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Minnesanteckningar från publikt samråd ang. projektet Nya Utgrunden 

Företag:  Marcon Windpower AB 

Organisationsnr: 556783-7017 

Säte:  Ängelholm 

Datum:  2022-03-15 

Plats:  Digitalt 

 

Inledning 

Jörn Ryberg (JRY) inleder med ordningsregler för mötet som innebär att presentationen körs 

först och att frågor ställs därefter. Vidare informerades om att mötet spelas in vilket ingen 

motsatte sig. Det gjordes en genomgång av deltagare som var på plats för mötet. 

 

Närvarande 

Anders Alberius 

Eva Ettarp 

Petter Nilsson 

Eva Dillner 

Victor Lindgren 

Tommy Wahlgren 

Ann-Christine Torehed 

Unni Welén 

Anders Johansson 

Christina Norén 

Lars Limseth 

Eva Hansson 

Christina Henriksson 

Sigrún Yngvadóttir 

Einar Fransson 

Laila Rickardsson 

Conny Kallblad 

Björn Nordström  

Per-Olof Hellman 

Anette Utterbäck 

Gabriel Säll 

Kennert Kangevik 

Hans Sabelström 

Fritz Eriksson 

 

För Marcon Windpower AB 

Isabel Enström (IEN) 

Malin Levau (MLE) 

Jörn Ryberg (JRY) 
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1. Agendan för kvällen möte avseende Nya Utgrunden presenterades 

1. Marcon – bolaget 

2. Processen 

3. Tillstånd och berörd lagstiftning 

4. Bakgrund 

5. Nya Utgrunden 

6. Teknik och turbiner 

7. Innehåll MKB och analyser  

8. Landskapsbild & Miljöfaktorer 

9. Behovet 

10. Nationell och lokal nytta 

11. Sammanfattning 

12. Frågor 

 

2. Förtydligande till bilagd presentation som beskrevs muntligen 

1. Marcon Gruppen, erfaren aktör med 40 års erfarenhet från industrin.  

2. Processen - Betydelsen av att samråda för att samla in synpunkter. 

o  IEN – beskriver processen lite närmare. Miljökonsekvensbeskrivning, 

miljöbedömning ska skrivas ihop och redovisas av den prövande myndigheten. 

Sökandens uppgift att beskriva och belysa vilka åtgärder som kan komma att 

krävas. Upp till den prövande myndigheten att bevilja tillstånd eller ej. 

Kungörs och finns möjlighet att överprövas. 

3. Tillstånd och berörd lagstiftning. - vad gäller enligt miljöbalken? 

4. Bakgrunden - Utgrunden mest undersökt i Sverige. Ny ansökan avser en 

modernisering av tidigare beviljat tillstånd. Utgrunden I och Utgrunden II. 

5. Genomgång av befintliga tillstånd.  

6. Varför vill man etablera i Östersjön? Bl.a. gynnsamma förhållanden. 

7. Teknik – val av fundament. Självinstallerande fundament MWP MK II – Svensk 

teknik utan buller. Turbinval - avgör antalet positioner och därav flexibilitet i ansökan. 

8. Miljökonsekvensbeskrivning. Ljud – Naturvårdsverkets riktvärden. Fotomontage 17 

turbiner utförd av EMD International som är specialister.  

o Fråga framfördes om höjd? JRY –ansökan baseras på högsta höjden för att 

flexibilitet ska finnas utifrån vilka volymmaskiner som finns att tillgå vid 

anläggningstillfället.  

9. Behov/motiv – Energiöverenskommelsen. Sveriges målsättning – nettonollutsläpp. 

Liten park men stor nationell nytta. 0,6 % av hela landets behov 2030 

10. Lokal nytta av kustnära vindkraftsprojekt. Bidrar till det lokala näringslivet. 

11. Sammanfattning 

12. Frågor - IEN välkomnar ordet enligt handuppräckning. 

Presentationen avslutades med ett förtydligande om att hela presentationen kommer skickas ut 

till samtliga efter mötet.   
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3. Frågeställningar med frågeställaren namngiven före svaren 

Kennert Kangevik:  

Tycker det skulle vara intressant att höra er problematisera kring det här. Nog måste det 

finnas negativa aspekter som ni har noterat. 

 

• JRY: vi har varit tydliga i våra beskrivningar av våra förutsättningar och vår agenda. 

Vi går ut så tidigt som möjligt för att få in synpunkter för att få in ev. negativa effekter 

som vi inte har vetskap om idag. 

Kangevik fortsätter: Att det kan skapas arbetstillfällen är ju positivt men jag anser att Ölands 

landskapsprofil som miljöområde kommer att påverkas. 

• IEN: Vår uppgift är att göra en så bra bedömning som möjligt. Landskapsbilden är en 

av många aspekter och det är klart det kommer synas men det är en individuell 

uppfattning om detta är negativt eller ej. 

Hans Sabelström:  

Är positivt inställd till vindkraftverk. Han undrar vilken hamn som man kommer att utgå ifrån 

kopplat till utökade arbetstillfällen. Är det Ölandsidan eller Kalmarsidan? Dras elen som 

produceras till fastlandet eller till Öland? 

• JRY: Bergkvara är inte aktuellt då den hamnen har avindustrialiserats och Kalmar är 

för långt bort. Vad gäller kablar så finns båda alternativen med och beroende på vad 

som sker kring Svenska Kraftnät.  

Björn Nordström:  

Hur lång tid tar installationen?  

• JRY: Att installera ett kraftverk tar 16 timmar 

Nordström fortsätter: vad avser i så fall de ökade arbetstillfällen? 

• JRY: Transport och service utgör en del. Utöver det så kopplas en leverantörskedja av 

lokala tjänster. Varje underhållstekniker föder ca 9-10 andra personer i form av lokala 

tjänster. 

Nordström fortsätter: Hur lång tid är en sån här vindsnurra i drift? 

• JRY: Utgångspunkten är 15 år längre än de turbiner som normalt används i dagsläget 

och som för närvarande är på 30 år. Denna större storlek på turbiner har inte funnits 

tillräckligt länge för att få livslängdsdata. Men dom är designade för större livslängd. 

Unni och Einar Fransson:  

Inkluderar den maximala höjden på 274 m fundamenten? 

• JRY: Ja, fundamentet hissas upp till en säker nivå, vilket innebär att själva tornhöjden 

kan anpassas och optimeras. Benen har en diameter på ca 4 meter. Själva flytkroppen 

som är ganska likt en låda, består av 3 ben som har en höjd och bredd ca 7 x7 m. 

Längden och cirkeldiametern blir ca 30 meter men detta är inte slutdesignat.  
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Franssons fortsätter: Hur högt över vattenytan kommer de tjocka fula fundamenten att 

hamna? 

• JRY: Maximalt 4-5 m över vattenytan. 

Franssons fortsätter: Vi har en invändning mot att man enbart beaktar faktabaserade 

synpunkter. Livsmiljön för människor är dåligt belyst. Vi vet ju att vinden kommer mest från 

sydväst och det är självklart att det blir mer buller då. Det förstår ju alla med normalt förnuft. 

• JRY: vi hör dina frågor och tar till oss av dina farhågor. 

• IEN: ljudundersökningen kommer att ta hänsyn till vindriktningar. Den praxis som 

finns vid bostad kommer att hållas och kommer belysas vid tillståndsansökan.  

Franssons fortsätter: Vi upplever det som att bilden från Degerhamn är missvisande. Det 

finns en fyr där idag och den uppfattar man likartat storleksmässigt men den ligger på längre 

avstånd. 

• JRY: vi tar till oss av era synpunkter. Vårt underlag är producerat av ett professionellt 

företag som har detta som deras enda arbetsuppgift. Som vi sa innan har vi anlitat 

EMD International. 

Anders Alberius 

Tackar för föredraget. Jag är inte negativt inställd till vindkraftverk men har två synpunkter 

kopplat till höjd samt världsarv.  

Höjd – jag vill belysa att det finns regler och rekommendationer vad gäller luftfarten. Det 

som är rekommendationen idag är 150 m om man vill slippa det intensivt blinkande ljusen 

dag och natt.  

Jag anser att 150 meter är en rimlig bedömning, 275 m är gigantiskt i jämförelse.  

Har googlat för en höjdjämförelse och högsta höjden återfinns i Danmark med 270 m. Big 

Glenn i Göteborg är 175 m högt. Innebär att detta kommer bli ett av de högsta 

vindkraftverken i Europa.  

Unesco och världsarvet - är ett kulturminne och värdefullt för hela mänskligheten. Tittar 

man på det utifrån Unescos utgångspunkt att bevara naturen anser jag att detta är ett ingrepp 

av landskapsbilden med 17 st 275 m vindkraftverk på så kort avstånd. Detta ingrepp i 

landskapsbilden kommer även att påverka synfältet från gravfältet. Önskar att detta tas upp 

med Unesco för att utreda om de kommer att behålla södra Öland som ett världsarv utifrån 

dessa nya förutsättningar.  

• JRY: Som referens har Sölvesborg och Karlskrona godkänt park med vindkraft på ca 

325 m höjd. Mellan Öland och Gotland tittar man på 350 m. Det sker en förändring då 

man har tillgång till större rotorer. Utgrunden kommer inte bli högst i Europa.  

• JRY fortsätter: Gällande Unesco så börjar vi med att fråga brett för att kunna smalna 

av. Unesco är en part som har fått möjlighet att uttala sig som remissinstans. Vi har 

dessutom haft muntligt myndighets-samråd, vi följer den processen som är fastslagen 

och spikad i lagboken, vi kan inte hantera detta på annat sätt. Vad avser höjd, så är 

Luftfartsverket också en remissinstans och de har inte haft något att invända.  
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Victor Lindgren:  

Tackar för presentationen. Vill gärna ha ett förtydligande kring ägarstrukturen efter ett 

eventuellt godkännande av ansökan. Planerar ni att äga vindkraftverken? Eller är det andra 

aktörer och hur ser denna process ut? 

• JRY: Vad avser ägarstrukturen, så ingår vi i en börsnoterad koncern. Det innebär att 

det är börsen som äger oss och där kan vem som helst köpa aktier. Detta projekt är 

viktigt för vår egen teknikutveckling och det är en del av vår kärnverksamhet. 

Petter Nilsson:  

Tackar för gedigen presentation. Han belyser att han har lämnat in skriftliga synpunkter som 

står sig även efter kvällens dragning. 

Jag anser att Unesco troligtvis kommer se det lite bredare än den 5 meters djupgräns som ni 

har angivit i presentationen. Turistattraktionen och naturlandskapet kommer att påverkas 

negativt. Gravfältet hamnade där det är för att det är en fantastisk utsikt. Att där nu ska stå 

fula vindkraftverk är förödande. 

Degerhamn kommer självklart drabbas ganska hårt. Det är en avfolkningsbygd med dålig 

samhällsservice. Det börjar återhämta sig lite gran efter Cementas nedläggning, men nu ska 

den bygden få en smäll igen. Jag riktar min kritik mer mot kommunen än mot 

tillståndsansökan. 

Jag undrar dessutom om försvaret lämnat in några synpunkter? 

Jag vill upplysa att det även byggs en stor vindkraftspark sydöst om Öland. Jag anser att det 

ur turisthänseende kan verkas obegåvat att förstöra utsikten från två håll vilket kan utvecklas 

mer i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Lars Limseth:  

Jag fortsätter lite på det som Victor tog upp. Tittat på årsredovisningshandlingar som ligger 

officiellt. MWP har ett aktiekapital på 100 tkr och Marcon i Sverige AB har 200 tkr i 

aktiekapital vilket han inte uppfattar som stabilt. Belyser även att han inte kan se att det ryms 

några vindkraftverk i anläggningstillgångarna. Har ni som avsikt att äga dessa? I inledningen 

på underlaget noteras att projektet avser uppförande och drift. Har ni ändrat affärside att ni 

även ska äga? 

• JRY: Om man ska kritisera ekonomiska siffror är det bra att hålla sig till riktiga 

värden. Bl.a. så omsatte vi för den perioden som du nämner, drygt 400 Mkr. Att det 

inte finns några vindkraftverk i inventarieregistret beror på att parken inte är uppförd 

än. 

Limseth fortsätter: Ni säger att ni tidigare varit projektör, innebär detta en ändrad 

verksamhetsidé till att ni även framöver kommer att äga dessa? 

• JRY: det stämmer att vi avser att äga parken i Marcon Windpower AB. 
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Sigrún Yngvadóttir (medverkande från bilen):  

Hon anser att hon inte har fått svar på sina frågor via presentationen. 

Hon anser att det inte funkar att undersökningarna enbart baseras på vetenskapsmässiga 

synpunkter då det är människor som kommer bli drabbade. Hon har jobbat med 

marknadskommunikation i 30 år och belyser vikten av kvalitativa undersökningar för att få in 

de emotionella argumenten. Öland är en väldigt vacker plats och hon anser att den är för helig 

för att invaderas av fula vindkraftverk. Hon anser även att huspris och hotell kommer 

påverkas negativt vilket inte går att vetenskapligt bevisa.  

Hon anser att det strider mot miljömål nr 11, hållbara samhällen och städer. För henne är inte 

detta ett hållbart mål, kanske på energifrågan men inte ur ett socialt perspektiv. Vidare så störs 

solnedgången av dessa gigantiska kolosser. 

• IEN: I samrådsredogörelsen sammanfattas alla synpunkter utan namn. Alla skriftliga 

yttranden kommer finnas med i mark och miljödomstolen. Sen är det så att alla tycker 

olika gällande vindkraftverk, jag har varit inkopplad i motsvarande process på Gotland 

med positiv upplevelse. Samrådets syfte är att få in alla synpunkter. 

Anders Alberius: 

Jag vill ge en kommentar till JRY gällande höjden på Karlshamn. Godkänt på 350 m men det 

är på ett längre avstånd från land. Det anser jag inte kan kallas för att störa.  

• JRY: vi har redan berört den frågan i vår diskussion och vi har noterat dina 

synpunkter. 

Gabriel Säll:  

Jag vill belysa att man pratar om en ny teknikutveckling som kan innebära att vindkraftverken 

har möjlighet att slås av vid perioder för att motverka kollision med fåglar. Är detta något som 

kommer att vägas in vid val av turbin eller kommer detta att göras enbart för att maximera 

energieffekten? 

• JRY: Absolut kommer vi titta på tillgängliga tekniken vid etablering av parken. För 

närvarande pågår en fågelstudie som kommer kompletteras med en fladdermusstudie. 

Just nu har vi inte fakta färdigställda. 

Fritz Eriksson:  

Jag har erfarenhet sedan tidigare projekt på ön när O2 som nu heter OX2 byggde här på ön, av 

att fastighetspriserna sjunker. Hur känner ni i den ansvarsfrågan? 

• JRY: vi har berört frågan tidigare ikväll. Finns ingen tydlig bild idag men vi kommer 

att beakta detta utifrån de krav som vi får från mark och miljödomstolen. 

Eriksson fortsätter: belyser vidare att det förra projektet som drevs av O2 resulterade i 0,5 

helårsarbeten för 5 verk enligt den tekniska chefen. Hur ser ni på den frågan och vad har ni 

för säkra siffror? 

• JRY: det går inte att jämföra landbaserad vindkraftspark med havsbaserad. Det är 

ungefär som att jämföra äpplen med päron. Vi kan dessutom inte uttala oss kring vad 

andra bolag gör. 
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Eriksson fortsätter: Jag vill även belysa frågan om plastutsläpp. Jag saknar detta i 

underlaget. 

• IEN: det pågår en utredning och teknikutveckling kring detta. Detta är en i 

sammanhanget mycket liten faktor men som kommer att beaktas. 

Eva Dillner:  

Jag vill återkomma till världsarvet. Detta är ett unikt landskap med milsvid horisont. Läser 

man översiktsplanen så återkommer man till obruten siktlinje, avsaknad av ljud, upplevelse av 

naturen i en unik stillhet. Den obrutna siktlinjen är en förutsättning för att många väljer detta 

område för inflyttning. Känslovärderingarna är väldigt viktiga för människan.  

Eva Hansson:  

Jag är positiv till vindkraft men känner viss oro för placering och storlek på vindkraftverken. 

Vad ligger till grund för att arbetskraften kommer gynna oss på södra Öland? Jag är orolig att 

det kommer gynna kommunen men inte glesbygden. Befarar att om man förlorar viktiga 

naturvärden så kommer inkomstkällorna från den rörliga turismen och fritidsboende minska 

vilket kommer ge motsatt effekt på arbetstillfället. 

• JRY: vi förstår din oro och tar till oss dina frågeställningar. 

Einar Fransson:  

Instämmer med arbetstillfällen och att turismen kommer påverkas. Har ett önskemål om att 

samtliga deltagare i samrådet kan få en deltagarlista efter medgivande. 

• JRY: Om vi får in skriftligt medgivande från samtliga deltagare så går det säkert bra. 

Hans Sabelström:  

Jag ser positivt till vindkraftverken och anser att de är vackra och har inget emot det. Låter på 

vissa av deltagarna ikväll som om man pratar för hela södra Öland, men jag har pratat med 

mycket folk som är väldigt positiva till det här. En protestskrivelse med ca 62 namn finns men 

då kvarstår ca 780 som inte skrivit på. Det är alltså väldigt många fler som tycker detta är 

positivt för bygden. 

Petter Nilsson 

Jag önskar svar på min fråga gällande om försvaret har uttalat sig samt om man vägt in 

anläggningen på den sydöstra sidan. 

• JRY: Försvarsmakten är en del av remissinstanserna och är skyldiga att lämna in sitt 

svar. Det är en pågående process.  

 

• JRY: Vad andra företag gör har vi ingen inrådan över och anläggningen på sydöstra 

sidan är ett annat företag som ansöker om. Det råder inte vi över. 

 

JRY: För att avsluta kvällens samråd, Utgrunden området som vi tittar på, är belagt med 

riksintresse vilket är fastslaget av regering och riksdag, detta tillsammans med all data vi har 

över området är grunden till att det finns ett intresse från vår sida. 
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JRY avslutar frågestunden med att tacka för deltagandet och påminner om att skicka in 

skriftligt medgivande för att möjliggöra utskick av deltagarlistor. 

 

Notering efter mötet:  

Presentationen skickades ut 2022-03-16 och deltagarlistan skickades ut till de som gjort 

medgivande i enlighet med GDPR 2022-03-17. 

 

Vid minnesanteckningarna 

Ängelholm 2022-03-18 

 

Malin Leveau 

 

Bilagor:  

 

Presentation utsänd till samtliga deltagare. 


