
 

 

 

Hänt i veckan 

 

 

Angränsande vindkraftsplaner i Norra Östergötland 

I tisdags var sista dag för samrådssynpunkter gällande Stena Renewables 

planerade vindkraftsetablering vid Mörtsjö nordväst om Regna och söder 

om Brevens bruk. I projektområdet, som ligger några kilometer från 

Holmens område "Högsjön", planeras 34 vindkraftverk på upp till 270 meter. 

Ytterligare två områden lite längre norrut, med upp till 15 verk, ingår i Stena 

Renewables etableringsplaner. 

 

 

 Projekteringsområde ”Mörtsjön” (Bild: Vindbrukskollen) 

 

Projektområdet "Mörtsjön" ligger i Finspång och Hallsbergs kommun. För en 

vecka sedan kom ett remissyttrande från angränsande Örebro kommun, där 

man ställer sig negativa till etableringen. Med hänvisning bland annat till 

riskerna för negativ påverkan på Brevens bruks riksintresseområde för 

kulturmiljö, naturreservatet Brevens tallskogar och på värden i Örebro 

kommun. 

 

Aktivt vänteläge  

Medan vi väntar på att Holmens ansökan dras tillbaka eller avstyrks i båda 

kommunerna genom det kommunala vetot fortsätter arbetet med att 

granska ansökningshandlingarna.  

 

Vi vill påminna om att alla handlingar finns tillgängliga att ladda ned från 

Länsstyrelsen fram till den 10 december. På hemsidan finns länkar till både 

Klintaberget och Högsjön.  
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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. 

 



 

 

På hemsidan finns länkar till Länsstyrelsen, där man kan ladda ned alla handlingar 

 

En uppmärksam medlem har påpekat att om man saknar ”sin” inlaga i det 

ena dokumentet kan man hitta det i det andra.  

Vi påminner om att du som har lämnat samrådssynpunkter kan kontrollera 

att de finns med i materialet och att Holmen svarar på frågorna på ett 

tillfredsställande sätt. Den formella möjligheten för enskilda att yttra sig 

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

förbereda sig.  

 

 

 

 

 

 

 

 


