Hej,
Här kommer svar på de fyra frågorna.

1. Det är prefekt Ulf Lagerkranz och professor Frank Johansson vid Uppsala universitet som
skrivit under
2. Det är ett forskningsprojekt
3. Det är universitet som anlitar och betalar konsulterna som anställs i projektet
4. Konsulterna är i dagsläget företagen Fågelperspektiv och JP fågelvind. Därutöver kan det
anlitas andra konsulter om det behövs. Konsulterna är företag som arbetar med
fågelundersökningar

Hälsningar
Lars

Lars Alfrost
Tel. +46 (0)16 544 20 34

Från: per-anders rydelius [mailto:p-a.rydelius@telia.com]
Skickat: den 6 mars 2014 21:07
Till: Lars Alfrost; em mynd - funk Registrator extern service
Kopia: Mattias Eriksson; Lars Andersson; Margareta Petren Axner
Ämne: Re: ang ärende Dnr 2012-008644, Projektnr 37116-1; Beslut 2013-06-03

Hej!

Många tack för svaret, men förutom frågan om vem som gått in som medfinansiär i Umeå Energis
ställe och att OH-kostnaderna följer universitetets riktlinjer är de specifika frågorna ej besvarade.

Att Slitevind gått in som medfinansiär är bra att få bekräftat men följande frågor är ej besvarade och
särskilt viktiga att få svar på:

1. Jag behöver få veta namnet och befattningen på den ansvarige vid Uppsala Universitet som skrivit
under ärendebekräftelsen.
2. Är detta verkligen ett vetenskapligt projekt eller är det ett sk uppdragsprojekt där
Energimyndigheten och/eller Slitevind är de drivande bakom projektet?
3. Är de konsulter som skall anlitas anställda av Universitetet , Energimyndigheten eller Slitevind?
Som beslutet är skrivet får man anta att det är universitetet som skall betala konsulterna – stämmer
det?
4. Vilka är konsulterna och vilken relation har de till Universitetet, Energimyndigheten resp. till
Slitevind?

Jag är ledsen om jag är tjatig men klarhet och transparens i svaren är viktiga!

Många hälsningar

P-A Rydelius

From: Lars Alfrost
Sent: Thursday, March 06, 2014 4:11 PM
To: per-anders rydelius ; em mynd - funk Registrator extern service
Cc: Mattias Eriksson ; Lars Andersson ; Margareta Petren Axner
Subject: SV: ang ärende Dnr 2012-008644, Projektnr 37116-1; Beslut 2013-06-03

Hej Per-Anders,

Energimyndigheten har beviljat Uppsala universitet stöd för fågelprojektet på Holmön. I vårt uppdrag
att främja en hållbar utbyggnad av vindkraft är vår bedömning att studier av de fyra fågelarterna är
av stor betydelse att genomföra för att minska eventuell påverkan på djurliv och högt skyddsvärda
arter som dessutom har en hög koncentration på Holmön. Vi har grundat vårt beslut bland annat på
att det är ett forskningsprojekt som genomförs av Uppsala universitet samt att det är kopplat till
planer på att etablera en vindkraftpark på ön.

I samband med ansökan skickar vi ut en ärendebekräftelse som har skrivits under från ansvariga på
Uppsala Universitet.

Projektet har före beslut granskats inom forskningsprogrammet Vindval, som är ett
kunskapsprogram om vindkraftens miljöeffekter som sker i samarbete mellan Energimyndigheten
och Naturvårdsverket. Min vetskap angående bedömningar av vindkraftsprojekt hos
Naturvårdsverket är att det råder brister i kunskaperna om bland annat påverkan på vissa fågelarter.
Därför är det viktigt att kartlägga påverkan för att erhålla kunskaper dels om effekterna vid en
etablering på Holmön dels öka den generella kunskapen om vindkraftens effekter på de fyra
fågelarterna.

Som främjandemyndighet har vi ett intresse av att resultat ska få spridning och att erkända resultat
kommer till användning i planerings- och tillståndsprocesser.

Energimyndigheten är måna om att erhålla medfinansiering i projekt för att säkerställa projektens
betydelse ur ett större samhällsperspektiv. Medfinansiering är dock inget krav för forskningsprojekt.
Umeå Energi har beslutat att inte medfinansiera projektet och därför kommer Slite Vind att träda in i
deras ställe och stå för 25 % av finansieringen.

En översyn av de indirekta kostnaderna har gjorts. De är i enlighet med Universitetets principer.

Vänliga hälsningar
Lars

Lars Alfrost
Tel. +46 (0)16 544 20 34

Från: per-anders rydelius [mailto:p-a.rydelius@telia.com]
Skickat: den 10 februari 2014 21:49
Till: Lars Alfrost; em mynd - funk Registrator extern service
Ämne: ang ärende Dnr 2012-008644, Projektnr 37116-1; Beslut 2013-06-03

Hej igen!

Än en gång många tack för den projektansökan som jag fick per mail den 30 januari. Nu återkommer
jag med önskan att få svar på några frågor.
Eftersom jag själv varit prefekt för en storinstitution vid ett större svenskt universitet och under
många år deltagit i arbetet inom en av Vetenskapsrådets prioriteringsgrupper för medicinsk forskning
och suttit i/sitter i forskningsstiftelser som stöder teknisk utveckling, och jordbruk/skogsbruk med
binäringar har jag stor vana att förutom att själv skriva ansökningar att läsa och bedöma
forskningsansökningar och formulera bidragsbeslut.
Med den erfarenheten som grund uppstår ett antal frågor när jag läser ansökan och beslutet vilka jag
önskar besvarade.
Se bifogad skrivelse.
Hlsn P-A Rydelius
Ekebyhovsvägen 11, lgh 1402
178 30 Ekerö
Mobil 070-647 67 82

From: Lars Alfrost
Sent: Thursday, January 30, 2014 3:13 PM
To: mailto:p-a.rydelius@telia.com
Cc: em mynd - funk Registrator extern service
Subject: SV: ang ärende Dnr 2012-008644, Projektnr 37116-1; Beslut 2013-06-03

Hej,
Översänder ansökan till projekt 37116-1 enligt förfrågan.

Hälsningar
Lars

Lars Alfrost
Tillväxtavdelningen
Energimyndigheten
Tel. +46 (0)16 544 20 34
www.energimyndigheten.se

Från: per-anders rydelius [mailto:p-a.rydelius@telia.com]
Skickat: den 28 januari 2014 09:05
Till: em mynd - funk Registrator extern service
Ämne: ang ärende Dnr 2012-008644, Projektnr 37116-1; Beslut 2013-06-03

Tacksam att omgående i ovanstående ärende få kopia av ansökningshandlingarna från Uppsala
Universitet. Om ansökningar till projektet kommit även från annan än Uppsala universitet önskar jag
också få kopior av dessa. Pdf-filer el. liknande via mail går bra.

Hlsn P-A Rydelius
Ekebyhovsvägen 11, lgh 1402
178 30 Ekerö
Mobil 070-647 67 82

