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Holmen går vidare med sina planer på 32 vindkraftverk 

Idag på morgonen meddelar Holmen att de inte gett upp 

vindkraftsplanerna i Norra Östergötland. I radions P4 Östergötland lät 

det så här. 

 

RVNO fick möjlighet att bemöta morgonens nyhet och här kan du lyssna till 

PO Strandbergs svar i P4 Östergötland.  

 

NT hade på sin hemsida samma nyhet:  

 

17 dec – NT – De ger inte upp planerna på att bygga vindkraftverk 

 

På vår hemsida skriver vi följande: 

 

17 dec - RVNO:s hemsida  

Okunskap och arrogans när Holmen går vidare med projektet 

 

Hur stor skada ska Holmens vindkraftsprojekt hinna göra innan man inser att 

det inte kan genomföras? 

Holmen meddelade nu på morgonen att man går vidare med sin 

vindkraftsansökan både i Norrköping och Finspång. Det trots att en 

majoritet av partierna i Finspång är negativa och kommunen kommer att 

använda sitt veto om eller när de får frågan av länsstyrelsen. 

 

– Det är obegripligt att Holmen väljer att gå vidare. Det vittnar om okunskap 

och arrogans mot såväl länsstyrelsen som den demokratiska processen. 

Ansökan uppfyller inte säkerhetsavstånden varken i Norrköpings kommuns 

nyligen aktualitetsförklarade översiktsplan eller de avstånd som 

rekommenderas av Energimyndigheten. Och när det gäller Finspång har man 

där redan sagt tydligt nej till etableringen, säger Per-Olov Strandberg, 

ordförande RVNO. 

 

RVNO pekade redan tidigt i processen på hur olämpliga de utpekade 

områdena är för vindkraft. Här finns mycket höga naturvärden och både 

människor och företag kommer att drabbas på ett sätt som inte är rimligt. 

 

– Att dessutom tvinga en redan ansträngd länsstyrelse att utreda områden 

som ändå får nej av kommunerna menar vi är ett enormt slöseri med 

resurser. Som påverkar länsstyrelsens arbete och handläggning med andra 

projekt, säger Per-Olov Strandberg. 

 

RVNO fortsätter nu arbetet och kommer bland annat att komplettera de 

fågelinventeringar som gjordes under 2021 och som lämnats in till 

länsstyrelsen. 
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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. 

 

https://sverigesradio.se/artikel/holmen-fortsatter-planera-for-vindkraft-trots-finspangs-nej
https://sverigesradio.se/artikel/holmen-fortsatter-planera-for-vindkraft-trots-finspangs-nej
https://sverigesradio.se/artikel/rattvisa-vindar-jag-forstar-inte-holmen-alls-ger-ingenting
https://nt.se/nyheter/artikel/efter-bakslaget-de-ger-inte-upp-planerna-pa-att-bygga-vindkraftverk/r483gg1l?fbclid=IwAR0do0Spiwm5MPj92gxv6Z31nLfaDeiLc7aprf39-M2Ko9zk2YjMrf9T2b8
https://rvno.se/okunskap-och-arrogans-nar-holmen-gar-vidare-med-projektet/


 

 

Snart kommer årets stora helger med ledigheter och firande med familj 

och vänner. Detta är det sista veckobrevet för år 2021, som nedan 

summeras av vår ordförande: 

 

Hela 2021 har präglats av ”väntans tider”. Halveringstiden för Holmens 

vindkraftsprojekt har varit kort. Av ursprungliga 77 verk återstår för 

närvarande 9, efter det att Finspångs kommun gjort klart att man avser att 

använda sitt veto. Stor eloge till de politiska partierna i Finspång som nu 

visar att man tar hänsyn till naturvärden och människor. Av dessa 9 kommer 

1 att finnas kvar om man godtar bestämmelser om gällande 

säkerhetsavstånd och Norrköpings kommuns översiktsplan.  

 

Detta är naturligtvis inte bara RVNO:s förtjänst men vi har gjort en hel del. 

Lite pretentiöst kan tyckas, men vi har tillsammans genomfört en 

tvärvetenskaplig studie för att på faktabasis kunna besvara frågan: 

 

Hur kommer Holmens planerade vindindustri att påverka oss som bor i 

området? 

 

Jag har sagt det tidigare, min övertygelse är att Holmens vindkraftsprojekt 

aldrig kommer att genomföras. Den övertygelsen har stärkts efter det att 

Holmen lämnat in sin tillståndsansökan. Kortfattat – Holmens 

tillståndsansökan är undermålig. 

 

• Den behandlar inte den väsentliga frågan om ”direkt och indirekt 

påverkan på materiella värden” vilket är ett krav enligt EU:s MKB-

direktiv. 

• Den hanterar artskyddet på ett sätt som strider mot EU-direktiv och 

gällande praxis hos EU-domstolen. 

• Det samråd som föregått ansökan svarar inte mot rimliga krav. 

 

Om man gräver djupare finner man att Holmen tänkt sig att genomföra 

projektet på ett sätt som strider såväl mot svensk grundlag som mot 

Europakonventionen om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. 

 

Det här innebär emellertid inte att RVNO kommer att slå sig till ro. 

 

• Vi kommer att noga gå igenom de tekniska lösningar som Holmens 

tillståndsansökan redovisar. 

• Vi planerar att under 2022 genomföra ytterligare 

naturinventeringar och vi kommer nu att kunna koncentrera våra 

insatser till de delar av Klintaberget som ligger i Norrköpings 

kommun. 

• Vi kommer att upprätthålla en dialog med våra lokalpolitiker. Det är 

inte minst viktigt med tanke på att Finspång kommer att utarbeta 
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en vindbruksplan som komplement till ÖP 2020. 

 

Men nu tar vi ledigt och njuter av ledigheten under förestående helger. 

Samtidigt vill jag passa på att tacka alla i föreningen som under året gjort 

fantastiska insatser för vårt gemensamma mål i föreningen.   

 

 

  

Per-Olov Strandberg, ordf RVNO 
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