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Förhandsbesked angående ansökan om etablering av 
vindkraftpark på Marktjärn. 
 
Ånge kommun, som många andra små kommuner, är i stort behov av ekonomisk 
utveckling. Vår Framtid står starkt i övertygelsen att en utveckling kräver att 
etableringar sker på ett sådant sätt att det starkt gynnar kommunen. Några parametrar 
viktiga för tillväxt i Ånge kommun är attraktiv boendemiljö, god tillgång på 
fritidsaktiviteter och bra arbetsmarknad. Människor måste både trivas och finna sin 
utkomst här för att kurvorna ska kunna peka uppåt. 
 
Boendemiljön anser vi försämras med de ljud- och ljusföroreningar vindkraftverk 
medför. Fritidsaktiviteter i form av naturupplevelser och jakt försämras, och gör att 
kommunen minskar i attraktion även i detta avseende. Etableringen av parker i 
Haverö har visat att varken myndigheter eller inblandade bolag ägnar någon större 
energi på att kommunicera problemen och finna lösningar för de utsatta invånarna. 
Tyvärr har en likgiltighet visats inför dessa familjer efter att parken har blivit 
färdigbyggd. 
 
Från arbetsmarknadsperspektivet kan man notera att tillskottet av nya arbetstillfällen 
efter byggnationen blivit ytterst marginellt. Antalet skapade jobb ligger långt ifrån 
vad som man oftast och välvilligt pratat om inför etablering.  
 
Det pratas rent hypotetiskt ofta om att god energitillgång kan locka etableringar av 
elkrävande industri till kommunen. Vad som oftast inte nämns i sammanhanget är att 
god energitillgång har vi redan idag, utan många stora vindkraftsparker. Det 
produceras redan långt mycket mer elektricitet inom kommunens gränser än vad som 
konsumeras lokalt. Om den goda energitillgången vore en grund för nyetableringar, 
borde vi redan se det. 
 
Generellt finns känslan bland befolkningen att de sökande vindkraftsbolagen med 
stöd av staten ser landsbygden som mark att kolonisera, för att södra Sverige ska få 
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mer energi för sin expansion. Det ligger inte i vår kommuns intresse att vara en ren 
uppställningsplats för andras elproduktionsenheter. Bygden måste få någonting 
substantiellt tillbaka. 
 
Vi vill betona att vi inte är kategoriskt emot vindkraft som energikälla i grund och 
botten. Vi förstår att vindkraft kommer att vara en viktig pusselbit i framtidens 
energimix för Sverige. Dock kommer vi att motsätta oss ytterligare vindkraftsparker 
inom vår kommuns gränser så länge villkoren för oss ser ut som de gör. Det är för oss 
ett krav att det måste smaka mer än det kostar – eventuella etableringar måste ge 
kommunens invånare ett mervärde och kommunen en positiv utveckling. 
 
Skulle uppförandet av en vindkraftspark ge oss, direkt eller indirekt, ett säkert och 
långvarigt tillskott av flera hundra arbetstillfällen är vi absolut redo att överväga 
etableringen. Det skulle exempelvis kunna vara byggandet av en fabrik med behov av 
den el som produceras lokalt. Så länge inget av den ekonomiska betydelsen finns med 
i de paket vi ska ta ställning till, kommer Vår Framtids politiska utskott med sina fem 
fullmäktigemandat att rösta emot ytterligare vindkraftsetableringar. 
 
I linje med ovanstående, kommer vi med våra fem röster att rösta emot den 
föreslagna etableringen i Marktjärn. 


