
Vad betyder det för bygden att
vindkraften kommer till byn?

”På kort sikt är folk medvetna om att det här är en 
satsning. Det handlar inte om Västerbottens inland - det 
handlar om Sveriges fortlevnad. Vi tror på det här och 
det är ju jättekul att vindkraften i Sverige närmar sig 
20% av total elproduktion. Och det är många som inser 
att det här är framtiden. Och då måste vi ju stötta den.”

Vad tänker ni använda bygdepengen till?

”Ja de här satsningarna kan vara smått och stort. Det 
finns bygdegårdar i nästan varje liten by. Folk är 
intresserade av natur - det är därför vi bor här - och 
det kommer att finnas satsningar på typ badbryggor, 
satsningar på vindskydd ute i skog, man kanske för-
bättrar villkoren för dem som åker skoter, sommartid 
även på fiskesidan. Så det rör sig om mycket om 
aktiviteter utomhus, men även förbättra den inre 
miljön i ett antal samlingslokaler. Det vet vi redan nu.”

Vad betyder vindkraften för er?

”En nyhet med vindkraft är ju att det här är
en långsiktig satsning. Tittar man på inlandet idag 
pratar man kanske om vad vi gör i år och nästa år. 
Vindkraft är för en generation människor som är ung-
domar idag. Det är de som ska ta hand om arvet. Det 
vi bygger idag. 25 år framåt. Vilka andra människor 
pratar om en 25-årscykel? Det gör inte kommunen. 
Det gör inte Svea Rike heller. Den här satsningen har 
den dimensionen. Så vi skapar en värdegrund, och vi 
skapar en möjlighet att bo och utvecklas på landsbyg-
den under årtionden.”Kjell-Erik Andersson, ordförande föreningen Storvind
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Vindkraftspark Ripfjället
wpd planerar för en vindkraftspark på höjderna runt Ripfjället 
i Malung-Sälen och Torsby kommuner.

wpd arbetar nu med att ta fram en miljökonsekvens-
beskrivning. wpd kommer att berätta mer om vind-
kraftens påverkan på människa och miljö men i det 
här numret vill vi lyfta fram erfarenheter och röster 
från ett projekt vi bygger i Skellefteå kommun, 
Aldermyrberget.
Byggnation av vindkraftsparken på Ripfjället skulle 
b.la. ge fördelar för bygden i form av arbetstillfällen 
och medel till lokal utveckling. På Aldermyrberget 
bygger det regionala företaget Arctic Infra vägar, 
kranplaner och fundament, den lokala skidanläggning-
en levererar boende och annan service, och Storvind 
ekonomiska förening är mottagare av wpd’s bygdpeng. 

Vi har nu arbetat fram en omfattning och utformning på projekt Ripfjället inför kommande tillstånds-
ansökan. Projektet har minskat med 25 % och utgörs nu av 30 vindkraftverk. Det är fortfarande ett stort
projekt som ger påverkan i form av t.ex. ljudutbredning, synlighet och inverkan på mark i projektområdet.
När man söker tillstånd för vindkraft ska man redogöra för förutsägbara konsekvenser med etableringen, 
både positiva och negativa, så att tillståndsmyndigheten kan göra en bedömning av hur projektet stämmer 
med Miljöbalkens regler. Miljöbalken är den lagstiftning som ska säkerställa en hållbar utveckling och en god 
och hälsosam miljö för kommande generationer. 

Nedan följer deras tankar om vindkraft i sitt när-
område. Följ gärna wpd på facebook för att se film-
ade intervjuer: www.facebook.com/wpdsverige

Daniel Petersson, skidanläggningen Storklinta

Vad tycker folk om att vindkraften
kommer till byn?
”Jag hör egentligen inte så mycket om vad folk tycker, 
de flesta frågar ju mig vad jag tycker och jag har bara 
gott att säga. Jag har ju ett egenintresse av att utveckla 
landsbygden helt enkelt. Jag vill bo och vara verksam, 
jag är född på landet och vill fortsätta å stanna där. Jag 
har ju provat Stockholm något varv och det är inget för 
mig. Ur mitt perspektiv så har jag bara gott att säga. 
ALLT som utvecklar landsbygden, det är bra grejer. Och 
sedan att man får se lite vindkraftverk, det gör ju att det 
ser levande ut. Det är ju perfekt. Skidanläggningen blir 
ju större!”

  

I nästa nummer av Malungsbladet kommer wpd berätta mera om konsekvenser av vindkraftsutbyggnaden, fakta och 
myter om vindkraft, tillståndsprocessen och var man kan hitta mer information om vindkraftens påverkan.

Läs mer om Vindkraftsprojekt Ripfjället på www.wpd.se eller kontakta projektledare Weronica Andersson w.andersson@wpd.se

Luleåföretaget Arctic Infra har tecknat byggavtal 
med wpd om ett ordervärde av ca 100 miljoner kronor 
för anläggning av all infrastruktur kring vindkrafts-
parken, t.ex. nybyggnation av vägar, upprustning av 
befintliga vägar, byggnation av kranplatser, samt även 
för elektrifiering av det interna elnätet. Johan Taavo är 
en av de som arbetar på projektet.
”Det här blir naturliga tillträdesvägar för bygden in i 
området, för jakt och bärplockning. Det kommer finnas 
större möjligheter för ortsbefolkningen att ta sig ut i 
området.”

Hur påverkas småföretagare av att
vindkraften kommer till byn?
”Att vindkraften kommer till oss, i bygden här i 
krokarna, det är ju väldigt bra. Speciellt för oss små-
företagare i branschen där vi är där vi har möjlighet 
att hyra ut boende, serva med mat, vi har möjlighet att 
serva med andra tjänster också. Vi sköter städning och 
grejer uppe på en del av byggbarackerna till entrepre-
nörerna som är där och jobbar. Så för oss har det varit 
väldigt bra och jag tror att det är en hel del andra som 
har ut positiva effekter av det. Vi är ju en liten bygd 
och att det kommer hit en massa arbete och ökar in-
vånarna i ett par år, det är ju något som är bra för alla 
som är verksamma på ett sådant här ställe.”

Hur påverkas bygden av vindkraften?
”Inflyttningen till Jörn … jag gissar, nu får jag tala från 
hjärtat, jag tror att det är något som medför att folk 
flyttar hit också. I vårat lilla företag så är det 
åtminstone tre personer som har flyttat till Jörn på 
grund av att vi kan hålla med jobb helt enkelt. Alla 
såna här grejer som händer här ute på landsbygden är 
ju bra grejer!”

Vi på wpd Scandinavia har lång erfarenhet från arbete med 
vindkraft, bland annat från högskola, kommun, nationell 
myndighet och från branschen. Vi följer pågående forskning 
på nära håll och deltar i det nationella arbetet att främja en 
hållbar vindkraftsutbyggnad. Vårt företag har byggt 2 200 
vindkraftverk som bidrar med förnybar elproduktion i hela 
världen.

wpd - klimatsmart för nästa generation!


