
 

 

 

Hänt i veckan 

Länsstyrelsen har avskrivit ärendet om 

ansökan för Högsjön 
 

Nu har Länsstyrelsen i Östergötland avskrivit ärendet som gäller Holmens 

tillståndsansökan för etablering av vindkraft i området Högsjön i Finspångs 

kommun. Beslutet meddelades den 10 maj. 

I tisdags kom beskedet från Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen 

i Östergötland, den myndighet som ansvarat för tillståndsansökan, att man 

avskriver ärendet gällande Holmens ansökan om att få uppföra och driva en 

gruppstation för vindkraftverk på fastigheten Regna-Högsjöfall 2:7. 

Holmen lämnade in sin ansökan den 22 oktober 2021. Sedan dess har 

Finspångs kommun meddelat att en majoritet av partierna ställer sig 

negativa till ansökan och att man kommer att använda sig av det 

kommunala vetot när Länsstyrelsen skickar ut sin begäran om tillstyrkan. 

Den 5 maj 2022 lämnade Holmen in en skrivelse till Länsstyrelsen där man 

återkallar ansökan i sin helhet för de delar som gäller Finspångs kommun. 

Det innebär förutom Högsjön också de verk i etableringen Klintaberget som 

är placerade i Finspångs kommun. 
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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. 

 



 

 

Paneldebatten den 4 maj 
Paneldebatten i Hörsalen i förra veckan spelades in och det resulterade i en 

film som kommer att bli klar i nästa vecka, så vi återkommer då med länk så 

att du kan titta på hela eller valda delar av filmen. 

 

 

Media  
 

 

12 maj - SvD - Ledare - Peter Wennblad: Faktiskt, vi behöver mer 

centralplanering 

Dagens elmarknad designades för en annan tid. Nu behöver den göras om. 

12 maj - NT - Ja till flygplats, nej till vindkraft 

Reidar Svedal (L) vill behålla flygplatsen i Norrköping men inte ha vindkraft i 

Kolmården. 

 

 

I helgen spirar Östergötland (ett event i Östgötadagarnas regi) – det är läge 

för utflykter runt om i vårt vackra landskap. Här är en länk till en karta över 

alla deltagare. Östergötland Spirar (ostergotlandspirar.se) 

 

Trevlig helg! 
 

 

 

 

https://www.svd.se/a/k6gnxv/faktiskt-vi-behover-mer-centralplanering
https://www.svd.se/a/k6gnxv/faktiskt-vi-behover-mer-centralplanering
https://nt.se/debatt/artikel/ja-till-flygplats-nej-till-vindkraftverk/r42m2o5l
https://maps.ostergotlandspirar.se/sv/spirar/311180/karta

