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Webb- och projektstöd
Ärendeberedning Planering

Yttrande gällande vindparken Aurora 

Bakgrund
Ärendet är en fråga om behov av kompletteringar i ansökan om tillstånd 
enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon för uppförande och drift 
av en havsbaserad vindpark, vindpark Aurora. Området för vindparken är i 
Östersjön, öster om Öland. Länsstyrelsen i Gotlands län bereder ansökan på 
uppdrag av regeringen.

Trafikverket yttrar sig utifrån riksintresse kommunikationer, i detta fall 
sjöfart och luftfart.

Yttrande
Sjöfart
Redovisningen av sjötrafikstråk av riksintresse behöver kompletteras med 
sjötrafikstråket Nynäshamn - Gdansk som går nordost om området, även det 
är utpekat som riksintresse av Trafikverket hösten 2022.  

Mellan utpekade sjötrafikstråk av riksintresse och vindkraftverk eller andra 
anläggningar behöver det vara ett tillräckligt stort säkerhetsavstånd, annars 
kan det medföra påtaglig skada på riksintresset. Vi hänvisar till Sjöfartsverket 
för information om hur stora säkerhetsavstånden behöver vara. Vi anser att 
det behöver finnas ett villkor som reglerar säkerhetsavstånden mellan 
sjötrafikstråk av riksintresse och vindparken. 

Luftfart
Det vore bra om MSA-ytorna kan visas på en karta tillsammans med området 
för vindparken, så det framgår hur de ligger i förhållande till varandra. 

Trafikverket har inget ett erinra angående riksintresse luftfart under 
förutsättning att en riskanalys genomförs, att flygplatsen är informerad samt 
att Transportstyrelsen godkänner en justering av MSA-ytan. Trafikverket tar 
gärna del av kartunderlag vid en eventuell justering av MSA-ytan. 
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Föredragande, samråd och sakgranskning
Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef för nationell samhällsplanering 
Linda Göransson. Föredragande har varit nationell samhällsplanerare Elina 
Brodén. Samråd har skett med samhällsplanerare luftfart Jean-Marie 
Skoglund.

Linda Göransson
Enhetschef för nationell samhällsplanering 

Kontaktuppgifter
Elina Brodén
Nationell samhällsplanerare

elina.broden@trafikverket.se 
Direkt: 010-123 49 45
Mobil: 070-007 07 81 

Trafikverket
Adress: 781 89 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921
trafikverket.se

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från 
sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet 
till digital offentlig service.
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