
 

 

 

Hänt i veckan 

Interpellation om vindkraft till Finspångs kommunledning 

Torgny Maurer från 

Sverigedemokraterna i 

Finspång lämnade den 15 

september in en 

interpellation till 

kommunstyrelsen med 

frågor riktade till den 

styrande minoriteten s, c 

och kd om hur man ställer sig till planerna på storskaliga 

vindkraftsetableringar i kommunen. 

 

Det är mot bakgrund av påverkan på boende, natur, djurliv, 

företagande och kulturvärden som interpellationen lämnats in. Några 

av frågorna lyder: 

 

• Hur ställer sig den styrande minoriteten (s, c, kd) med förvaltning 

till Holmens Energis långt framskridna planer på storskaliga 

vindkraftsanläggningar i kommunen? Vilken uppfattning har 

kommunledningen i dagsläget? 

 

• Hur ställer sig de ansvariga till att utöka avstånden till närmaste 

bebodda fastighet med upp till 10 gånger verkshöjden, för att på det 

sättet begränsa inverkan på miljön och kringboende? 

 

• Hur ser ni på risken för värdeöverföring från kommunmedborgarna 

till markägare och vindkraftsbolag? 

 

• Vilket ansvar har kommunen och vilka ansvarskrav kommer att 

ställas från kommunens sida på vindkraftsbolagen när det gäller 

människors hälsa och välbefinnande samt de ekonomiska aspekterna 

som beskrivits här ovan?  

 

Interpellationen väntas besvaras i samband med nästa 

kommunfullmäktigemöte den 20 oktober. 
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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. 

 



 

Riksdagsledamot Tomas Kronståhl (S) planerar lägga en motion om 

vindkraft 

Den 23 juni 2021 skickades en skrivelse till Statsrådsberedningen vid 

ett allmänt samrådsmöte om vindkraftsplanerna i Västervik från 15 

lokala föreningar (inkl RVNO) och drabbade personer. Thomas 

Kronståhl (S) har bett att få ta del av denna skrivelse och vill driva 

frågan i sin partigrupp. Han skriver i Västerviks Tidning: "Jag har själv 

undersökt frågan närmare och hävdar att det finns alltför lite 

forskning när det gäller just det lågfrekventa bullret och dess 

påverkan på hälsan.  

– Det behövs forskas och utredas mer om detta, vi måste ta folks oro 

på allvar. Det är pinsamt när man möter folk och vare sig 

vindkraftsbolagen, staten eller länsstyrelsen kan svara på deras 

frågor."  

 

Hela skrivelsen till Statsrådsberedningen finns som bilaga till detta 

veckobrev. 

  

Region Östergötland satsar på naturen som besöksmål 

Intresset för att vistas i skog och mark är större än någonsin i 

Östergötland. Och det väntas inte minska. Region Östergötland gör 

nu en satsning på att 

identifiera önskemålen hos 

besökarna och underlätta 

för lokala entreprenörer och 

offentliga aktörer att 

tillgodose dessa. 

Med sitt vackra landskap, 

stora skogar och många 

sjöar har de norra delarna av 

Östergötland blivit ett attraktivt besöksmål för de som vill uppleva 

naturen på olika sätt. 

 

För att matcha besökarnas önskemål med upplevelser, boende, mat, 

faciliteter och infrastruktur har Region Östergötland genomfört en 

satsning på att ge entreprenörer och offentliga aktörer större 



 

kunskap om behoven hos de som besöker regionens naturområden 

längs den 153 mil långa Östgötaleden. 

 

– Det handlar om att docka friluftslivet med besöksnäringen, säger 

Anne Hederén, strateg på Region Östergötland, till NT:s magasin 

Affärsliv. 

 

Många av dagens natur- och friluftsbesökare efterfrågar en 

kombination av naturupplevelser, bekvämlighet och lyxig guldkant. 

Till exempel genom vandring eller cykling i kombination med bed & 

breakfast och middag på restaurang. 

 

Ett område som haft rekordmånga besökare på senare tid är Sörsjön 

norr om Åby. Hit kommer besökare inte bara från Sverige utan också 

från länder som Tyskland, Belgien och Holland. Bland aktiviteterna 

som ökat i popularitet i området är mountainbike-cykling. 

 

– Många vill ha färdiga paket inklusive en vandringsupplevelse med 

inslag av det som är genuint för platsen i form av natur- och 

kulturmiljöer, säger Anne Hederén till Affärsliv. 

 

MEDIA 

NT 29 september - När svaren uteblir måste vi tänka själva 

Debattinlägg i NT av Hans Kindstrand, juristgruppen Rättvisa vindar 

Norra Östergötland: 

 

Lars Stjernkvist tar i en krönika "Du behöver inte skrika för att höras 

på riktigt" NT 19/9, upp frågan om tonläget i vindkraftsdebatten. Jag 

känner inte igen hans vanligtvis lågtonade profil och jag har svårt att 

acceptera hans burdusa sätt att kliva över tydliga röda linjer. 

 

Jag kan förstå att Stjernkvist blir upprörd av att RVNO:s ordförande 

inte håller sig till den byråkratsvenska som nog var ett obligatorium 

före pensioneringen från tjänsten hos kommunen. Vad jag däremot 

inte kan förstå, eller ens acceptera, är att Stjernkvist kan tillåta sig att 

ha en uppfattning om vilka tankar RVNO:s ordförande får ha i sin 

egenskap av ordförande i RVNO. Att RVNO:s ordförande tidigare haft 

en tjänst hos kommunen är av litet intresse. Det intressanta måste 

rimligen vara vilka tankar Stjernkvist och kommunstyrelsens 

ordförande Olle Vikmång (S) själva har i vindkraftsdebatten. När svar 

uteblir måste vi göra oss besväret att tänka själva. 

 

Är det ett självändamål att det ska finnas vindkraft i Norrköpings 

kommun? 

Som jag uppfattar såväl Stjernkvist som Olle Vikmång, är det 

beklagansvärt att länsstyrelsen och domstolarna funnit att de platser 



 

för vindkraft som kommunen tillstyrkt inte varit lämpliga för en 

vindkraftsetablering. – Är det så?  

 

Lagstiftningen bygger på att en miljöfarlig verksamhet – vilket 

vindindustrin är – skall förläggas till platser där den gör minst skada. 

Som jag uppfattar såväl Stjernkvist som Vikmång är det politiskt 

önskvärt att vindkraft etableras i Norrköpings kommun, och att det är 

beklagligt och ger anledning till skamkänslor, om de begränsningar 

som lagstiftningen innehåller inte möjliggör vindkraftsetableringar i 

kommunen. – Har jag förstått den inställningen rätt?  

 

Det finns nu en studie som gjorts av två 

professorer vid KTH, och som visar att 

fastigheter i vindkraftens 

påverkansområde påtagligt tappar i värde. 

- Är det helt i sin ordning att småhusägare, 

som har oturen att få en 

vindkraftsetablering i sitt närområde, var 

och en tappar någon miljon i 

fastighetsvärde? 

 

Pengar är naturligtvis inte allt – men 

pengar, till skillnad från mycket annat - är 

möjliga att räkna. Det finns en anledning 

till att fastigheter i vindindustrins närhet 

tappar i värde.  

- Har Stjernkvist och Vikmång insikt om 

vilka olägenheter som föranleder 

värdeförstöringen vid en 

vindkraftsanläggning?  

- Är det olägenheter som drabbade 

kommunmedlemmar måste acceptera?  

- Hur ser Stjernkvist och Vikmång på 

värdeförstöringen som sådan? Har den 

någon betydelse och i så fall vilken? 

 

 

Idag kl 12 publicerades Lars Stjernkvists svar på Hans Kindstrand 

inlägg i nt.se.  

 

Svar  

"När svaren uteblir måste vi tänka själva" NT 29/9 

Jag använde som ett exempel en insändare från RVNO:s ordförande 

eftersom den enligt min mening innehöll plumpa påhopp och grova 

generaliseringar om hur heltidspolitiker är och tänker. Krönikan 

handlade alltså inte om vindkraften eller om RVNO:s inställning till 

densamma.  



 

 

Hans Kindstrand ställer en rad frågor till mig om vindkraften. Som 

sagt, krönikan handlade inte om det, och därför svarar jag kort.  

 

Jo, jag tycker det är viktigt att det produceras förnybar energi i 

Norrköping. Men olika intressen måste vägas mot varandra, hänsyn 

tas till fastighetspriser och inte minst natur och hälsa. När Holmen 

presenterar sitt konkreta förslag blir det slutligen möjligt att göra 

denna avvägning.  

Läs den här. 

 

Debatten lär fortsätta.  

 

  

SVT Örebro 29 september 

Protester mot planer på vindkraftverk nära Brevens tallskogar 

Brevens natur- och kulturmiljöförening protesterar mot planerna på 

en vindkraftspark i området som vi berättade om i förra veckobrevet. 

Det finns planer på tre vindkraftsparker i trakten kring Brevens bruk, 

varav två gränsar till det nya naturreservatet Brevens tallskogar i 

södra länet. 

Se inslaget här. 

 

 

 

 

Trevlig helg! 
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