
 

 

 Hänt i veckan 

 

 

HJÄLP!  

 

Efter förra veckans glada besked är nästa steg i arbetet nu att granska 

Holmens ansökan och alla bilagor som kommit in till länsstyrelsen. Och här 

behöver vi vara många som hjälps åt, materialet omfattar flera hundra sidor 

och många olika kompetensområden. 

 

1206 sidor ORO och FÖRTVIVLAN 

Många timmar denna vecka har jag och flera med mig ägnat åt att läsa 

inlagor som finns i ansökan i bilaga B2.6. Den är på 1206 sidor – 1206 sidor 

fyllda med oro, ångest och förtvivlan - skrivna av dig och mig och våra 

grannar, vänner och bekanta och korta eller långa, men sååå många har tagit 

sig tid att sätta sig in i vad vindkraftsprojekten skulle innebära, inte bara här 

och nu utan också för barn, barnbarn och kommande generationer.  

 

Du hittar den kompletta ansökan, miljökonsekvensbeskrivning, yttranden, 

samrådsredogörelse, bilagor m.m. hos länsstyrelsen via en länk nedan och 

på vår hemsida. Länken är tillgänglig till och med den 10 december, så passa 

på att ladda ner filerna du vill spara innan dess. RVNO kommer att spara allt 

material, kontakta oss om du missat något. 

 

För att ladda ner dokumenten från Länsstyrelsens sida klickar du här.  

Då får du upp denna bild. Klicka på länken vid den gula pilen och hämta hem 

filerna.   

 

 

Kolla om dina synpunkter finns med 

Alla som har lämnat samrådssynpunkter kan börja med att kontrollera att de 

finns med i materialet (bilaga B2.6) och att Holmen svarar på frågorna på ett 

tillfredsställande sätt (bilaga B2.7). Den formella möjligheten för enskilda att 

yttra sig kommer lite längre fram i processen men redan nu är det bra att 

börja förbereda sig. 
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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://filskick.lansstyrelsen.se/message/hGa1ssgEP2q3nzBErZi7lD


 

Mer granskning 

Vill du vara med och granska dokumenten i lite mer organiserad form? Hör 

av dig till oss på kontakt@rvno.se. Hör gärna av dig också om du läser och 

upptäcker brister eller felaktigheter i Holmens material, till exempel i 

miljökonsekvensbeskrivningen eller någon av bilagorna. Mejla oss då på 

samma adress. 

 

Sammanställning av synpunkter i gemensamt dokument 

RVNO kommer att försöka sammanställa föreningens synpunkter och de 

synpunkter som inkommer till ett gemensamt dokument längre fram. Mer 

information om det kommer. 

 

Fastighetsägare får hjälp med skrivelser 

Du får även denna vecka som bilaga ett exempel på brev, som du kan 

använda och skicka in till Länsstyrelsen (ostergotland@lansstyrelsen.se) om 

du önskar framföra besvär angående din fastighet. Det har tagits fram av 

RVNO:s juridiska expert. Då Högsjön-området just nu ligger ”på is”, biläggs 

bara ett exempel som avser Klintaberget.   

 

 

 

kontakt@rvno.se


 

 

 

 

I bilden ovan visas 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 just din fastighet kan påverkas. I Vindbrukskollen 

finns mätverktyg som du kan använda mer specifikt i ditt eget fall.  

 

Media 

13 november – NT – Glädje hos motståndet till vindkraftspark 

Socialdemokraterna i Finspång säger nej till Holmens planer – ett besked 

som de som kämpar mot vindkraftsparkerna tog emot med stor glädje. 

Föreningen Rättvisa vindar norra Östergötland reagerar – inte oväntat – 

med glädje och lättnad på beskedet att Socialdemokraterna i Finspång säger 

nej till Holmens planer på vindkraftsparker vid Högsjön och Klintaberget. 

 

13 november – NT – Stor besvikelse hos Holmen 

På Holmen är besvikelsen stor över beskedet att Finspång kommer att 

utnyttja sitt kommunala veto mot vindkraftsplanerna. Vindkraftsprojekten 

vid Högsjön och Klintaberget har stött på patrull. En majoritet av partierna i 

Finspångs kommun är emot planerna. 

 

13 november – NT – S-nej stoppar vindkraftpark 

En klar majoritet av partierna i Finspång är emot Holmens planer på 

storskaliga vindkraftsparker. Senast i raden att säga nej är 

Socialdemokraterna och Centerpartiet. 

 

 

Andra delen av ”Vindkraft – Räddning eller fördärv – del 2: Vindkraften och 

miljön”  

 

Trevlig helg! 

 

PS – Veckobreven finns numera på 

hemsidan (söndagen två dagar efter 

du fått dem i eposten) 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1: Exempeltext för Klintaberget 
 

https://vbk.lansstyrelsen.se/
https://www.youtube.com/watch?v=ugkaUOzsjvs
https://www.youtube.com/watch?v=ugkaUOzsjvs

