
 

 

 Hänt i veckan 

 

 

Nytt utredningsområde i Norra Östergötland 

 

I förra veckan drogs ett utredningsområde tillbaka. I denna veckan har vi 

nåtts av att ett nytt utredningsområde i norra Östergötland planeras. 

 

Ungefärligt utredningsområde för Vasa Vinds planerade vindkraftsetablering. 

 

Ytterligare ett område utreds nu för storskalig vindkraft. Denna gång i den 

nordligaste delen av Finspångs kommun gränsande till Vingåker. Det är Vasa 

Vind som vill etablera ett antal upp till 220 meter höga verk. Bolaget ägs till 

100 procent av den holländska pensionsförvaltaren APG. 

Utredningsområdet börjar ungefär 1,5 kilometer öster om Ingestorp och 

sträcker sig norrut mot Vittorp. Det är ännu inte känt hur många verk som 

planeras men förutsättningarna utreds för verk med en höjd på upp till 220 

meter. 

 

Exploatör är företaget Vasa Vind, som i september 2021 köptes i sin helhet 

av den holländska pensionsförvaltaren APG. 

 

Hittills kända vindkraftsplaner i Finspångs kommun 

Sammantaget ser det just nu ut så här inom Finspångs kommun vad gäller  

kända områden, där projektörer undersöker möjligheter att etablera 

vindkraftsindustrier och där ovanstående Vasa Vinds område är med: 
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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. 

 



 

 

 

 

Nu kända områden i Finspångs kommun, där projektörer undersöker möjligheter att 

etablera vindkraftsindustrier.  

 

 

Holmen lämnar snart in sin ansökan – läs den på vår hemsida 

 

Ansökan som skulle lämnats in första kvartalet 2021 väntas komma i 

månadsskiftet oktober/november. 

Om två veckor väntas Holmen presentera sin ansökan för 

områdena ”Högsjön” och ”Klintaberget-Skybygget”. Ansökan lämnas till 

Länsstyrelsen Östergötland och du kommer att kunna ta del av hela 

materialet på RVNO:s hemsida. 

Planerna omfattar färre verk än det som ursprungligen presenterades. Enligt 

Holmen handlar det nu om 12-15 verk i stället för 17 vid Högsjön och  25-30 

i stället för 60 i området ”Klintaberget-Skybygget” som slagits ihop till ett. 

 

I samband med att ansökan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 

kommit in till länsstyrelsen kommer du att kunna ta del av materialet på 

RVNO:s hemsida och i våra sociala kanaler. 

 

 

 

 



 

 

Prövningsprocessen 

 

Holmens ansökan som skulle lämnats in första kvartalet 2021 väntas komma i 

månadsskiftet oktober/november (röd pil 1). 

 

 

FINSPÅNGS POLITIKER POSITIVA TILL UTÖKAT RESPEKTAVSTÅND 

 

För Holmens tänkta etablering med upp till 290 meter höga verk skulle  

”10 H” innebära ett avstånd till bostad på som mest 2,9 kilometer.  

På mötet i Finspångs kommunfullmäktige den 21 oktober lades ett förslag 

fram om säkerhetsavstånd mellan vindkraftverk och närliggande bostad på 

minst tio gånger verkets höjd. Förslaget mottogs med intresse av de flesta 

partier, som nu ska diskutera frågan vidare internt. 

 

Frågan om vindkraftsetablering i kommunen behandlades vid Finspångs 

fullmäktigemöte den 21 oktober. På mötet presenterade kristdemokraterna 

ett förslag om ett minimiavstånd mellan vindkraftverk och närliggande 

bostad på minst tio gånger verkets höjd, ”10 h”. 

 

 

Inga respektavstånd i gällande lagstiftning 

Förslaget mottogs positivt av de flesta partier i fullmäktige, som meddelade 

att de nu kommer att diskutera frågan vidare internt. 

 



 

I nuvarande lagstiftning finns inga respektavstånd till bostäder när det gäller 

vindkraft. I stället begränsas verksplaceringen av ljudnivån, där maxgränsen 

för ljud vid bostad är 40 decibel. Den gränsen liksom tillförlitligheten i 

beräkningsmodellerna är numera dock starkt ifrågasatt. 

 

Motion om vindbruksplan 

På mötet lade liberalerna också fram en motion om att kommunen ska ta 

fram en vindbruksplan, inte minst med hänsyn till de närboende. Också det 

förslaget mottogs positivt av de flesta partier. 

 

Även RVNO arbetat aktivt med frågan om rimliga respektavstånd till 

bostäder. Bland annat genom en av punkterna i den kravlista utifrån 

försiktighetsprincipen som ställts till Holmen. 

 

MEDIA 

 

LIBERALERNA I FINSPÅNG VILL SE ETT STOPP FÖR ALL VINDKRAFT 

I en debattartikel i Folkbladet den 21 oktober skriver liberalerna i Finspång 

att man vill se ett stopp för all utbyggnad av vindkraft i kommunen tills dess 

att en ny vindbruksplan antagits av kommunfullmäktige. En motion med 

samma innehåll har lämnats in till fullmäktige. 

Mikael Wallin, gruppledare för liberalerna i kommunfullmäktige, och Britt-

Marie Hamnevik-Söderberg, fullmäktigeledamot, skriver i debattartikeln att 

man nu vill se ett stopp för all storskalig vindkraft fram tills att en ny 

vindbruksplan finns på plats. 

 

I debattartikeln skriver man bland annat om den påverkan industriell 

vindkraft får på natur, människor och besöksnäring, och att kommunen nu 

måste ta ett helhetsgrepp om frågan. 

 

”Vi vill ha klara besked om hur den nya sortens höga vindkraftverk påverkar 

den biologiska mångfalden, djuren och växtriket, kommuninvånarnas 

livsmiljöer och hälsa samt besöksnäringens verksamhet” skriver man bland 

annat. 

 

Man kräver också att kommunen tar fram en ny aktuell plan i enlighet med 

lagen om kommunal energiplanering. En ny vindbruksplan beräknas kunna 

vara på plats och antagen om ungefär ett år. 

 

18 oktober – SVT Öst – Politiker kan komma att stoppa vindkraftsplanerna 

i Finspång 

 

18 oktober – SVT Öst – Protester i Finspång: ”Vi flyttade inte hit för att 

slåss mot några jävla vindkraftverk” 

 

Det är mycket som händer nu, både här i vår trakt och över landet i stort när 

det gäller energi och inte minst vindkraft. Vi gör vad vi kan för att hålla våra 

medlemmar informerade om vad som händer, så gå in på hemsida och 

andra sociala kanaler regelbundet för att hänga med!  

 

Trevlig helg! 
 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/politikerna-kan-komma-att-stoppa-planerna
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/politikerna-kan-komma-att-stoppa-planerna
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/protesterna-vaxer-mot-vindkraftsplanerna-i-finspang
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/protesterna-vaxer-mot-vindkraftsplanerna-i-finspang

