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Det var två år sedan det kom ett brev i lådan med inbjudan från 
Holmen till samråd angående vindkraft i Norra Östergötland. Tre 
områden, Högsjön, Skybygget och Klintaberget skulle bebyggas med 
77 historiskt stora vindkraftverk. Reaktionerna var olika, allt från ”det 
ordnar sig nog”, ”vindkraft är ju bra” till ”hjälp”, ”detta blir 
nådastöten för mitt företag”, ”skogen kommer att skövlas” osv. Där 
och då bildades RVNO och en samling driftiga och kunniga människor 
började jobba med målsättningen att tillvarata naturskydds- och 
miljöintressen i området och aktivt arbeta för att förhindra 
etableringar som negativt påverkar människors livsmiljö samt 
landskapets särart i det svenska kulturarvet.  
 
Under dessa två år har först Skybygget strukits från planerna då 
Försvaret motsatt sig etablering. Därefter meddelade Finspångs 
kommun att man avvaktar en vindbruksplan innan man tar ställning 
till vindkraft i kommunen. Sedan var det Klintaberget kvar med nio 
verk kvar inom Norrköpings kommun.  
 

Nu är det 0.  
 

Norrköping avstyrker vindkraft vid Klintaberget 
 

I tisdags den 4 oktober meddelade den nya politiska ledningen, M, 
KD och L, i Norrköpings kommun vid en presskonferens att man inte 
tänker tillstyrka Holmens planer på en storskalig 
vindkraftsetablering vid Klintaberget i norra Östergötland.  
 
 
“Det är ansvarsfullt att redan nu skicka en tydlig signal till Holmen 
och till länsstyrelsen, att detta är den politiska viljan från 
kommunledningen i Norrköping. Det är av respekt för alla 
inblandade”, skriver kommunstyrelsen i ett uttalande i samband med 
presskonferensen. 
 
Man skriver också att Holmen ska få ta del av underlaget som 
beslutet grundar sig på och att länsstyrelsen inte ska behöva lägga 
mer tid på en ansökan som kommer att stoppas. 
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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. 

 



 

 
PO Strandberg, ordförande i RVNO säger: 
”Som ordförande i RVNO ser jag med stor tillfredsställelse att vårt 
demokratiska system fungerar. Jag är enormt glad över det här 
beskedet. 
 
RVNO bildades strax efter att Holmen presenterades sina planer på 
vindkraft i norra Östergötland, totalt 77 verk i tre olika områden i 
Finspångs kommun och Norrköpings kommun. Sedan dess har 
föreningen arbetat intensivt tillsammans på många fronter. 
 
RVNO är en förening som har små ekonomiska resurser, men som 
genom sina medlemmar besitter stor kompetens inom olika 
områden. Holmens i praktiken obegränsade ekonomiska resurser och 
närhet till politiken räckte inte till. Våra nu folkvalda politiker har 
förstått vilka skador en storskalig vindkraftsetablering i vårt 
närområde skulle orsaka för oss boende, för småföretag och för 
värdefull natur. Den självklara konsekvensen är att kommunen inte 
kommer att tillstyrka projektet. Jag konstaterar att vi har VUNNIT. 
 
Holmens projekt har kantats av illa genomtänkta beslut och bristande 
hänsyn till både närboendes boendemiljö och fastighetsvärden, 
företagande och stora naturvärden. 
 
– Under det senaste året har jag varit övertygad om att projektet är 
så illa tänkt, att det omöjligen kunde genomföras. Jag är glad över att 
det fallit redan på det första hindret – en utebliven kommunal 
tillstyrkan. Det innebär att en långdragen administrativ process hos 
länsstyrelsen och hos domstolar om övriga hinder mot etableringen 
inte behövs.” 
 

Ersättningsfrågan och 

medborgarperspektivet avgörande för 

Norrköpings nej till vindkraft 
 
Förlorade fastighetsvärden och de närboendes 
perspektiv blev avgörande när den nya 
kommunledningen sa nej till Holmens 
vindkraftsplaner. Nu vill partierna M, L och KD 
att kommunen går i täten för ny fossilfri 
energiproduktion. 
 
Sophia Jarl, M Norrköping, som nu tagit över det politiska styret i 
kommunen tillsammans med L och KD 

 
Dagen efter beskedet att man kommer att säga nej till Holmens 
vindkraftsplaner utvecklar partierna i den nya ledningen i Norrköping 
hur man resonerat. I ett PM skriver de bland annat: 
De senaste årens omfattande projektering av vindkraftsetableringar 
runt om i Sverige synliggör att frågan om ersättning till 
fastighetsägare och företagare som riskerar negativa effekter måste 
hanteras på nationell nivå. Sverige behöver öka sin energiproduktion 
men det är orimligt att enskilda medborgare eller företag lider 
ekonomisk skada i samband med vindkraftsetableringar.  
 

https://rvno.se/norrkoping-vill-ta-ledarroll-inom-energiproduktion/
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Det finns en stor oro bland de boende i närområdet hur framtidens 
anläggning med mycket höga vindkraftverk kommer att påverka dem 
i deras vardag. Det är en oro som beslutsfattare ska ta hänsyn till – 
antingen genom att vidta åtgärder som minskar oron eller helt avstå 
från det som oroar. 
 
På sin Facebook-sida skriver Sophia Jarl, M Norrköping: 
Det här är svår balansgång i en tid där hela Sverige lider av 
energibrist. Men samtidigt också lätt när både företag och privata 
fastigheter på platsen för etableringen riskerar att trängas undan. 
 
I samband med beskedet om ett nej till Holmens etablering 
meddelade den nya kommunledningen också att man nu vill gå i 
täten för ny lokal, fossilfri energiproduktion. Reidar Svedahl, L 
Norrköping, som tidigt tog ställning mot Holmens planer skriver på 
sin Facebook-sida: 
 
Dagens besked var tydligt nej till deras ansökan. Samtidigt som vi 
både i konstruktiva samtal med Holmen har sagt att mycket och 
pålitlig fossilfri el är viktigt för Norrköping och att vi gärna 
tillsammans går i spetsen för att få små men effektiva SMR (reaktorer 
inte större än en stadsbuss som ersätter många hundra vindsnurror) i 
vår kommun.  
 

 
Reidar Svedahl, L, (tv) var tidigt ute i sitt ställningstagande mot Holmens planer. 

 

Några reaktioner på beslutet 
• Härligt, bra kämpat 

• Man vågar knappt tro det är sant!!! Ni ska ha det största 
tack för det jobb ni gjort! Utan er hade det ju aldrig blivit så 
här.  

• Så tacksam för ert engagemang!!  

• TACK TACK TACK!! Hoppas ni firar ordentligt.  

• Stort TACK till alla som jobbat med den här frågan! 

• Hej och tack för allt jobb! 

• Jag vill bara tacka er alla väldigt mycket!! Ni har gjort 



 

kanonbra jobb!!! Ni har räddat vår landsbygd och vår fina 
natur! 

• Hej och tack för allt jobb! Vi är djupt imponerade av det 
arbete som lagts ner! Tänk om resten av svenska folket får 
samma insikter som vi har! Vi hade drabbats av 5-6 vkv med 
det närmaste på 964 meters avstånd! 

• Bra jobbat! Så härligt att läsa och höra att projektet inte blir 
av. 

• Bra jobbat och stort tack för ert arbete! 

• Härligt! Vilka hjältar för bygden. Tack för allt hårt arbete 
och bildning ni gett oss oroliga. 

• Bra jobbat till alla som engagerat sig! Tack 

• Jaa så bra jobbat alla   

• Fantastiskt, grattis från Värmland. 

• Så fantastiskt att RNO vunnit! Tack för alla fina Nyhetsbrev 
och för allt nedlagt arbete!!! 

• Underbart!! 

• FÖRTJÄNSTEN LIGGER HOS ER I STYRELSEN.  

• Vinsten kan alla medborgare ta del av: En oförstörd natur!  

• Bra kämpat, äntligen har förnuftet segrat! 

• Underbart! Tack till er alla för ett mycket bra jobb med allt 
detta. 

• Stort GRATTIS till er. 

• Helt underbart   

• Bra bra! 

TACK alla medlemmar 
 
Ett hjärtligt tack för all återkoppling vi fått från er medlemmar. 
När jag tar del av era reaktioner blir jag riktigt rörd. Förstår nu hur 
betydelsefulla RVNO varit för många av er. Det värmer oerhört 
mycket. Det skall erkännas att det ibland känts tungt. Känslorna har 
farit mellan hopp och förtvivlan. Jag har dock aldrig trott något annat 
än att det inte blir någon etablering. 

  
Tack för allt stöd!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Po Strandberg, ordf RVNO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  Media 
 
6 oktober NT - Modigt att låta Norrköping visa vägen i energifrågan 
Artikeln återges i sin helhet med godkännande av debattören. 

 
I tisdags presenterade den nya kommunledningen i Norrköping – 
bestående av M, L, KD med stöd av SD – sitt program för den 
kommande mandatperioden. Programmet innebär bland annat ett 
hälsosamt skifte inom energipolitiken, som framgent ska baseras på 
förnuft snarare än förhoppningar.  
 
Det är utmärkt. Vindkraft är nämligen för önskad elproduktion 
ungefär som regndans är för önskad nederbörd. Det fungerar ibland, 
men det är inget man kan lita på. Utan den planerbara och fossilfria 
kärnkraften betyder det i praktiken att för varje vindkraftsanläggning 
som planeras, så måste man också fråga sig var skorstenen ska stå för 
den fossila kraftanläggning som ska kompensera utebliven 
produktion när det inte blåser optimalt. 

Den nedmontering av kärnkraften som tidigare skett har som bekant 
– redan före Rysslands invasion av Ukraina – också inneburit närmast 
binära fluktuationer på energiutbud och pris. Detta har haft en 
förödande effekt på näringslivet i södra Sverige. Nya satsningar 
uteblir, expansionsplaner skrinläggs, och även redan befintlig 
produktion stoppas. Och eftersom det är i produktionen som 
mervärdet uppstår, så har vi oundvikligen blivit fattigare. 

Denna negativa spiral avser nu den nya ledningen bryta. Istället för 
att i ökad utsträckning utelämna oss till vädrets makter för att hålla 
produktionen igång, värma hus, ja till och med kunna dammsuga i 
våra hem, så väljer man att satsa på den nya generationens små 
modulära reaktorer (SMR) inom kommunens gränser. Den nya 
kommunledningen verkar således ha modet och beslutsamheten att 
låta Norrköping ta täten i energifrågan, och därmed också kunna 
utgöra det goda exemplet för resten av Sverige.  

Med sådan politisk vilja behöver idrifttagandet av nya och redan 
produktifierade SMR inte ligga mer än en handfull år bort, vilket är 
ungefär samma planeringshorisont som storskalig vindkraft. Kanske 
till och med mycket snabbare. För rejält storskalig skulle vindkraften 
onekligen behöva vara.  

På årsbasis krävs det nämligen över 400 vindkraftverk för att 
aggregerat leverera lika mycket slumpmässig el som all den 
planerbara el som en enda liten SMR genererar. De enorma 
landområden som därmed också kan räddas från den skövling som 
den storskalig vindkraften förutsätter, innebär också att tusentals 
människor slipper få sina livsdrömmar krossade och att den 
biologiska mångfalden kommer kunna värnas på riktigt, både i ord 
och handling. 

Kort sagt så har hoppets låga tänts idag. Vi kanske inte behöver vara 
dömda till att bara försöka dämpa hastigheten med vilken saker blir 

https://nt.se/debatt/artikel/modigt-att-lata-norrkoping-visa-vagen-i-energifragan-/l75wyywj


 

sämre. Man kanske rent av kan våga hoppas på att få det lite bättre 
igen. Det tackar vi för. Denna nyväckta framtidstro kommer ha stor 
betydelse över tid, för såväl enskilda människor som näringslivet i sin 
helhet. 

Göran Linder, civilingenjör, företagsledare och medlem i Rättvisa 
vindar Norra Östergötland 

 
 
 
5 oktober - P4 Öst - Anna och Jannes vindkraftsjubel 
Doggsens intervjuas i P4 Öst. 

4 oktober - NT - Föreningen jublar efter beskedet. Segern är total 
De har kämpat mot Holmens vindkraftsplaner i två års tid. På 
tisdagen fick föreningen Rättvisa vindar norra Östergötland jubla. "En 
stor glädje", säger Per-Olov Strandberg, ordförande i föreningen. 

4 oktober - NT - Holmen om de grusade vindkraftsplanerna  
Nej till Holmens vindkraftsplaner vid Klintaberget – men inte nej till 
vindkraft som helhet. Holmen beklagar beslutet – och väntar med att 
dra tillbaka sin ansökan. 

 

Nu önskar vi varandra en alldeles 

exceptionellt trevlig helg!  
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