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Östergötlands Länsstyrelse
Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet
Östgötagatan 3
581 86 Linköping

Yttrande nr 4 och protest avseende Vattenfalls ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet,
gruppstation för vindkraft – Vattenfalls tillståndsansökan för Vindkraftpark Bruzaholm.
Diarienummer 551-13145-16.

Säkerhet prioriteras högt i samband med upprättandet av miljöfarlig verksamhet.

Nätverket Skydda Skogen vid Bruzaholm har blivit medvetet om Trafikverkets yttrande (diarie nr 55113145-16 aktbilaga nr 56).
Av detta framgår:
”Vindkraftverkens totalhöjd är maximalt 240 m. Avståndet till statlig väg (vägområdesgräns) ska
motsvara minst totalhöjden. Av säkerhetsskäl bör dessa avståndsregler även tillämpas på kommunala
och enskilda väg”

På denna karta har vi skuggat allt som är närmare än 240 meter från kommunala och enskilda vägar.
Följaktligen kan det enligt Trafikverket inte byggas 240 m höga vindkraftverk i det skuggade området

Vidare anger Transportstyrelsens yttrande:
”Trafikverket anser att det i tillståndsprövningen bör säkerställas att det inte finns någon risk för
iskast mot allmän väg eller järnvägsanläggning. Detta kan ske genom tekniska åtgärder på
vindkraftverken eller att verket placeras utanför riskavståndet”
”Riskavståndet kalkyleras med ekvationen:
Riskavståndet = (rotordiameter (m) + navhöjd (m)) x 1,5.
På denna karta har vi skuggat områden med risk för iskast mot allmän väg vid ett riskavstånd på 450
m:

Trafikverket begär också koordinater för vindkraftverkens placering:
”Det saknas placering för samtliga vindkraftverk. Trafikverket kan därför inte ta ställning till om
vindkraftverkens placering uppfyller ovan ställda krav. Under förutsättning att samtliga vindkraftverk
placeras i enlighet med ovan krav har Trafikverket inga synpunkter på att tillstånd erhålls”
”Box-modellen” ger därför inte tillräckligt underlag för att bedöma Vattenfalls tillståndsansökan.
Stutsats:
Vi anser att Trafikverkets krav utesluter byggandet av Vindkraftpark Bruzaholm.
Vattenfalls tillståndsansökan måste därför avstyrkas.
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