomiavdelningen 
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