
 

 

 

Hänt i veckan       

 

Måndagen den 28 november kl 12:54 

fattades BESLUTET i kommunfullmäktige:  
 

 

    Källa: NT 
 

Formellt nej till Holmens vindkraftsplaner vid 

Klintaberget 
 

Avsiktsförklaringen om vetot innebär att det inte längre borde vara aktuellt 
för Holmen att gå vidare med sin ansökan. 
 
På plats vid kommunstyrelsens möte i måndags för att lyssna till beskedet 
fanns flera representanter för RVNO. 
 
– Beskedet bör vara en tydlig signal för Holmen om att det nu är dags att 
helt lägga ner planerna på vindkraft i norra Östergötland. Norrköpings 
kommun har gjort klart att man inte kommer att tillstyrka en ansökan och då 
finns ingen anledning att lägga ner ytterligare tid och resurser, varken för 
Holmen eller Länsstyrelsen. För att inte tala om den börda som lyfts från de 
boende, som nu äntligen kan andas ut. En bättre julklapp går knappt att få, 
säger Catharina Roos, vice ordförande i RVNO. 
 

Från 77 till 0 på två år 
Det som ursprungligen var planerat att bli 77 verk, i både Norrköpings och 
Finspångs kommun, är nu nere på noll. Tidigare i år meddelade Finspångs att 
man tänker säga nej till den del av etableringen som ligger i Finspång. Det 

Rättvisa Vindar  
Norra Östergötland 

 

Veckobrev  
2022-12-02 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT 
 
WEBBPLATS: 

https://RVNO.SE 

 
E-POST: 

medlem@rvno.se 

 

 

 

 

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://rvno/


 

resulterade i att Holmen drog tillbaka delar av sin ansökan. Efter dagens 
besked bör detsamma vara att vänta för Klintaberget. 
 
– Vi i RVNO riktar ett stort tack till Norrköpings kommunledning för att man 
tagit initiativ till och drivit igenom avsiktsförklaringen, säger Catharina Roos. 
 
 

 
 

   Media 

Om debatten vid kommunfullmäktiges möte stundom var het, så har det 
också visat sig i media.  

 

30 nov - NT - Ledare: Vetot mot Holmens vindkraft var rätt 
Kommunen gjorde helt rätt som i måndags valde att använda sitt veto för att 
stoppa Holmens planer på en vindkraftpark. 

29 nov - NT - Man ska inte bara lyssna på de som protesterar högst. 
 
28 nov - NT - Holmen om beslutet: Inte bra för Norrköping. 
"Det här är inget bra beslut för Norrköping över tid". Det säger Nils 
Ringborg, Holmens talesperson för vindkraftetableringen vid Klintaberg, 
efter kommunfullmäktiges beslut att använda det kommunala vetot. 

https://nt.se/ledare/kronika/artikel/holmens-vindkraftpark-var-tvungen-att-stoppas/lw35x57j
https://nt.se/ledare/kronika/artikel/holmens-vindkraftpark-var-tvungen-att-stoppas/lw35x57j
https://nt.se/insandare/artikel/man-ska-inte-bara-lyssna-pa-de-som-protesterar-hogst/jp3ovp6l
https://nt.se/insandare/artikel/man-ska-inte-bara-lyssna-pa-de-som-protesterar-hogst/jp3ovp6l
https://nt.se/nyheter/norrkoping/artikel/holmen-om-beslutet-inte-bra-for-norrkoping-manga-felaktiga-pastaenden/r93z30or
https://nt.se/nyheter/norrkoping/artikel/holmen-om-beslutet-inte-bra-for-norrkoping-manga-felaktiga-pastaenden/r93z30or


 

 

28 nov - NT - Efter tuff debatt - kommunen säger nej till vindkraft 
Det blev ett väntat nej till Holmens vindkraftpark vid Klintaberget. 
Kommunfullmäktige röstade för att använda det kommunala vetot mot 
Holmens planer. 

28 november - P4 Östergötland Klart: Nya styret stoppar stora 
vindkraftsparken 
Norrköpings kommunfullmäktige sa på måndagen nej till Holmens förslag på 
vindkraftspark i Simonstorp norr om Norrköping. 

28 nov - NT - Heta frågor när fullmäktige debatterar vindkraft 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nt.se/nyheter/norrkoping/artikel/efter-tuff-debatt-kommunen-sager-nej-till-vindkraft-vacker-natur-ar-viktigare-an-en-stalskog/jd1wpv1j
https://nt.se/nyheter/norrkoping/artikel/efter-tuff-debatt-kommunen-sager-nej-till-vindkraft-vacker-natur-ar-viktigare-an-en-stalskog/jd1wpv1j
https://sverigesradio.se/artikel/klart-nya-styret-stoppar-stora-vindkraftsparken?fbclid=iwar1f4f5eilzlfte_6f2m0aicedzdoultnqj7rydthaz7htyiicwqhiuiili
https://sverigesradio.se/artikel/klart-nya-styret-stoppar-stora-vindkraftsparken?fbclid=iwar1f4f5eilzlfte_6f2m0aicedzdoultnqj7rydthaz7htyiicwqhiuiili
https://nt.se/nyheter/norrkoping/artikel/live-beskedet-politikerna-satter-stopp-for-storforetagets-vindkraftsplaner-folj-var-direktrapportering-har-/r008ynqr
https://nt.se/nyheter/norrkoping/artikel/live-beskedet-politikerna-satter-stopp-for-storforetagets-vindkraftsplaner-folj-var-direktrapportering-har-/r008ynqr

