
 

 

 

Hänt i veckan 

 

 

Holmens kompletta ansökan nu tillgänglig 

I och med att politikerna i både Norrköping och Finspång och vi medborgare 

och medlemmar i föreningen RVNO har en reell ansökan att hålla oss till så 

känns hela vindindustrifrågan mer konkret och möjlig ta ställning till. Nu kan 

man bemöta frågor i sak och gå in i detaljer.  

 

Länsstyrelsen har sekretessgranskat Holmens ansökan och därmed finns fler 

dokument att tillgå, men fortfarande kan det finnas dokument som är 

sekretessbelagda. Länkar till hela ansökan finns nu tillgängliga på hemsidan 

under Vindkraftsprojektet. Det är många dokument och bilagor att studera 

och en av frågorna vi vill ställa till dig är: Har du fått svar på de frågor du 

ställde till Holmen i samrådsförfarandet? Finns de med i deras ansökan? 

Svaren ska finnas dokumenterade i deras ansökan i bilagorna B2.6 och 

B2.7.  

 

Nu behöver vi DIN HJÄLP 

Var och en med intresse och tid kan hjälpa till att granska ansökningarna i 

sin helhet eller delvis, t.ex. naturinventeringar, bygg och anläggning, 

ljudmätningar mm. Om du har intresse/kunskap inom föreslagna områden 

ber vi dig kontakta oss på kontakt@rvno.se.  

 

Viktiga dokument  

Flera viktiga skrivelser och dokument har på senaste tiden arbetats fram av 

RVNO och skickats in till Länsstyrelsen och Regeringen.  

• Yttrande över En rättssäker vindkraftsprövning, SOU 2021:53 

RVNO:s remissvar på utredningen om kommuners vetorätt  

(bilaga 1) 

• RVNO:s inlaga till Miljöprövningsdelegationen, där formella 

felaktigheter i Holmens ansökan påtalats (bilagor 2 och 3) 

• Av RVNO genomförd fågelinventering, som ännu så länge dock är 

sekretessbelagd 

• Exempeltexter för dig som fastighetsägare att använda när du 

klagar (bilagor 4 och 5)  

 

Hjälp till dig som fastighetsägare med att författa skrivelser  

Med detta veckobrev får du som bilaga ett exempel på brev, som du kan 

använda och skicka in till Länsstyrelsen om du önskar framföra besvär 

angående din fastighet. Dessa har tagits fram av RVNO:s juridiska expert.  

 

I bilden nedan har vi gjort en illustration till den studie (KTH) som refererats 

flitigt på sistone och som visar hur fastighetsvärden negativt kan påverkas i 

ett vindindustriområde. Cirkeln är i detta exempel placerad med 

centrumpunkt i verk nr 17 som ligger nära Rejmyrevägen. Förhoppningsvis 

kan den vara till hjälp för att bedöma om din fastighet kan påverkas. I 

Vindbrukskollen finns mätverktyg som du kan använda mer specifikt i ditt 

eget fall.  
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KONTAKT 
 
WEBBPLATS: 

https://RVNO.SE 

 
E-POST: 

medlem@rvno.se 

 

 

 

 

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://rvno.se/vindkraftsprojektet/
https://rvno.se/vindkraftsprojektet/
mailto:kontakt@rvno.se
https://vbk.lansstyrelsen.se/


 

 

 

 

Fortsatt stor aktivitet 

I veckorna som följer har föreningen en hel del inbokade möten med 

politiker i både Finspång och Norrköping och som vi sett i media i veckan har 

flera partier tagit ställning i vindkraftfrågan. Att notera är att även 

Moderaterna i Finspång säger nej till Holmens vindkraftsplaner. Partiet 

ställer sig bakom liberalernas förslag om en vindbruksplan och är positiva till 

KD:s förslag om respektavstånd till bostäder på minst tio gånger 

verkshöjden.  

 

Ett begrepp som cirkulerar i media för närvarande är 10H – alltså 

vindkraftverkets höjd x 10. I våra områden skulle det innebära att det ska 

vara 2,9 km från spetsen av turbinbladet till närmaste bostad. Om detta 

skulle genomföras skulle det bli svårt att få plats med några vindkraftverk 

alls i de aktuella etableringsområdena.  



 

 

 

 

I bildexemplet nedan över Högsjön skulle det inte finnas så mycket plats alls 

för vindkraftverk. Radien på cirklarna är 2,9 km.   

 

 

Om 10H skulle tillämpas på exempelvis turbinerna 4, 6 och 11 skulle det inte bli några 

vindkraftverk alls.  

 

 

Veckobreven på hemsidan 

Nu efter ett år på banan och 36 veckobrev senare har vi 

beslutat att veckobreven även ska publiceras på hemsidan – 

alla kanaler att nå ut måste användas. Hittills finns vi ju på 

Facebook, Instagram, Youtube, hemsida och veckobrev. 

Veckobreven på hemsidan ger därmed en kalendarisk uppställning över 

händelserna inom föreningen och kan därmed ge nya medlemmar en 

sammanfattande historik.  

 



 

Som medlem får du dock fortfarande veckobrevet innan alla andra och som 

vanligt direkt i din inkorg. Det kommer att publiceras på hemsidan på 

söndagen efter att du fått det.  

 

 

MEDIA 

9 november – P4 Öst – Moderaternas besked: Nej till vindkraft i Finspång 

Även moderaterna i Finspång anser att en vindkraftsplan måste på plats 

innan man fattar beslut. 
 

10 november – NT – SD vill se större avstånd till vindkraftverken 

Sverigedemokraterna föreslår i en motion att säkerhetsavståndet i 

Norrköpings kommun ska ändras till minst tio gånger vindkraftverkets 

totalhöjd. 

 

 

Trevlig helg! 

 

Bilaga 1 - Yttrande över En rättssäker vindkraftsprövning, SOU 2021:53 

Bilaga 2, 3 RVNO:s inlagor till Miljöprövningsdelegationen 

Bilaga 4, 5 Exempeltexter för Högsjö resp Klintaberget 

 

 

https://sverigesradio.se/artikel/moderaternas-besked-nej-till-vindkraften-i-finspang?fbclid=iwar1ely72a1rmkavbrgir0naydo-h2ekqotvmdjaf76iaakpfcnpswh7tmm4
https://sverigesradio.se/artikel/moderaternas-besked-nej-till-vindkraften-i-finspang?fbclid=iwar1ely72a1rmkavbrgir0naydo-h2ekqotvmdjaf76iaakpfcnpswh7tmm4
https://nt.se/asikter/debatt/artikel/sd-vill-se-storre-avstand-till-vindkraftverken/lyz3z0zj
https://nt.se/asikter/debatt/artikel/sd-vill-se-storre-avstand-till-vindkraftverken/lyz3z0zj

