
 

 

 

Hänt i veckan 
 

Genomslag för yrkande om att tydliggöra 

kompensation till fastighetsägare 
 

Förra veckan behandlade fyra nämnder i Norrköpings kommun i en 

remissrunda frågan om Holmens vindkraftsansökan. Frågan, som ställdes av 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland, gällde om 

kommunen anser att Holmens ansökan är komplett eller inte. 

I nämnderna lade Liberalerna fram tre yrkanden om kompletteringar. Det 

ena gällde bland annat tillägg i ansökan i form av avståndsangivelser från 

vindkraftverk till närmaste väg, bostad och vattenlinje som omfattas av 

strandskydd. Det andra yrkandet gällde bland annat beaktan av yttrande 

från närliggande flygplatser och det tredje kompletteringar avseende 

värdepåverkan på närliggande fastigheter och hantering av 

ersättningsanspråk från närboende. 

Moderaterna röstade för alla tre yrkandena i samtliga nämnder. Det tredje 

yrkandet stöddes även av C och Sd i samhällsplaneringsnämnden vilket 

innebar majoritet. Övriga partier, S, Kd och V, röstade nej till alla yrkanden i 

alla nämnder. 

Det formella beslutet i frågan om ansökan kan anses vara komplett fattas av 

kommunstyrelsen och beräknas komma inom kort. 

 

Påminnelse - Paneldebatt 4 maj  
 

Vi har fått in en hel del anmälningar sista veckan men det finns plats för fler. 

Du kan anmäla dig fram till och med den 3 maj.  

Paneldebatten är ett samarbete mellan föreningarna RVNO och Bevara 

Kolmårdsskogen och äger rum i Hörsalen (Drottninggatan vid Domino) den 4 

maj 18-20. Anmälan för RVNO:s medlemmar sänds till medlem@rvno.se.  

 

Media 
 

 

25 april – DN Ledare – Ös på med vindkraft utanför Stockholms skärgård 

Behovet av ny energi får inte ske till priset av att vi i framtiden pratar om 

kinesisk vind på samma sätt som rysk gas. 
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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://www.dn.se/ledare/susanne-nystrom-os-pa-med-vindkraft-utanfor-stockholms-skargard/

