
Nya grupper tar vindkraften till en 
högre nivå

Är det så här det ser ut i Regna-bygden i framtiden? På bilden vindsnurror på 
vägen mot byn Koler i Markbygden, Norrbotten. Europas största vindkrafts-
park på land. 

Vindkraftsfrågan är het. Nu har kommunen sjösatt en ny 
och tillfällig utredning som ska ta fram ett tillägg för 
vindkraft i översiktsplanen. Föreningarna RVVR och RVNO 
bildar tillsammans en projektgrupp som följer arbetet. 

Det är kommunfullmäktige som utsett den tillfälliga beredningen där Patrik 
Karlsson (S) är ordförande. Gruppen ska vara ett stöd i arbetet med att ta 
fram ett så kallat särskilt tillägg (tematiskt) till översiktsplanen 2020 för 
vindkraft med statistik, fakta, återkopplingar och nulägesbeskrivningar. 
– Vi ska också fatta beslut om samråd och granskning, enligt plan- och 
bygglagen och till sist föreslå fullmäktige tillägget för vindkraft. Gruppen deltar 
i planeringen och genomför medborgardialoger enligt plan- och bygglagen, 
förklarar Patrik Karlsson. 

Vi har tidigare berättat om Stena Renewables planer att uppföra 34 
vindkraftverk i skogarna nordväst om Regna. De planerade kraftverken kan 
nå 270 meters höjd. Många Regna-bor är av den anledningen oroade för vad 
storleken ska få för konsekvenser. 

https://www.nt.se/nyheter/finspang/artikel/-boende-oroas-over-nara-300-meter-hoga-vindkraftverk-som-eiffeltornet-men-deras-motforslag-ratas-omojligt-att-genomfora/r9ekz4vj


Bia Dahl oroas över att få stora vindkraftverk som granne i Mörtsjö.
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Patrik Karlsson berättar att hittills har mycket av arbetet handlat om att söka 
information, rådfråga länsstyrelsen och att sätta sig in i hur de olika 
energisystemen fungerar. Enligt honom är uppdraget både viktigt och 
meningsfullt ur ett samhällsperspektiv. 

 
Föreningen Rättvisa vindar vid Regna kämpar för en geografiskt stor yta i 
vackra och natursköna områden.



Som ledamöter har vi alla skilda intressen och kunskapsnivåer kring energi 
och vindkraft. Plan- och bygglagen är ett jättebra demokratiskt verktyg för lika 
förutsättningar. Det finns mängder av frågor att ta ställning till och vi är inte i 
mål förrän om flera år. Har vi mark och vägar till vindkraftverken? Håller 
vägarna för tyngden transporterna innebär? Vi ska veta att det är stora 
betongfundament som ska byggas i skogen, berättar Patrik Karlsson. 

Catharina Roos, ordförande i nybildade Rättvisa Vindars Projektgrupp och 
vice ordförande i Rättvisa Vindar Norra Östergötland är nöjd. 
– Vi ser fram mot en öppen och transparent process där medborgarna hålls 
informerade och får vara delaktiga i utvecklingen. Hur tillägget utformas är 
viktigt för boende och företagare i kommunen. Vi känner stor tillförsikt inför 
det kommande beredningsarbetet. Vi står på alla sätt till förfogande med vår 
erfarenhet och kunskap. Det handlar om dialog och gott samarbete. 

Bia och Lars Dahl hos föreningen Rättvisa Vindar vid Regna välkomnar 
diskussionen och en öppen dialog. Vindkraftsfrågan är omfattande. 
– Vi försöker hålla kontakt med kommunen och företaget som vill bygga här 
ute, men hittills har man varit ganska förtegna, säger Lars. 

Lars Dahl är ordförande i Rättvisa vindar vid Regna.
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