
 

 

 

 

 

 

 

 

Liberalerna säger nej till Holmens stora vindkraftspark! 

I höst har Liberalerna Norrköping talat med många invånare och företag som är oroliga för 
Holmens satsning på 77 vindkraftverk. Vi ser hur oron tär på människor, därför vill vi ge ett tidigt 
besked om vårt ingångsläge i de fortsatta förhandlingarna. Det säger Reidar Svedahl (L), 
kommunalråd, och Anita Jernberger (L), ordförande i regionens beredning för folkhälsa. 

- Folk som bor i området är rädda för hur vindkraftverken kan påverka deras hälsa. De 
funderar över möjligheterna att bo kvar och driva företag på orten, säger Reidar Svedahl. 

Vindkraftsparken skulle placeras mitt i ett av Norrköpingsbornas mest älskade friluftsområden. 

- Det krävs stora ingrepp i naturen och genererar hela tiden ljud, ljus och skuggor. Vi 
människor behöver både tystnaden och naturen. Det är en folkhälsofråga, säger Anita 
Jernberger. 

”Vi måste lyssna mer än vi pratar!” 

Reidar Svedahl berättar att Liberalerna försökt lyssna på Holmen och alla berörda, för att få både 
fakta och åsikter. Målet är att komma fram till vad som är bäst för Norrköpings utveckling. Under 
hösten har han gjort flera platsbesök i Simonstorp och trakterna kring Sörsjön. Anita Jernberger har 
bildat sig en uppfattning om projektets naturpåverkan genom att vandra kors och tvärs på 
vandringslederna i området. 

- Vi har varit på Holmens samrådsmöten, mött dem och tagit del av deras material, berättar 
Reidar Svedahl. Vi har också träffat Rättvisa Vindar, Simonstorparna och flera företagare, 
som gett sina perspektiv på plats i området. 

Svedahl är noga med att Liberalerna försöker lyssna mer än de pratar. När partiet ställt öppna frågor i 
sociala medier har de fått mängder med synpunkter, men också tips på forskning och förslag på 
andra omställningsåtgärder. 
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”Att leva med oro tär på människan – vi vill ge ett tidigt besked!” 

I samrådsförslaget finns 77 vindkraftverk. Reidar Svedahl tror att det kommer vara betydligt färre i 
Holmens slutgiltiga ansökan. 

- Att få tillstånd för vindkraft är komplicerat. Det är bra, miljöprövningen måste få ta tid. Men 
med överklagan i förvaltningsdomstolarna kan det handla om tre till sju år. Det är alldeles för 
länge för att lägga en död hand över ett så stort område. 

Anita Jernberger konstaterar att oron tär på människor. Hon har fått berättat om hur man inte kan 
sova, eller tappat fokus på familj och arbete för att i stället ägna veckor åt att läsa på om vindkraft. 

- Vi vill ge ett tidigt besked för att boende och företagare ska slippa från oron så snart som 
möjligt. Vi välkomnar en snabb process, och hoppas att fler partier följer efter. Självklart ska 
länsstyrelsens granskning och demokratin få ta tid, men Holmen och de som bor i området 
har rätt till snabba svar säger Anita Jernberger. 

Vindkraft för omställning – men inte var som helst 

I riksdagen driver Liberalerna på för en omställning till grön energi och vill att spelreglerna ska vara 
jämförbara för alla fossilfria energislag. Inget ska förbjudas, inget ska favoriseras, säger Reidar 
Svedahl, och betonar att partiet gärna ser vindkraft, vattenkraft, biobränslen, solceller och kärnkraft. 
Men varje etablering måste också vägas av mot andra värden, som natur eller områdets utveckling. 
Den avvägningen behöver ske lokalt, inte i Stockholm. 

- Nu har vi haft flera långa diskussioner i partiet. Vi har landat i att det finns platser i vår 
kommun som kan vara lämpliga för vindkraft. I den senaste översiktsplanen pekar vi ut flera 
sådana områden, och Holmen har placerat sju av sina tänkta kraftverk i ett sånt område. För 
oss är det logiskt att ge OK till dessa sju verk, vi har ju tidigare varit positiva till motsvarande 
mindre anläggningar på flera håll i vår kommun. 

Men de flesta verken är placerade i översiktsplanens utredningsområde. Här kan Liberalerna tänka 
sig en handfull kraftverk, om några enstaka platser visar sig vara lämpliga. 

- För alla markägares skull vill vi ge tydliga signaler och vara konsekventa. Vi har varit med och 
pekat ut lämpliga vindkraftsområden, då står vi för det.  Men vårt ingångsvärde är alltså en 
mycket begränsad anläggning, betydligt mindre än den som Holmen visat upp, säger Reidar 
Svedahl. 
 

- Alla Liberaler tycker inte helt lika i den här frågan. Själv skulle jag helst vilja avslå hela 
projektet, säger Anita Jernberger. Men nu har vi enats om vägen framåt. När vi försöker hitta 
en gemensam hållning med Kvartetten och övriga partier kommer Liberalerna säga nej till 
Holmens stora vindkraftspark. 
 

Kontaktuppgifter 

Reidar Svedahl (L), kommunalråd med ansvar för samhällsplanering, 0725 - 83 69 69. 

Anita Jernberger (L), kommunfullmäktig och ordförande i Region Östergötlands folkhälsoberedning, 
0730 – 94 76 47. 

Avsändare: Ola J Hedin (L), politisk sekreterare, 0725 – 83 69 70, ola.j.hedin@liberalerna.se. 


