
 

 

 

Hänt i veckan       

 

Måndag 28 november kl 09.00 – 

Kommunfullmäktige tar upp vindkraftsfrågan  
 
Som vi meddelade redan förra veckan så kommer Norrköpings 
kommunfullmäktige att besluta om en avsiktsförklaring om ett kommunalt 
veto mot Holmens eventuella vindkraftsansökan i Klintaberget. Det 
nuvarande styret, i form av L, M och KD med stöd av SD, vill se ett veto 
medan S, C, V och MP är emot.  
 
Beslutet på måndag gäller huruvida fullmäktige formellt ska deklarera att 
man kommer att säga nej till en eventuell ansökan om vindkraft i 
Klintaberget. I beslutsunderlaget står bland annat: 
 
De i det tematiska tillägget för vindkraft utpekade prioriterade områdena, 
utredningsområdena och olämpliga områdena i översiktsplanen är i behov 
av en översyn. Dessutom har tillägget inte beaktat konsekvenserna av så 
höga vindkraftverk, 290 meter, som planeras. 
 
Ärendet har tidigare varit uppe i Norrköpings kommunstyrelse. Där röstade 
de styrande partierna L, M och KD med stöd av SD för ett veto medan 
oppositionen, S, C, V och MP, reserverade sig och ställde sig bakom Olle 
Vikmång (S) yrkande om att låta Länsstyrelsen pröva ansökan. 
 
Kom gärna till fullmäktiges möte på Rosen på måndag. Vid 9-tiden tas 
vindkraftsärendet upp.  klicka här för att se agendan för mötet.  
 

 
Hitta till Rosen 

 

 

Vindkraft och mänskliga rättigheter 

Idag sänder RVNO in en skrivelse till kommunstyrelserna i Finspång och 
Norrköping samt till Institutet för Mänskliga Rättigheter (IMR), där vi hävdar 
att vindkraftsetableringar kränker mänskliga rättigheter. Vi bifogar 
dokumenten med detta veckobrev och de kommer även att finnas 
tillgängliga på hemsidan.  
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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://norrkoping.se/organisation/sa-fungerar-kommunen/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-mote
https://rvno/


 

Följebrevet lyder: 

Kränkning av mänskliga rättigheter vid vindkraftsetableringar 

Med anledning av att Holmen Energi AB haft planer på att etablera 
storskalig vindkraft i vårt närområde, Klintaberget, Norrköpings kommun, 
har föreningen Rättvisa Vindar i Norra Östergötland (RVNO) låtit göra en del 
utredningar som syftat till att klarlägga huruvida projektet överensstämmer 
med grundläggande regelverk. 

Advokaten Hans Kindstrand har gjort en utredning som visar att den 
nuvarande ordningen vid vindkraftsetableringar strider mot 
egendomsskyddet så som det kommit till uttryck bl a i Regeringsformen och i 
Sveriges konventionsförpliktelser.  

Ordningen strider även mot den försiktighetsprincip som stadgas i 
Miljöbalken, vilket innebär att människors hälsa äventyras. 

Jag bifogar ett PM där ovanstående ståndpunkter utvecklas. 

Med vänlig hälsning  

Rättvisa Vindar i Norra Östergötland (RVNO)  
Per-Olov Strandberg, ordf 

Bilagor 

   Media 

NT har i veckan flera artiklar som tar upp frågan om Holmens fortsatta 
försök att gå vidare med sin ansökan om vindkraft i Klintaberget. Det ena är 
en intervju i papperstidningen med Holmens VD där han sågar den nya 
kommunledningen, som genom Reidar Svedahl svarar att Holmen har klarat 
sig utan vindkraft i 272 år! NT:s reporter intervjuade även PO Strandberg 
och den artikeln publicerades i nättidningen idag.  

24 nov - NT - Holmens VD sågar kommunledningen : "Ett högt spel" 
"Att bara ha kärnkraft som den enda planen som ska lösa allt är ett högt 
spel", säger Henrik Sjölund, Holmens vd och koncernchef. 

24 nov - NT - Svaret: Holmen har klarat sig i 272 år utan vindkraft. 
"Vindkraft tar lika lång tid att bygga och få i drift som kärnkraft. 
Norrköpingsborna har sagt sitt". Det säger kommunalrådet Reidar Svedahl 
(L) med anledning av Holmens kritik mot kommunledningen. 

25 nov - NT - Föreningen om Holmens kritik: "Tyder på nonchalans" 
Föreningen Rättvisa vindar reagerar på Holmens kritik mot Norrköpings 
kommun. "Holmen borde respektera den demokratiska processen i Sverige", 
säger ordförande Per-Olov Strandberg. 

 

Trevlig helg! 

 

https://nt.se/nyheter/norrkoping/artikel/holmens-vd-sagar-nya-styrets-planer-det-har-kommunganget-tror-fortfarande-att-karnkraft-gar-blixtsnabbt/r5o3dngl
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https://nt.se/nyheter/norrkoping/artikel/kommunledningens-beslut-sagades-av-holmen-nu-reagerar-reidar-svedahl-l-holmen-har-klarat-sig-i-272-ar-utan-vindkraft-och-det-har-ju-gatt-bra/l67p35ej?fbclid=IwAR0IyrRX36lCqwDS-x5w2fFPl3x6BfGP2MTwKY7lbfg3g2W04H2Vp6Iqvb4
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