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Boende i Grindtorp fick besök av 
Lindesbergs kommunledning – boende 
vill inte ha vindkraftpark runt knuten

9

delningar

I fredags besökte fem personer i Lindesbergs kommuns politiska ledning 

Siggebohyttans fritidsby Grindtorp. Politikerna var inbjudna av föreningen. 

Dess medlemmar motsätter sig planerna som Eolus Vind AB har att bygga en

vindkraftpark på höjderna i området öster om sjöarna Usken och Fåsjön. 

Kommunens ja eller nej är avgörande för ett tillstånd för en vindkraftpark.
ANNONS

Grindtorp ligger efter Tre Sjöars väg strax söder om Uskavi och norr om Siggebohyttan, 
Bild: Michael Landberg 



I stugföreningen finns 70-talet hushåll. De har vid flera tidigare tillfällen i processen 

varit tydliga med sitt motstånd mot en vindkraftanläggning. Det finns även andra 

boende i närområdet som är mot vindplanerna. De som är för har inte drivit någon 

samlad opinion.

Lindesbergs kommun har tidigare i samrådsfasen för ärendet för några år sedan 

principiellt uttalat sig positivt till vindkraftsatsningar. 

Från Lindesbergs kommun medverkade i fredags kommunstyrelsens vice ordförande 

Jonas Kleber (C), Linde Svahn (S) samt Tommy Kragh (S). Han är nybliven 

ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, SBB. Från kommunen kom 

även oppositionsråd Pär-Ove Lindqvist (M) och Jari Mehtäläinen (SD).

I tidigare skeden har Sverigedemokraterna haft en negativ inställning till denna 

vindkraftssatsning.

– Vi har efter mötet i fredags inte pratat ihop oss så jag vet inte hur en eventuell 

fortsättning blir och om ärendet kommer upp i kommunstyrelsen igen, säger Jonas 

Kleber.

Han har noterat att från de första förslagen för mer än tre år sedan har företaget Eolus 

ändrat förutsättningarna. 



Jonas Kleber (C), kommunstyrelsens vice ordförande i Lindesberg. 
Bild: Michael Landberg 

– Jag tycker att de tagit hänsyn till många saker från boende i området, men det blir 

alltid besvärligt för närboende vid sådana här byggplaner, säger Jonas Kleber.

Det kommer att vara avgörande hur SBB yttrar sig till Länsstyrelsen och 

miljöprövningsnämnden och om SBB för ärendet vidare till kommunfullmäktige.

Lindesbergs kommun har begärt att få förlängd svarstid. Yttrandetiden gick ut i 

fredags men är nu framflyttad till den 26 mars.

Läs även: Nya vindar väcker upp elkraftprojekt i Siggebohyttan

– För att kunna ge ett tillstånd krävs att kommunen tillstyrker. Säger en kommun nej så

är matchen över, säger Peter Ekelund, handläggare på Länsstyrelsen i Örebro.

Detta har hänt i en rad kommuner genom åren.

Steget efter yttrandetiden är att Eolus Vind AB får ta del av synpunkter och bemöta 

dessa. Därefter kan ett eventuellt förslag för tillstånd tas fram till 

miljöprövningsdelegationen. 

https://www.na.se/artikel/lindesberg/nya-vindar-vacker-upp-elkraftprojekt-i-siggebohyttan


Att beviljande beslut sedan överklagas till miljödomstolen är generellt sett mer regel 

än undantag.

Urban Ericson. 
Bild: Michael Landberg 

– Vi började i fredags med att ge oss ut i området för att lyssna på tystnaden. 

Ljudmätaren visade värden på under 30 decibel, säger Urban Ericson. Han 

representerade stugföreningen tillsammans med ordförande Erik Reinholdz. 

Ida Gilsell är verksamhetsledare på Uskavigården nära Grindtorp och var med i 

fredags som företrädare för turism- och besöksnäringen i området.

– Maria Fernström är psykiatriker och hon lade fokus på psykisk ohälsa och 

lågfrekvent buller som det forskas mycket på nu. Sammanfattningsvis blev det ett bra 

möte. Vi presenterade underlag och kartor och kan inte utgå från att alla varit med hela

resan. Det var dags för mötet och vi blev lyssnade till och fick bra respons, säger 

Urban Ericson.



Ett argument i motståndet mot vindkraft på höjderna i närhet till sjöarna och 

Siggebohyttan är den kommande översiktsplanen för Lindesbergs kommun. Där pekas 

bland annat områdets attraktionskraft ut för både boende och friluftsliv. Dessa värden 

skulle förstöras vid en exploatering menar motståndarna till vindkraftsparken. Buller 

och en förändrad landskapsbild är de allvarligaste nämnda hoten.

Siggebohyttans bergsmansgård. 
Bild: Michael Landberg 
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