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Till medlemmarna i föreningen för Ljusterö Natur och Miljö

Information om vad som hänt och vad vi planerar inför resten av året

2007/2008 startade ett övergripande planeringsarbete för vindkraft i Österåker kommun, Kraftö planerade 23 
vindkraftverk 2009. Den allmänna inställningen till vindkraft inom kommunledningen är att vindkraft är bra för 
allmännyttan. Försäljningen av vindkraftsandelar började 2007 då LjusteröVind (ekonomisk förening) grundades. 
Som en motreaktion till detta bildades vår förening, Ljusterö Natur och Miljö, i augusti 2008. 
Så här kan det komma att se ut på Ljusterö, om domen i Kammarrätten verkställs.

Som förening har vi sedan starten skapat en allmän opinion mot samtliga planerade vindkraftsetableringar på 
Ljusterö. En viktig fråga som föreningen lyckosamt drivit mot kommunledningen är frågan kring avstånd från 
vindkraftverk till kringliggande bostäder, där kommunen valt att besluta att avståndet skall vara 1000 meter på 
Ljusterö. 
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Vill du ha det så här...?

Eller vill du ha det så här...?

Så här kan det komma att se ut på Ljusterö, om domen i Kammarrätten verkställs.

Så här vill vi ha det



Vi har anfört sex grunder i vår överklagan till länsstyrelsen, förvaltningsrätten och kammarrätten

1. Kommunstyrelsens beslut om ”1000 meter” 
Kommunstyrelsen beslöt med stöd av kommunens egen författningssamling att på Ljusterö ska vindkraftverk 
byggas 1 000 meter från bostad. Trots det har byggnadsnämnden därefter beslutat att lägga vindkraftverk nummer 
två, endast 600 meter från närmsta bostad.  

2. Länsstyrelsen ändrar på fakta 
Länsstyrelsen påstod felaktigt att de klagande som bor 600 – 1057 meter från det tänkta vindkraftverket, bodde 
1,5 – 2 kilometer bort. Länsstyrelsen ändrade de faktiska avstånden till närliggande bostäder i sitt svar till 
byggnadsnämnden.  

3. Riksintressen nonchaleras 
I 4 kap 2 § miljöbalken står att Stockholms skärgård och Ljusterö ligger inom de områden där turism och 
friluftsintressen särskilt skall beaktas. Hela området är av riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden. 
Cirka 4 % av Sveriges yta har detta starka skydd och ändock vill domstolarna kringgå detta och bygga ett 174 meter 
högt vindkraftverk på Ljusterö.  

4. Jäv stöds av kommunen 
Herr X sitter i byggnadsnämnden och röstar för att vindkraftverk 2 ska byggas. Samtidigt är han ägare av X:s 
vindkraftentreprenad AB. Detta bolag har samma adress som Kraftö AB, det vill säga att de delar lokal. Flera av 
Kraftös styrelseledamöter sitter i X:s bolags styrelse.  

5. Buller från vindkraftverk 2 
Kraftö menar att verket kommer att bullra 39,8 dB(A) vid närmsta fastighet, som ligger 603 m från verket. 
De menar då att verket klarar det existerande gränsvärdet på 40 dB(A). Sakkunniga (SP Akustik, statens egna 
akustikexperter) som anlitats av föreningen har i sina resultat kommit fram till ett uppskattat buller på 41,5 dB(A). 
De menar att kravet på ett buller under 40 dB(A) endast kan uppnås om det nya vindkraftverket, körs på lägre fart 
och effekt, vilket inte skulle ge lika mycket el.  
 
Lågfrekvent buller 
Naturvårdsverket säger, år 2012, att lågfrekvent buller är farligt för hälsan och anser att man måste sänka 
bullerkravet med 3dB(A), det vill säga till 37 dB(A). Ljusterö skola skulle med vindkraftverk 2 bli utsatt för detta 
lågfrekventa buller, som kommer att upplevas 2.5 kilometer  från verket. Studier visar att lågfrekvent buller bland 
annat ger barn sämre inlärningsförmåga. Personer utsatta för lågfrekvent buller kan successivt få sömnproblem, 
huvudvärk, tinnitus, högt blodtryck och negativ påverkan på hjärtat.  

6. Säkerheten försummas  
Vestas, som är vindkraftstillverkaren för det tänkta kraftverket, kräver i sin manual ett säker-hetsavstånd på 400 
meter till verket. Det innebär att alla som trafikerar vägen till södra Ljusterö bryter mot säkerhetsavståndet. 
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Kommunen biter sig själv i svansen
Österåkers kommun skriver i sitt planprogram att Ljusterös befolkning ska öka till 5000 invånare 2020. Mark skall 
exploateras för att locka folk att bosätta sig på ön särskilt i Västansjö/Nolsjö/Mörtsunda. Kommunen vill även få 
en ökad turismnäring för hela ön med längre turistsäsong. Samtidigt godkänns bygglov för ett vindkraftverk, som 
kommer att påverka exploateringen och byggandet på ön negativt. Agerandet är motsägelsefullt då industribebyggelse 
och risk för ohälsa knappast lockar fler att bosätta sig på Ljusterö. 

Iskastning - en sannolik säkerhetsrisk ?
Trafikanter på Ljusterövägen utsätts för en säkerhetsrisk med vindkraftverket, 
särskilt under vintertid. Vestas kräver ett säkerhetsavstånd på 400 meter till 
verket för allmänheten och verket ska inhägnas. Ett flertal Ljusteröbor har 
redan vittnat om tunga isklumpar som fallit ner från verkets vingar. Var och en 
kan med egna ögon bege sig till det befintliga vindkraftverket och förvissa sig 
om att det är helt öppet för allmänheten, utan skyddsföreskrifter eller någon 
form av avspärrning. Är det ägaren, kommunen eller vägverket som ansvarar 
för säkerheten?

Vad gör vår förening härnäst
Tyvärr gick inte kammarrätten på vår linje. Kammarrätten menar att 
det allmännas intresse är så stort när det gäller vindkraft, att man inte 
behöver beakta några som helst invändningar, regler eller konkurrerande 
riksintressen. Anmärkningsvärt är att Kammarrätten anser att vindkraften, 
vars existens beror på tillfälliga statliga subventioner, innebär att inget offer är stort nog för att få vindkraftverk 
byggda. För Ljusterös del innebär ett eventuellt bygge av vindkraftverk 2 och därefter ytterligare tre – fyra stycken i 
Mörtsundaområdet, att vidare exploatering för bostadsbyggande i ett stort kringliggande område blir osannolik.

Föreningen kommer nu att begära prövningstillstånd i högre instans och hoppas därmed att ärendet 
tas upp ytterligare en gång.
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ÅRSSTÄMMAN 2013
Föreningens årsmöte planeras till den
Söndagen den 16 juni 2013 kl. 14:00. 
Plats: Församlingshemmet på Ljusterö

Boka denna dag!

MEDLEMSAVGIFT 2013
Antalet medlemmar är idag 840 och vi hoppas att kunna öka antalet 
medlemmar för 2013. Många viktiga frågor om Ljusterös framtid 
kvarstår, ju fler vi är desto lättare får vi gehör.

Om du glömt betala medlemsavgiften för 2013 betala nu!
Medlemsavgiften för 2013 är låg, 100 kr per familj. Märk betalningen 
med ”medlemsavgift 2013” och ditt namn.
Tycker du att vår förening gör ett bra arbete, tar vi gärna emot frivilliga 
bidrag. Skicka in ditt bidrag till vårt PG 518080-7, märk insättningen 
med ”bidrag”. Tack på förhand.

Föreningen för Ljusterö natur och miljö, Postbox 17, 184 03 Ljusterö


