
 
 

 
 

30 vindkraftverk med totalhöjd om 220 meter från marknivå. Fotomontage av Sweco 
taget från Fagerland.  

 
 
BYGDENS STÄLLNINGSTAGANDE KRING DEN 
PLANERADE VINDKRAFTPARKEN I STORHÖGEN 
 
Statkraft SCA Vind AB planerar att anlägga en vindkraftpark strax 
väster om Storhögen. Tillståndsansökan gäller upp till 30 verk 
med en totalhöjd på 220 m vid rotorbladets spets.  

Om denna vindpark byggs såsom tillståndsansökan formulerats av 
exploatörerna, så kommer vi som bor och vistas i den här bygden 
– nu och i framtiden – att få ett stort intrång i vår livsmiljö.  

I detta brev presenterar Vindkraftsgruppen sitt uppdrag att 
utforma ett gemensamt ställningstagande för bygden. Vi hoppas 
nu få ytterligare bekräftelse och tyngd bakom ställningstagandet 
genom att så många som möjligt lämnar sina namnunderskrifter. 

 

VINDKRAFTGRUPPEN OCH DESS UPPDRAG 

Ett stort antal boende i bygden träffades vid två tillfällen under hösten 
2011 för information och diskussion om den planerade vindparken vid 
Sotgrankälen, strax väster om Storhögen och mindre än två kilometer 
söder om Fagerland. Vid dessa möten konstaterades att det är viktigt att 
vi agerar tidigt, strategiskt och att byarna står enade. Vid det andra mötet 
i november utsågs därför representanter från de närmast berörda byarna 
för att bilda en arbetsgrupp som sätter sig in i ärendet på djupet. Byarna 
representeras så här i den nu så kallade Vindkraftgruppen: 



Ollsta: Rikard Eriksson och Jan Lindbeck  
Högarna: Lennart Nilsson och Elin Andersson 
Fagerland: Stefan Persson och Sven Erik Larsson  
Stocklunda: Per-Holger Larsson och Mona Nyström 
Storhögen: Erik Pehrsson, Sylvia Nyström och Mats Lindström 
Nyby: Per Ericsson 

Gruppens uppdrag har varit att utarbeta ett förslag till gemensamt 
ställningstagande från bygden. Ställningstagandet ska presenteras för 
SSVAB, Östersunds kommun och Länsstyrelsen för att understryka att vi 
står starkt enade och inte godtar en exploatering på dessa villkor. 

Ställningstagandet gäller den tillståndsansökan som nu lämnats in till 
Länsstyrelsen. 

 

MER INFORMATION 

Föreningar och privatpersoner har tidigare lämnat samrådsyttranden med 
utförliga synpunkter på planförslaget, vilka kan läsas på www.byssbon.se.  

Statkraft SCA Vind AB (SSVAB) och projektören Sweco har lämnat 
information om projektet på samrådsmöten i bygden under hösten och 
kan också läsas på vindkraftnorr.se. Där hittas också tillståndsansökan 
med bilagor. I bilagan ”miljökonsekvensbeskrivning” ingår karta över 
vindparken, intressekartor, ljudberäkningar, skuggningskarta, 
naturvärdesinventering, rovfågelinventering, kulturmiljöutredning med 
mera.  

 

220 meter höga vindkraftverk i Storhögen. Fotomontage av Sweco. 



VINDPARKEN I STORHÖGEN – GEMENSAMT STÄLLNINGSTAGANDE FRÅN BYGDEN 
 

 Bygden ställer sig positiv till en vindkraftexploatering under 
förutsättning att det sker med en rimlig påverkan på natur, 
livsmiljö och privat egendom, och att den kan ge tillskott i 
den lokala ekonomin och en positiv utvecklingskraft till 
bygden.  

 I nu liggande förslag till exploatering är de ovan nämnda 
förutsättningarna långt ifrån uppfyllda. Intrånget är tvärtom 
av betydande negativ omfattning och kan som bäst generera 
ett mycket marginellt tillskott till lokal ekonomi. 
 

MOTIVERING 

Utbyggnaden av vindkraft är av riksintresse i omställningen till ett hållbart 
samhälle med minskad klimatpåverkan. Området där vindparken är 
planerad bjuder på goda vindförhållanden och är därför utpekat av både 
staten och kommunen som lämpligt för vindbruk.  

Planområdet ligger dock alldeles i anslutning till bebyggelse, vilket innebär 
ett oundvikligt intrång i livsmiljön med bullerpåverkan, skuggning av 
fastigheter, blinkande varselljus, och skuggningar/reflexbildning på långt 
håll när solen står lågt. Placering, antal och storlek på verken kommer att 
helt förstöra landskapsbilden för boende i flera byar. Detta kommer  
– självklart – att i sin tur leda till negativ inverkan på fastighetspriser och 
på möjligheten till inflyttning till bygden. Inte minst för att många 
attraheras av just tystnaden och den orörda naturen när de flyttar in eller 
återvänder till skogsbygder som den här. 

I samband med vindkraftsexploateringar framhålls alltid möjligheter till 
arbetstillfällen och näringslivsutveckling. Under den här vindparkens 
uppbyggnad kan den lokala ekonomin tänkas få en viss omsättning för 
entreprenader, boende och matleveranser, mm. Men när parken väl är i 
drift så kan man inte vänta mer än mycket marginella tillskott till lokal 
ekonomi, och som bäst kan ett fåtal arbetstillfällen genereras lokalt (och 
då med mycket specifika kompetenskrav). 

SSVAB har också meddelat att de inte medger lokalt delägande i 
vindkraftsparken. Detta medför att all vinst och beskattning hamnar 
utanför bygden, kommunen och sannolikt även landet (norskt delägande). 

Den återbäring på 0,2 % av bruttoproduktionen som SSVAB erbjudit 
andra bygder, och den återbäring på minst 1 % som kommunen hävdar i 
sin policy ”Lokal nytta”, kompenserar inte på långa vägar för det intrång 
som den föreslagna vindparken kommer att orsaka. Sådana förslag till 
kompensation vore enbart fagra löften om konstgjord andning för vår 
bygd. 



Jag stödjer bygdens gemensamma ställningstagande! 

Jag vill med mitt namn intyga att jag stödjer bygdens gemensamma 
ställningstagande och uppmanar därmed exploatörer och 
tillståndsmyndigheter att respektera och skydda vår rätt till en god 
livsmiljö och möjlighet till lokal utveckling. 

  

 
-------------------------- 
Dagens datum 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Namn 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Adress 
 
 
 Jag är fastighetsägare i någon av byarna Fagerland, Ollsta, Storhögen, Stocklunda, Nyby 
eller Högarna. 
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