
 

 

 

Hänt i veckan       
 

Informationsmaterial 
 

Bilden nedan är från mars 2021. Sedan dess har det ju hänt en del på 

vindkraftsfronten i vårt område. Två områden är inte längre aktuella 

(Högsjön och Skybygget), antalet vindkraftverk inom Klintaberget är kraftigt 

reducerat, så vårt informationsmaterial är inte så aktuellt längre. Inför 

höstarbetets start kommer vi därför att ta fram nytt material att dela ut på 

gator och torg. Har du lust att göra en insats och hjälpa Agneta och Per-Olov 

med detta – hör av dig redan nu. Men annars återkommer vi i augusti med 

ny förfrågan. 

 
Agneta och Per-Olov informerar i Finspång 
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1 juni – NT – Beslutet om vindkraften förhalas 

Åke Karlsson undrar om Moderaterna skulle avstå från att använda det 

kommunala vetot om Holmen lägger ett förslag om ekonomisk ersättning 

för minskade fastighetsvärden. 

1 juni – NT – Det kommunala vetot – ett retoriskt reptrick 

Så här skriver Hans Kindstrand från RVNO:s juristgrupp i en replik på 

oppositionsrådet i Norrköping Sophia Jarls (M) debattartikel från den 26 

maj, om ersättning till fastighetsägare i närheten av vindkraft. 

De är nu länge sedan städpersonal blev lokalvårdare. I det politiska livet 

finns inte längre några problem – bara utmaningar. I miljöbalken står inget 

om kommunalt veto vid vindkraftsetableringar. Där står istället ”Tillstånd till 

en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där 
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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://nt.se/debatt/artikel/beslutet-om-vindkraften-forhalas/j8qxmgpj?fbclid=IwAR2ogrN3u1p4kdk0bMQ6e6GyDzjQriLlQInhJ1cJs5rvIIXdJ30Kcjwd3Jo
https://nt.se/debatt/artikel/det-kommunala-vetot-ett-retoriskt-reptrick/l7wgq71j?fbclid=IwAR2_IMcpZxgOjzZtksjSbHTDrRHcUTUgANUOvDIpgteYF1K8F2Qpwnnq1dA


 

anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det”.  

Vad innebär det att kommunen tillstyrker anläggningen? En hel del enligt 

min uppfattning. Att inte utnyttja sitt veto innehåller ett löfte om 

ansvarsfrihet. Någon annan tar ansvar för de konsekvenser som beslutet 

orsakar.  

Att tillstyrka en anläggning kan inte uppfattas som något annat än att man 

aktivt deltar i beslutet, att man gjort en konsekvensanalys och tar ansvar för 

de skador som beslutet kan orsaka närboende.  Oppositionsrådet Sophia Jarl 

(M) beskriver detta på ett mycket bra sätt (NT nätupplagan 26/5). Hennes 

debattartikel visar också att denna konsekvens är möjlig att förstå trots den 

retoriska dimridån. 

Hans Kindstrand, juristgruppen RVNO 

 

Resultat av röstning på medborgarförslag i 

Finspång 
 

70 personer röstade de sista dagarna! Det ska bli spännande att se vad det 

resulterar i.  

Före påminnelsen  

(27.5) 

Efter avslutad röstning 

(30.5) 

  

  

  

Trevlig helg! 
 

 


