
 

 

 

Hänt i veckan 

 
FINSPÅNG i fokus 
Det har hänt en del i Finspångsområdet i veckan. 
 
Ny översiktsplan Framtid Finspång 
Kommunfullmäktige har antagit en ny översiktsplan Framtid Finspång. Ett 
utmärkt dokument och en riktning för framtiden, som RVNO välkomnar. 
Fokus på människor och natur - bra. Vindkraftsetablering av industriformat 
är inte förenlig med Översiktsplanens inriktning. Det är kommunen som 
bestämmer över markanvändningen i Finspång och Holmens 
vindkraftsplaner verkar inte förenliga med översiktsplanens mål om 30 000 
invånare om 15 år.  
 
RVNO utgår från att Holmens planer på att etablera storskaliga industrizoner 
inte längre är aktuella och att vi nu kan gå vidare och se framåt. Holmens 
vindkraftsplaner har alltför länge legat som en våt filt över verksamheter och 
skapat en stor oro bland boende och verksamhetsutövare. 
 

Länk till dokumentet Framtid Finspång 

 
 
Kommentarer i media om den nya översiktsplanen: 
Ta vara på det som är unikt för Finspång i NT 5 mars 
En ros till Finspång som stoppar Holmen i Folkbladet 5 mars 
 
SD säger nej till storskalig vindkraft i Finspång 
I en debattartikel i NT den 4 mars tar SD avstånd från storskalig 
vindkraftsetablering i Finspång. Torgny Maurer, oppositionsråd i Finspång 
säger ”Det är en styggelse som vi menar är skadlig för både boende, naturen 
och djurlivet. För att trygga den framtida energiförsörjningen finns redan nu 
bättre och robustare alternativ.” 
Läs hela debattartikeln på NT:s nättidning (betalvägg). 
 
 
12 vindkraftverk planeras mellan Igelfors och Rejmyre 
De två områden som aviserades i januari i år om vardera 6 vindkraftverk har 
nu godkänts av Försvarsmakten. Enligt ansökan kommer de att bli 250 meter 
höga och det är företaget Eolus Vind AB som lämnat in ansökan.  
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Föreningen Rättvisa vindar norra 
Östergötland är en ideell förening som har 
som syfte att tillvarata naturskydds- och 

miljöskyddsintressen i området. Föreningen 
ska aktivt arbeta för att förhindra 

etableringar som negativt påverkar 
människors livsmiljöer samt landskapets 

särart i vårt svenska kulturarv. 

 

https://ext-gisapp.finspang.se/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=bc1eb4c70942475ca9d66f7841a42718&fbclid=IwAR3cjAHSRAJ0rys4ptdYK0hXqgcg7MdOOy-UKaXguWcyF6us0KsP3IZ37bY
https://ext-gisapp.finspang.se/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=bc1eb4c70942475ca9d66f7841a42718&fbclid=IwAR3cjAHSRAJ0rys4ptdYK0hXqgcg7MdOOy-UKaXguWcyF6us0KsP3IZ37bY
https://nt.se/asikter/debatt/artikel/vad-innebar-finspangs-nya-oversiktsplan/rm6npz6j?fbclid=IwAR3pMC_dw-6s82LtuDWSWMFKVy9fFh7gDv0IYbwiZZFyrvNxJb3US1ENW40
https://folkbladet.se/artikel/en-ros-till-finspang-som-stoppar-holmen/joxkn7gj?fbclid=IwAR3XNbNc6OPJydKx23SCSecPxAx0ozqD5vOsuaXg85OoxQwssnOfiaQK1pM
https://nt.se/asikter/debatt/artikel/sd-sager-nej-till-storskalig-vindkraftspark-i-finspang/j86o8mmr


 

 
Läs mer på SVT Öst 4 mars  
 
Vindkraftverk i Kolmården 
Naturskyddsföreningen säger nej till vindkraft i andra delar av Kolmården, 
men Norrköpings kommun säger ja. Ärendet gäller en mindre etablering om 
4 verk, 230 m höga, mellan Kvarsebo och länsgränsen som Ramström vind 
har ansökt om.  Norrköpings kommun motiverar i sitt yttrande till 
miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen: "Den sökta åtgärden ligger inom 
ett område som i Norrköpings kommuns översiktsplan lyfts som ett 
prioriterat område för vindkraft. Det innebär att området bedömts som 
särskilt lämpligt för stora vindkraftverk och storskalig utbyggnad av 
vindkraft" skriver kommunen i sin tjänsteskrivelse. Naturskyddsföreningen 
säger nej i sitt yttrande med hänvisning till förekomst av rovfåglar som örn i 
området, och att det är ett flyttfågelsträck. Man hänvisar även till närheten 
till Sörmlandsleden och att detta är ett så kallat tyst område. Länsstyrelsen 
har ännu inte fattat beslut i ärendet. 
Läs hela debattartikeln i Folkbladet (betalvägg) 
 

 
 

 

Lyssningstips 

I Youtube-kanalen Riks Samtal med Samhället kan du lugnt och avspänt 

lyssna på Esther Koster där hon intervjuas om energi och vindkraft med sin 

nu trettioåriga erfarenhet inom området.  

Lyssna: Vindkraft och energi I Miljöpartiets Sverige, 27 febr 

 

 

Trevlig helg! 

 
 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/forsvarsmakten-sager-ja-till-vindkraftspark-i-rejmyre?fbclid=IwAR2QhK3FFAyIiZ6zz2ATZ9lUq3Ezqw8Tk7yamq88JiZGZmfmAdpZ1a7ofbo
https://folkbladet.se/bli-prenumerant/artikel/r5ymy6nj
https://www.youtube.com/watch?v=KYBdN8KDcps

