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HÖGALIDENS VINDKRAFTSPARK - BAKGRUND 

BÅFU är en ekonomisk förening som bildades i samband med att vindkraftsprojekteringen 
inleddes i området mellan Botsmark och Åkullsjön. Föreningens syfte är att främja och bevaka 
bygdens utveckling, samt aktivt verka för att samhällsfunktioner, myndigheters agerande och 
beslut sammanfaller med bygdens och invånarnas intressen med avseende på en hållbar 
utveckling för bygden och dess fortbestånd. 

Högaliden Vindkraft AB har erhållit miljötillstånd och uppför Högaliden vindpark om maximalt 25 
vindkraftverk. European Wind Farms Sverige AB, avser att uppföra en vindkraftanläggning vid 
Botsmark i Umeå kommun, bestående av högst 19 vindkraftverk. EWFS har för detta ändamål 
ansökt om tillstånd enligt miljöbalken. Bolagen önskar att vindbygdsmedel (medan kallad 
Bygdepeng) ska utgå för att gynna trivsel och utveckling i bygden kring Högaliden vindpark  

Mot bakgrund av detta anser vindkraftsexploatörerna att BÅFU är en god representant för 
bygden kring vindparken och kan ansvara för och administrera fördelning av Bygdepeng. 

BYGDEPENGENS TILLKOMST 

I förhandlingar mellan vindkraftsexploatörerna och BÅFU avtalades att en Bygdepeng ska 
avsättas till BÅFU. Ett samarbetsavtal upprättades mellan vinkraftsexploatörerna och BÅFU och 
ett särskilt Bygdepengsavtal. Med EWFS tecknades detta avtal 2016. Bygdepengen utgår under 
vindkraftsverkens hela livstid. Vindkraftsexploatörerna åtar sig att årligen bidra med Bygdepeng 
per producerande vindkraftverk, under parkens levnadstid, det vill säga första året för tilldelning 
blir påföljande år från vindparkens idrifttagande, sista året blir påföljande år från det att sista 
vindkraftverket slutat att producera. Vindbygdsmedlen skall indexregleras årligen enligt 
konsumentprisindex (KPI) 

 

FÖRVALTNING & REGLER 

Beslut om hur Bygdepengen ska användas fattades av BÅFUs medlemmar år 
2016. 

Bygdepengen betalas ut 1 gång/år och förvaltas av styrelsen för BÅFU. Enligt 
stadgarna ska Bygdepengen användas till " Bygdemedel, som kanaliseras via 
föreningen och som är avsedda för bygdens utveckling ska tas emot, förvaltas 
och fördelas av styrelsen. Fördelning ska göras i överensstämmelse med de 
eventuella regler som meddelats vid beslut i tilldelningen. I det fall att inget 
särskilt förbehåll meddelats i beslut eller på annat sätt, ska styrelsen svara för 
att erhållna medel används och fördelas till bygden i överensstämmelse med 
föreningens ändamål och/eller så att största möjliga samhällsnytta uppnås 
inom föreningens verksamhetsområde.". Bygdepengen får inte heller 
användas till att stödja enskild person eller enskilt projekt såvida inte 
projektet är till nytta för hela området. Beviljade bidrag kan villkoras. Om 
projekt som beviljats bidrag inte genomförs, ska bidraget återbetalas till 
BÅFU inom 30 dagar efter begäran.  

 
Större projekt kan kräva att medel fonderas för att kunna genomföras. Sparade medel får 
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innehållas i högst 5 år. Styrelsen kan innehålla medel på grund av att det saknas projekt som 
uppfyller kraven. Bygdepeng kan beviljas till påbörjade projekt men inte till arbeten som 
avslutats. 
Styrelsen för BÅFU ska årligen redogöra för medlemmar hur föregående års Bygdepeng använts. 

Styrelsen för BÅFU ska bestå av lägst 5 högst 9 ledamöter. Ordförande väljs på ett 
verksamhetsår och ska om möjligt alternera mellan byaområdena. 

 

VEM KAN SÖKA OCH BLI BEVILJAD BYGDEPENG? 
ALLA medlemmar kan söka Bygdepeng till projekt och investeringar som uppfyller Bygdepengens 
kriterier. Ansökningar behandlas av BÅFUs styrelse som föreslår vilka projekt som bör få del av 
Bygdepengen. 

Mikrostöd; För ansökan om mindre belopp kan denna göras under hela året. Här är 
en förenklad ansöknings och utbetalande hantering. Detta kan röra sig om projekt 
på max 2 500 kr. 

Bygdepengen ska gå till den bygd som direkt berörs av vindkraftsexploateringen och 
som reglerna beskriver till projekt eller investeringar i området som: 

• Utvecklar näringslivet och genererar sysselsättning. 
• Ökar serviceutbudet och skapar trivsel för boende och besökande. 
• Främja bygdens utveckling. 

 

FÖRENINGAR OCH KLUBBAR 

En förening, klubb eller liknande som söker Bygdepeng ska bifoga följande handlingar: 

√ Styrelsens sammansättning samt styrkt protokollsutdrag som visar att föreningen beslutat att 

söka Bygdepeng 

√ Namn på den som är behörig att företräda föreningen i ärendet 
 

VAD SKA ANSÖKAN INNEHÅLLA? 
Senast den 31 December 2020 ska ansökan vara inlämnad till styrelsen för BÅFU. För att en 
ansökan ska behandlas ska den vara komplett och innehålla: 

1. Sökandes namn 
2. Sökt belopp 
3. Sammanfattande projektbeskrivning 
4. Beskrivning av den lokala nyttan 
5. Kostnadsberäkning* 
6. Enkel tidsplan 
7. Finansieringsplan 
8. Bilagor (ritningar, foton osv) 

 

Ibland kan det behövas ytterligare handlingar beroende på vad ansökan avser t ex om ett projekt 
berör andra (markägare, grannar, ledningsägare osv.) ska handling bifogas som visar att berörda 
godkänner projektet. 
*Momspliktiga verksamheter redovisar samtliga kostnader exklusive moms. 
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ANDRA STÖD OCH BIDRAG 

För att Bygdepengen ska räcka till så många projekt som möjligt bör du kontrollera om din idé 
har rätt till andra bidrag eller ersättningar t ex från 

• Jordbruksverket - olika stödformer för företag och bygd. 

• Allmänna arvsfonden 

• Länsstyrelsen i Västerbottens län - Landsbygdsstöd och Bygdemedel 
från vattenkraftsutbyggnaden. 

• Skogsstyrelsen - natur och kultur, kompetensutveckling och 
mångfald. 

 
 

FONDERING FÖR FRAMTIDEN 

På BÅFUs årsstämma 2017 beslutades att från Bygdepengen årligen avsätta 
7 % till en Framtidsfond. Den får användas först när Bygdepengen från 
Vindkraftsparken på Högaliden upphör. "Medlen i Framtidsfonden ska i 
första hand användas till underhåll av gemensamma anläggningar. Medlen 
kan användas till investeringar som medför en positiv utveckling av 
området.  
Medel kan även utgå till avveckling/nedläggning av gemensamma 
anläggningar." 
Det här är synnerligen viktigt för kommande generationer. 

 

SLUTLIGEN 

Bygdepengen är ett mycket välkommet ekonomiskt tillskott till området och ska förvaltas väl. 
De sökta projekten ska vara seriösa och uppfylla syftet för Bygdepengen. Bygdepengen är 
öronmärkt till etableringar, investeringar och till att öka livskvalitén för de som bor och vistas i 
Botsmark/Åkullsjön-området. Välkomna med era ansökningar! 

Botsmark augusti 2020 

Styrelsen för BÅFU 
Reviderade 200824 

 

Ansökningshandlingar finns att rekvireras via post. 

BÅFU 
E-post: goran.karlsson@caretechumea.se  
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