Vindkraft vid Botsmark
Detta vindkraftsprojekt är beläget öster om och i direkt anslutning till Botsmark på
fastigheterna Botsmark 1:39, Botsmark 1:40 och Sävar 1:21. Fastighetetsägarna är tre varav
en bor i Botsmark. Projektet drivs av European Wind Farms Sverige AB (EWF) som är ett
danskägt företag.
Planerna på Vindkraft vid Botsmark blev bekant för bygden under 2010. Ett antal
förberedande samrådsmöten har hållits sedan dess. EWF inbjöd till ett första samrådsmöte
2010-10-05. Sedan des har EWF inbjudit till möten 2010-12-06, 2011-10-04, 2012-08-29 och
2013-04-16. Således har det hållits totalt fem möten.
Sedan sista mötet har informationen om projektet uteblivit vilket kan bero på flera orsaker. En
orsak är att EWF:s handläggare för projektet slutade sin anställning hos EWF och det tog tid
innan ersättare anställdes. Andra orsaker kan vara – som för vindkraft i övrigt – att branschen
avvaktar på grund av låga energipriser m. m. Ytterligare en orsak är att det länge var oklart
om hur matningen från vindkraftetableringarna i regionen skulle ske till stamnätet. Skellefteå
Kraft äger koncessionen inom regionen. Enligt uppgift arbetar de sedan ca 2013 på hur detta
ska lösas.
Beroende på närheten till Botsmarks samhälle är påverkan och olägenheter av Vindkraft vid
Botsmark mera påtagliga för boende än från andra aktuella vindkraftsetableringar – t.ex. från
Högaliden som ligger på betydligt större avstånd från samhället.
Vid beräkning av ljud från vindkraftverk ska den så kallade kumulativa effekten redovisas.
Detta innebär att ett företag ska räkna med den totala eller sammanlagda effekten av såväl
egna som andra vindkraftverk inom ett område. Det har därför ifrågasatts om inte den
kumulativa effekten av ljud från Vindkraft vid Botsmark kommer att förstärkas av inverkan
från Vindkraft vid Högaliden. Men det kan likväl konstateras som märkligt, att de ljudkurvor
som presenterats av EWF, sammanfaller med motsvarande och tidigare redovisade ljudkurvor
för Högaliden trots att dessa måste påverkas och förändras beroende på den kumulativa
effekten. Detta blir också sannolikt än mera påtagligt när EWF, liksom FORAB, planerar att
bygga vindkraftverk med totalhöjden 200 m så nära bebyggelsen.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att inga boende i Botsmark har varit positivt inställda
till Vindkraft vid Botsmark. Denna inställning har vid flera tillfällen framförts till
representanterna i BÅFU vilket även framförts till EWF vid samrådsmöten. Såväl politiska
representanter som föreningar har också skriftligen till EWF framfört protester mot projektet
och dess närhet till Botsmark och ser det bland annat som en hotbild mot bygdens framtid.
Området är även flitigt använt för ortens och även utomståendes friluftsaktiviteter. Att utifrån
kommande friluftsmänniskor nyttjar området framgick exempelvis vid senaste samrådsmötet
då närvarande personer från Umeå uttryckte sin negativa inställning till projektet.
BÅFU återfinns och beskrivs på hemsidan under rubriken ”Föreningsliv”.
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