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Sändlista: 

Statkraft SCA Vind AB; malin.hillstrom@statkraft.com 

Sweco; hulda.pettersson@sweco.se 

Östersunds kommun; kommun@ostersund.se 

Länsstyrelsen i Jämtlands län; jamtland@lansstyrelsen.se 

 

Samrådsyttrande, Storhögen vindpark 

Detta yttrande kommer från mig som privatperson och i egenskap av boende, verksam 

och ägande av en fastighet i Storhögen. Åsikter och ställningstaganden delas dock av 

dem jag har varit i kontakt med den senaste tiden. 

Vi hade den 7/11 ett möte för hela bygden, angående planerad vindpark i Storhögen. 

Där bestämde vi oss för att bilda en arbetsgrupp med representanter för alla byar och 

föreningar, för att göra vad vi kan för att få ett så bra samarbete som möjligt med 

Statkraft SCA Vind AB, Sweco, Östersunds kommun, Länsstyrelsen i Jämtlands län och 

ev. andra inblandade i ärendet. 

Ställningstagande 

Planerad vindpark i Storhögen kommer att göra ett betydande intrång i den kringliggande 

bygden, med påverkan under många år. Vi berörda fastighetsägare konstaterar att den 

kommer att ha ingen eller endast ringa positiva effekter för oss, medan den däremot kommer 

att ha stor eller mycket stor negativ påverkan på vår livskvalitet och ekonomi. Vi har hittills 

inte fått några signaler om att exploatören avser att vi berörda fastighetsägare ska tjäna på att 

vindparken byggs. 

Till dess vi får en försäkran om att vi kommer att stå skadeslösa eller helst som vinnare är vår 

inställning att det enda rimliga alternativet är en överklagan för att få stopp på projektet. 

Vi inser dock att en utbyggnad av vindkraft är av riksintresse, och det är allmänt känt att vår 

bygd bjuder på goda vindförhållanden. Av den anledningen vill vi ge exploatören en chans att 

visa samarbetsvilja och att presentera en lösning som tar hänsyn till bygdens intressen, och vi 

väljer därför att söka delaktighet under samrådstiden. 

Ett villkor för att vi inte redan nu ska göra aktivt motstånd till etableringen av en 

vindpark i Storhögen är att vi får en försäkran om att våra intressen kommer att bli 

tillgodosedda. 

Bakgrundsbeskrivning 

Vi vill ha en levande bygd! Vår bygd behöver en positiv utveckling med fler som bor, vistas 

och arbetar här. Det är en helt nödvändig bas för att det ska finnas en samhällsservice, och för 

att bygden ska leva och blomstra. Därför ägnar vi stor energi åt att öka attraktionskraften för 

inflyttande och besökande. Vi älskar vår bygd och vill gärna dela den med andra. En stor 

satsning på vindkraft i området kan vara en positiv drivkraft om vi tar tillvara de möjligheter 

det kan erbjuda. 
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Konsekvenser 

Det har redan framkommit konkreta och kraftigt negativa konsekvenser av planerad vindpark, 

se bilaga. Det beskrivs i sin helhet i ett överklagande från direkt berörda personer, men här 

vill jag visa på konsekvenserna för bygden och regionen. 

Ett par som bor i Gävleborg med planer på att flytta till sin fastighet i Storhögen har nu ändrat 

sig och vill i stället försöka sälja. En tragedi för dem som har planerat sitt nya liv i Jämtland 

under flera år, och en stor förlust för oss som hoppas på inflyttning till vår by, till kommunen 

och till länet. Den faktiska konsekvensen är att två personer nu har valt att inte flytta till 

Storhögen på grund av den planerade vindparken. Vi befarar att flera liknande fall kommer att 

drabba oss om vi inte lyckas bättre i att ta hänsyn till bygdens intressen. 

Lönsamhet 

För oss som bor här är det mycket känslor i svallning just nu, men låt oss se affärsmässigt på 

projektet med den planerade vindparken i Storhögen: En god affär är en lönsam affär; lönsam 

under en lång tid och lönsam för alla inblandade, i pengar eller andra värden. Har detta 

projekt förutsättningen att vara lönsamt? Svaret beror på vilka man menar är inblandade. 

För exploatören är det givetvis lönsamt. Varje investering föregås av en kalkyl som måste 

visa positivt resultat för att inte förkastas. Och uppenbarligen har beräkningarna visat att det 

är möjligt att hämta ut en vinst ur en investering i en vindpark i Storhögen. 

För svenska staten är det lönsamt. Det anses värdeskapande att produktionskapaciteten till 

vindkraft ökar, och utbyggnaden stöds därför genom de gröna el-certifikaten. 

För Jämtlands län och för Östersunds kommun är det dock mera osäkert om det är lönsamt. 

Det är beroende på hur den påverkar skatteunderlaget. Som jag visat ovan har dock en 

vindpark en avskräckande inverkan på inflyttning av skattebetalare. 

För fastighetsägare i området är det inte lönsamt att välkomna en vindpark till vår bygd. Vi 

räknar med att våra fastighetsvärden försämras, vi räknar med att vår livskvalitet försämras 

och vi befarar att utvecklingen i vår bygd kommer att avstanna. 

Och vi fastighetsägare är givetvis i högsta grad inblandade i projektet, även om det känns som 

det är i betydelsen drabbad snarare än så som delaktig. 

Men, det är lyckligtvis inte samma koloniala metoder som används här som vi hört talas om 

från andra platser och tider. Det är en självklarhet att lokalbefolkningen anses som inblandad i 

utbyggnaden av den förnyelsebara energin i Sverige år 2011. Och självklart ska det vara en 

god affär för oss alla, om det över huvud taget ska bli av. 
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Begäran 

Med hänsyn till redovisade bakgrund begär jag följande: 

 Att ett samverkansorgan bildas snarast, där samtliga inblandade parter är 

delaktiga. 

 Att den fortsatta handläggningen hos exploatören och myndigheterna görs med 

full hänsyn till bygden. 

 Att en rättviseprincip erkänns, där varje oundvikligt intrång kompenseras fullt 

ut. 

 Att varje steg i tillståndsprocessen kopplas mot en avstämning av att projektet 

leds med alla inblandades intressen tillgodosedda; inklusive fastighetsägare i 

området. 

 

 

Med fortsatt hopp om ett gott samarbete; 

 

 

 

 

Mats Lindström, Storhögen 

 

Nissegården, Storhögen 208 

836 93 HÄGGENÅS 

 

Tele: 070-5802888 

e-post: mats@turkos.se 


