
 

 

 

Hänt i veckan 
 

Finspång 
Vid kommunstyrelsens sammanträde i tisdags beslutade Finspångs kommun 

att efter initiativ av M o L tillskriva länsstyrelsen om att kommunen vill att 

ansökan från Holmen snarast sänds till kommunen, så att beslut kan fattas 

om etableringen. Eftersom samtliga partier utom V sagt nej till Holmens 

etablering kommer Finspångs kommun lägga in sitt veto. 

Medborgarförslag  
På Finspångs kommuns hemsida ligger ett medborgarförslag: ”10xH – Villkor 

för vindkraft.”  

”… Jag föreslår att Finspångs kommun beslutar om ett temporärt tillägg till 

översiktstplan 2020 som gäller ansökan om vindkraftsetablering. Ansökan 

kan endast godkännas om man har tagit hänsyn till ett respektavstånd på 10 

x H mellan bostad och vindkraftverk. Annars gäller det kommunala vetot 

mot etableringen.”  

 

 

Om fler än 30 kommuninvånare röstar på förslaget (just nu 19 röster), så tas 
det upp som ett informationsärende och medborgarförslag av 
kommunfullmäktige i Finspångs kommun innan valet i höst.  

Klicka på länken ovan för att läsa och rösta på förslaget (senast 30 maj). Du 
måste vara skriven i Finspångs kommun och ha ett bank-id för att kunna 
rösta. Det är viktigt att så många familjemedlemmar som möjligt utnyttjar 
sin rättighet och röstar på förslaget.  

Även de som egentligen är för vindkraft kan rösta, då detta förslag endast 
rör områden nära bostäder, där människor kommer att störas av ljud och 
ljus samt dessutom förlora värdet på sina fastigheter.  

Det är alltså av yttersta vikt att känna till följande: OM Finspångs kommun 
godkänner förslaget, så blir det INGEN vindkraftsetablering i kommunen. 
Därför är det så betydelsefullt att du, din familj och dina grannar tar chansen 
att påverka med din/er röst!  

Politikerbesök 
I veckan var Sofia Jarl (M) på besök på Doggsen där diskussioner fördes 

mellan henne och representanter från RVNO. 
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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://minasidor.finspang.se/forslag/show/2482
https://minasidor.finspang.se/forslag/show/2482


 

Fastighetsinventering 
Föreningen gör för närvarande en inventering av fastigheter inom 

Klintabergets etableringsområde.  

Fågelinventering - påminnelse 
Swisha gärna en slant till 123 210 76 70 rubrik FÅGEL.  Du kan också sätta in 
ett belopp på bankgiro 5602-4177.  
 

Media 
 
På måndag den 7 mars sänds en intervju med Hans 
Kindstrand och Catharina Roos från RVNO på P4 

Östergötland och Holmen kommer naturligtvis också att intervjuas.  

Sammanfattning av debatt mellan Svensk Vindenergi och RVNO:  

”En skuld på 100 miljarder till svenska småhusägare” 

Det här är en sammanfattning av de senaste veckornas debatt i Folkbladet, 
mellan Svensk Vindenergis vd Daniel Badman och RVNO:s Göran Linder och 
Hans Kindstrand. 

I en debattartikel den 2 februari menade Svensk Vindenergis vd Daniel 
Badman att alltför många vindkraftsprojekt stoppas av kommunerna genom 
det kommunala vetot. Med hänvisning till att en ökad andel vindkraftsel 
motverkar höjda energipriser och behövs för att möta framtida elbehov inte 
minst inom industrin. Han anser att oron hos den lokala befolkningen som 
drabbas av vindkraft ska respekteras men att påverkan ”generellt är mycket 
liten”. 

På detta svarade Göran Linder och Hans Kindstrand från RVNO i en artikel i 
tidningen den 11 februari. Och menade att tanken om ännu mer icke-
planerbar el i systemet som lösning på de höga elpriserna är absurd. 

Göran Linder och Hans Kindstrand menar också att den kunskap Svensk 
Vindenergi lutar sig emot, i form av bland annat en studie gjord av Sweco, 
inte håller måttet och skriver: ”Sweco som Svensk Vindenergi anlitat för 
uppgiften är ett konsultföretag som bland annat projekterar Holmens 
vindkraftsprojekt i norra Östergötland.” 

En annan studie som vindkraftsindustrin ofta hänvisar till togs fram av 
konsultföretaget ÅF för några år sedan på uppdrag av Svensk Vindenergi, 
och handlar om påverkan på fastighetsvärden. Om den skriver Göran Linder 
och Hans Kindstrand: 

”ÅF-studien har fram tills nu legat till grund för vindindustrins påstående att 
en vindkraftsetablering inte påverkar värdet på näraliggande fastigheter. Ett 
påstående som godtagits av myndigheter och domstolar. När det nu i en 
seriös vetenskaplig studie visar sig att en vindkraftsetablerings 
värdepåverkan på näraliggande fastigheter kan uppgå till miljonbelopp, 
kunskap som grundas på vetenskaplig forskning, är det kunskap som Svensk 
Vindindustri inte vill kännas vid.”. 

På den artikeln svarade Daniel Badman i Folkbladet den 25 februari och 
menade att RVNO skapat en oro man nu själva använder som argument. 
Han ifrågasätter också KTH-studien som kom i juni 2021 och som fastslog ett 
samband mellan vindkraft och sänkta fastighetsvärden. 

I gårdagens Folkbladet svarade Göran Linder och Hans Kindstrand på artikeln 
och skrev bland annat: 



 

”Att Svensk Vindenergi försöker bagatellisera resultatet av seriös forskning 
som talar mot deras intressen är väl i och för sig väntat. Att 
Naturvårdsverket och ansvariga myndigheter söker bortförklaringar är 
kanske inte heller så märkligt. Om KTH-studien återger ”sanningen” och det 
finns ingen svensk vetenskaplig studie som talar emot, har vindindustrin en 
skuld till svenska småhusägare om i vart fall 100 miljarder.” 

 

Trevlig helg! 
 

 


