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Till berörda av pågående planering

FÖLJEBREV till samrådshandlingar
Samråd enligt 6 kap. 30 § Miljöbalken angående planerad
vindkraftsetablering vid Yttre Ringvägen, Malmö stad
Bakgrund
Malmö stad har satt som mål att bli klimatneutral år 2030 och har följande delmål:
•
•

Andelen förnybar energi ska vara 100% i de kommunala verksamheterna år 2020. En så
stor andel som möjligt ska vara lokalt producerad.
Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 40% jämfört med nivåerna 1990.

Som en del i detta undersöker Malmö stad möjligheten att uppföra och driva en
vindkraftsanläggning på fastigheten Malmö Oxie 1:5 utmed Yttre Ringvägen i Skåne län.
Anläggningen består av två vindkraftverk och den infrastruktur som hör till, som vägar,
fundament och elanslutning.
Inför ansökan om tillstånd genomförs nu samråd enligt 6 kap. Miljöbalken (1998:808). Både
samråd och tillståndsansökan hanteras av konsultföretaget AFRY, på uppdrag av Malmö stad
(Serviceförvaltningen).

Samråd och information till berörda
Med detta brev vill Malmö stad informera om och samråda med berörda myndigheter,
kommuner organisationer och de närboende som antas bli särskilt berörda av den planerade
vindkraftsetableringen.
I samråd med länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten (Malmö stad) har särskilt berörda definierats
som de som bor antingen inom 1,5 kilometer från vindkraftsetableringen eller inom det område
där ljudpåverkan kan förväntas överstiga 30 dB(A).
Information om projektet kommer också att publiceras i bland annat dagspress och på Malmö
stads hemsida, Malmo.se. På så sätt får även övrig allmänhet möjlighet att lämna synpunkter.

Lokalisering och förutsedd miljöpåverkan
I sin översiktsplan har Malmö stad tagit fram områden där utbyggnad av vindkraft är lämplig och
ska prioriteras. Den nuvarande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2018-05-31.
De områden som föreslås för landbaserad vindkraft ligger i första hand på platser som redan är
påverkade av buller och storskalig verksamhet. Placeringen av vindkraftsetableringen följer
översiktsplanen.
Vindkraftsetableringen har planerats för att ha så liten inverkan som möjligt på de intressen som
finns i närområdet, som natur-, vatten- och kulturmiljö. En beskrivning av dessa intressen finns i
samrådsunderlaget på Malmö stads hemsida.

Förväntade miljöeffekter och påverkan kommer att redovisas utförligt i
miljökonsekvensbeskrivningen i tillståndsansökan.

Synpunkter och frågor
Projektet beskrivs i det bifogade samrådsunderlaget. Både det och genomförda utredningar finns
även tillgängligt på malmo.se/samradvindkraft
Frågor och/eller synpunkter kan lämnas skriftligen, med namn och adress, till undertecknad per
e-post eller brev (se kontaktuppgifter nedan). Frågor kan även besvaras via telefon (måndagfredag, 08-17). Synpunkter på projektet kan lämnas senast den 30 april 2021.
Med vänlig hälsning,
Malmö stad

__________________________________________________________________________________________________________

Fredrik Liljehov (enligt uppdrag)
AFRY
Box 585
201 25 Malmö
e-post: fredrik.liljehov@afry.com
Telefon: 010-505 17 89

Sändlista

Utöver till de särskilt berörda i ärendet skickas även handlingarna till nedanstående myndigheter,
kommuner, organisationer och företag.
Namn
E.ON (Värme)
E.ON (Energidistribution, Gasol, Biofor)
Eslöv flygplats
Friluftsfrämjandet
Försvarsmakten
Grannkommun (Svedala)
Hi3G
ITS Bredband
Jägershill sommarstad
Kastrup flygplats
Lantbrukarnas Riksförbund
Ljungbyhed flygplats
Luftfartsverket
Länsstyrelsen Skåne
Malmö stad
Malmö Stadsbyggnadskontor
Malmöornitologerna
Miljöförvaltningen Malmö stad
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Naturskyddsförening
Naturvårdverket
Oxie Golfklubb
Skanova AB
Skånska Ornitologiska Föreningen (SKOF)
Statens geotekniska institut (SGI)
Sturup flygplats
Swedegas
Svenska Kraftnät
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Tele 2
Telenor
Telia
Trafikverket
Transportstyrelsen
Travbanan Jägersro

E-postadress
regionmalmoplaner.evs@eon.se
PBL@eon.se
info@eslovsflygklubb.se
regionsyd@friluftsframjandet.se
exp-hkv@mil.se
kommunen@svedala.se
fredrik.wiberg@tre.se
bredband@malmo.se
styrelsen@jagershill.se
cmport@cmport.com
registrator@lrf.se
ulf.svensson@aghairport.se
lfvcentralregistratur@lfv.se
skane@lansstyrelsen.se
malmostad@malmo.se
stadsbyggnadskontoret@malmo.se
svenerik.svensson1949@gmail.com
miljo@malmo.se
registrator@msb.se
remisser@naturskyddsforeningen.se
registrator@naturvardsverket.se
info@oxiegk.se
skanova-remisser-malmo@skanova.se
birds@skof.se
sgi@swedgeo.se
remisser@swedavia.se
info@swedegas.se
registrator@svk.se
sgu@sgu.se
infra_tele2@tele2.com
hakan.nystrom@telenor.se
kristina.svensson@teliacompany.com
trafikverket@trafikverket.se
diariecenter.region@trafikverket.se
sekretariatet@jagersro.travsport.se

