Vindkraft vid Högaliden
Vindkraftsprojektet på Högaliden berörde från början både Umeå och Robertsfors kommuner.
Projektet ifråga kallades ”Vindkraft vid Högaliden” och drevs gemensamt av Fred Olsen
Renewables AB (FORAB) och Holmen Energi AB.
Samrådsmöten hölls i Botsmark 2009-04-14, i Åkullsjön 2009-09-16 samt i Botsmark 201002-10. Vid ett möte 2009-05-31 informerades dessutom representanterna för Botsmark – i
den för projektet då bildade samarbetskommittén – av Umeå kommuns handläggare av
vindkraftsfrågor.
Under 2010 hoppade Holmen Energi av samarbetet med FORAB. Vindkraft vid Högaliden
kom då att omfatta FORAB:s del av Högaliden på fastigheten Loberget 2:1 där FORAB
planerade och fått tillstånd för att uppföra 34 vindkraftverk med en totalhöjd av 150 m.
2014 inlämnade FORAB ny ansökan om att få öka vindkraftverkens totalhöjd från tidigare
150 m till en ökad totalhöjd av maximalt 200 m. Samtidigt skulle antalet verk minskas till 25.
Med anledning av detta inbjöd FORAB till ett samrådsmöte på Bygdegården i Botsmark
2014-03-27.
Vid samrådsmötet informerade FORAB om vad ökningen i höjd innebär och presenterades
fotomontage samt kartor med ljudkurvor inlagda. En höjning från 150 till 200 m bedömdes
inte medföra annat än marginella förändringar för boende i Botsmark eftersom verken ligger
på så pass stort avstånd från bebyggelsen.
Under början av 2015 avstyrkte kommunstyrelsen i Umeå etableringen av vindkraft på
Högaliden. Orsaken till detta var att tre verk låg utanför det område som tidigare slagits fast i
kommunens översiktsplan för vindkraft. Sedan översiktsplanens regler klargjorts tillstyrkte
emellertid kommunfullmäktige vindkraftsetableringen vid möte 2015-01-26. Länsstyrelsen är
den instans som fattar beslut där kommunen nu således har tillstyrkt vindkraftsetableringen.
2014-04-14 kallade Holmen Energi berörd bygd i Robertsfors kommun till ett samrådsmöte
för en vindkraftsetablering kallad Högaliden 2 och Blisterliden. Högaliden 2 motsvarar
Holmens del i projektet Vindkraft vid Högaliden tillsammans med FORAB, men som Holmen
Energi i ett tidigt skede valde att hoppa av.
Beskrivning av Vindkraft vid Högaliden sammanfaller med och förklarar samtidigt – såväl till
orsak som till historik – varför den ekonomiska föreningen BÅFU bildades.
BÅFU återfinns och beskrivs på hemsidan under rubriken ”Föreningsliv”.
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