
VILL DU PÅVERKA
DIN NÄRMILJÖ ?

DEN 11 SEPTEMBER
HAR DU CHANSEN !

Hur ska du välja
när det gäller
storskalig vindkraft
i norra Finspångs 
kommun ?

Kräv att politikerna
tar ansvar och gör
din röst hörd i valet !

www.rvvr.se



Som väljare är det en fördel att veta hur
just ditt parti röstar lokalt i frågan om
vindkraft i norra Finspångs kommun.

En storskalig etablering påverkar ditt liv
i många avseenden och för många år framåt;
boendemiljön, närområdet, lokala utvecklings-
möjligheter och kanske också din hälsa.

Din fastighet minskar i värde samtidigt som
vindkraftsbolag och markägarna blir vinnarna.

Industriell vindkraft innebär stora
ingrepp i naturen och det kräver avverkning
av skogsområden som får påverkan på
djurlivet. Etableringar kan hota områden
med höga naturvärden, nyckelbiotoper och
kulturminnen.

Tysta miljöer blir bullriga.



Har politikerna kunskapen att fatta
beslut som berör människor, djur
och natur för så lång tid framåt ?

HÄLSAN
Allt fler studier pekar på samband 
mellan vindkraft och försämrad hälsa. 
Vi vet ännu för lite om hur exempelvis 
lågfrekvent buller från vindkraft påver-
kar människan. Mer forskning behövs 
på området och försiktighetsprincipen 
bör råda.

FASTIGHETERNA
Fastighetsmäklare dömer ut bostä-
der i projektområden som osäljbara 
och den samlade värdeminskningen i 
Sverige för fastigheter nära vindkraft 
beräknas till miljardbelopp.  
En värdeöverföring någon annan 
tjänar pengar på. 

ENERGIN
Vindkraft är opålitlig som energikälla, 
orsakar problem i elsystemet och 
kräver balanskraft som allt oftare 
kommer från fossila källor. Väderbero-
ende kraft bidrar till större variationer i 
elpriserna. Svensk vindkraft ägs till stor 
del av utländska intressen.



Rättvisa Vindar Vid Regna 
 är en ideell förening med 
syfte att ta tillvara natur-
skydds- och miljöskydds-
intressen  i området. 
Föreningen ska aktivt 
arbeta för att förhindra 
etableringar som negativt 
påverkar människors 
livs miljöer samt landska-
pets särart i vårt svenska 
kulturarv.

Läs mer och bli medlem 
på vår hemsida:  
www.rvvr.se

RVVR i samarbete med:
Rättvisa Vindar Norra Östergötland, RVNO

Kommer ditt parti att rösta för en 
 vindkraftsetablering i Mörtsjö, Regna?
MODERATERNA: Nej. Kärnkraft är framtiden, inte vindkraft. 

KRISTDEMOKRATERNA: Vi kan garantera er att vi kommer stå fast vid 
vårt ställningstagande. 10H! Vilket betyder att vi absolut inte kommer 
stå bakom någon flerskalig vindkraftverk i kommunen även om vind-
bruksplanen till och med kommer fram till att det ska vara så. Vi ser att 
vindbruksplanen gör att frågan blir aktuell efter valet, vilket är synd. 
Men jag lovar er att en röst på Kristdemokraterna i Finspång står för ett 
NEJ för dessa stora vindkraftverk i vår kommun. 

SVERIGEDEMOKRATERNA: SD kommer givetvis motsätta sig en vind-
kraftsetablering i Mörtsjö likt vi motsatte oss Holmen vindkraftsplaner.
Vill också påpeka att SD är det enda partiet som politiskt yrkat på ett 
kommunalt veto mot existerande projekt. Vi vill helt enkelt att Finspång 
som kommun inte skall medverka till att ytterligare försämra en redan 
dysfunktionell och instabil elförsörjning i riket. 

SOCIALDEMOKRATERNA: Vi har sagt att vi inte kommer släppa fram 
någon vindkraft innan vi har ett tematiskt tillägg om vindkraft för Fin-
spångs kommun. Att ta fram detta tillägg är en lång process, som följer 
samma procedurer som för att ta fram översiktsplanen. I dagsläget finns 
det inget att rösta för eller emot, då ingen ansökan är inlämnad.   

LlBERALERNA: Frågan är i dagsläget mycket svårhanterad eftersom 
vindbruksplanen inte är framarbetad. Liberalerna vill att vindbrukspla-
nen skall vara klar innan vi tar ett beslut. Dock stöttar Liberalerna inte 
en vindkraftsetablering som skulle påverka boendemiljö och oexploate-
rade områden negativt.

CENTERPARTIET: Vi kommer att avvakta vindbruksplanen eller det 
tematiska tillägget till vår översiktsplan innan vi tillstyrker/avstyrker 
ansökan i Mörtsjö. – Vi bedömer att ett minsta avstånd till boende ska 
gälla. Vid storskalig vindkraft ska det avståndet vara tillräckligt stort, 
upp till tio gånger höjden, för att vindkraften ska vara en hållbar ener-
gikälla. Etableringarna ska inte komma i konflikt med boende, företag 
eller kommunens andra planer för mark- och vattenanvändningen.

VÄNSTERPARTIET: Nej, vi kommer inte att rösta på SR:s Energys vind-
kraftsetablering i Mörtsjö innan Finspångs kommun har tagit beslut om 
förslaget till vindbruksplan. 

MILJÖPARTIET har inte svarat. Ställer enligt uppgift inte upp i valet.

Svaren redovisas här i den ordning som partierna svarat på rvvr:s fråga.


