
 

 

 

Hänt i veckan 

Paneldebatt 4 maj  
I veckan skickades nedanstående inbjudan ut till politikerna i Norrköpings 

kommunstyrelse. Alla medlemmar i RVNO och Bevara Kolmårdsskogen är 

hjärtligt välkomna till Hörsalen i Norrköping (Drottninggatan vid Domino) 

och anmälan sänds till medlem@rvno.se senast den 27 april.   

 

Holmen har beviljats bygglov för 

vindmätningsmast 

Byggnads- och miljöskyddsnämnden i Norrköping har beviljat tillfälligt 
bygglov för en vindmätningsmast i området norr om Simonstorp där Holmen 
vill etablera vindkraft. 

I beslutet från den 30 mars 2022 beviljar byggnads- och 
miljöskyddsnämnden i Norrköping Holmen tillfälligt bygglov för en 140 
meter hög vindmätningsmast på fastigheten Klinta 2:1. Platsen ligger i 
etableringsområdet ”Klintaberget” där Holmen ansökt om att få sätta upp 
18 vindkraftverk. 
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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. 
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Arbetet får inte påbörjas förrän byggnads- och miljöskyddsnämnden gett 
startbesked. Tillfrågade i ärendet har också varit Försvarsmakten. Bygglovet 
gäller till den 1 februari 2026. Anläggningen ska vara borttagen senast på 
förfallodagen. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom 
två år. 

Ansökningen om tillfälligt bygglovet kom in till nämnden den 16 december 

2021. Förutom ritningar på masten innehöll den en översiktskarta och en 

karta över natur- och kulturvärden i området. 

Medborgarförslag 
På initiativ av föreningen har ett medborgarförslag till Norrköpings kommun 

sänts in med krav på att avståndet mellan en fastighet och ett vindkraftverk 

ska vara 10 H (verkets höjd x 10 = 2900 m) vid storskalig vindkraftsindustri 

och att detta ska föras in i Norrköpings översiktsplan. Hela förslaget bifogas 

detta veckobrev.  

 

Påminnelse om tidigare förslag i Finspång 

Påminnelse om medborgarförslag som finns på Finspångs kommuns 

hemsida: ”10xH – Villkor för vindkraft.” där du som bor i Finspång kan rösta 

på.  

https://minasidor.finspang.se/forslag/show/2482
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5 april – Villaägarna – De drabbades av planerad vindkraft – värdet på 

fastigheten halverat 

Villaägarna fortsätter att debattera vindkraftens effekter på 

fastighetsvärdet. I senaste numret har man intervjuat ett par vars fastighet 

föll till halva värdet i ett slag. I en annan artikel säger man ”Annika 

Strandhälls utspel är ingen tröst för dem som ser sitt fastighetsvärde gå upp 

i rök. Att bara ersätta kommuner som accepterar vindkraft är orimligt och 

skulle sätta lokalbefolkningen som betalar det verkliga priset för vindkraft 

ännu mer i kläm.”  

Villaägarnas Riksförbund betraktas som en viktig röst i samhället med sina 

drygt 300 000 medlemshushåll. 

 

Trevlig helg! 

 

Bilaga: Medborgarförslag 
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