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Nordmalings kommun vill tillåta konceptföretaget 
Svevind AB att uppföra en industri med 40 stycken 
150 meter höga vindkraftverk i kommunen. 

 
 

Vi ifrågasätter verkningarna av detta. 
 

• Vad händer med oss som människor när vi för in anläggningen i vår livsmiljö? Hur påverkas 
stämningen i bygden och hur påverkar detta oss som individer? Hur påverkas vi rent mentalt 
av ljud, synintryck och andra faktorer - vad leder det till? Vilken livsmiljö får vi och 
vilken livskvalitet kan vi förmedla till eventuella inflyttningsintressenter? Vi vill att en 
boendekonsekvensanalys genomförs! 
 
 

• Vi lockar inte hit några besökare eller fritidshusköpare om vi inte trivs med vår livsmiljö. 
Forskning visar att vindkraftsanläggningar minskar turismen. 

 
 

• Projektet medför kortvariga entreprenadarbeten som huvudsakligen går till entreprenörer 
utanför kommunen (jämför med Botniabanan) – uppväger detta verkligen alla negativa effekter 
av anläggningen? 

 
 

• Kommunen har antagit en vindkraftspolicy som ger fler frågor än svar. Det enda som i princip 
beskrivs är generella avstånd och bullergränser. I övrigt efterfrågar policyförfattaren mer 
kunskap i en mängd frågor som även vi önskar svar på. Hur denna policy kan användas som 
argument för att etablera en anläggning som förutom betydande miljöpåverkan även innebär 
konsekvenser för människor och omgivning i övrigt, är för oss en gåta. Om kommunens 
politiker även fortsättningsvis hänvisar till denna policy innebär det väl att man också på 
det politiska planet efterfrågar mer kunskap i dessa frågor? 
 
 

• Vi anser att storskalig vindkraftsutbyggnad ska placeras ute till havs där de bästa 
vindförutsättningarna finns och där människor och mänskliga värden påverkas minst. 
 
 

• Vi är inte emot vindkraft som sådan men tycker att det här är en alldeles för grotesk 
anläggning som förstör för alla oss som bor här i kommunen. Visserligen ger det miljövänlig 
el till andra men på bekostnad av vår förstörda miljö. Svevind AB gör inte detta för att 
värna miljön utan för att tjäna pengar. De kommer inte att vara involverade i uppförandet av 
industrin, utan säljer idékonceptet med miljökonsekvensbeskrivning och kontrakt med 
markägarna, till idag okända intressenter. 
 
 

• I början av juni ska våra folkvalda i kommunfullmäktige besluta i vindkraftsfrågan. 
Säger man ja bereder det väg för regeringen att tillåta industrin. Före beslut 
efterfrågar vi en utöver miljökonsekvensbeskrivningen?? en seriös granskning av hela 
projektet med objektiv belysning av bl.a. sociala och samhällsekonomiska faktorer i 
enlighet med Boverkets anvisningar om hur en sådan här process bör gå till. 

 
 
 

Vi ser små lokala värden med anläggningen och definitivt inget som 
rättfärdigar ett ingrepp i våra liv och vår miljö i den omfattning 
som planeras. Vi vill ha en saklig belysning och debatt i frågan 
och hoppas därför att vi alla kan diskutera och debattera frågan 
med våra förtroendevalda. På så sätt kan ett så välgrundat beslut 
som möjligt tas. Ett beslut som värnar om både människor och miljö 
i vår kommun. 
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Vill Du läsa mer om hur detta stora projekt ser ut och har tillgång till 

dator och internet, föreslår vi att Du går in på vår hemsida 

pressen det senaste halvåret samt de skrivelser som kommit in till kommunen. 

http://home.swipnet.se/bevara_Aspfjellet 
och läser mera. Där kan man också läsa vad som skrivits om projektet i 

 

    
Himlen färgas rödprickig mot sydväst (från Lögdåkern)   •  Ännu orörd myr- och hällmark  •  Vyn från Aspeå fäbodar kommer domineras helt av de 40 verken  •  Utsikt från Gabrielsberget 

 
Under våren kommer Miljödomstolen i Umeå att vilja ha in yttranden 

från allmänheten. Om Du också ifrågasätter detta projekt och vill vara 
med och skriva under protest till Miljödomstolen, hör av Dej till 

bevara_Aspfjellet@telia.com 
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