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Inbjudan till samråd om vindkraftsanläggning - Hån vindpark 

Välkomna	  till	  samrådsmöte	  om	  Hån	  vindpark	  i	  församlingshemmet	  i	  Töcksfors,	  
torsdagen	  den	  4	  april	  2013,	  kl	  17:00	  –	  20:00.	  Mötet	  genomförs	  som	  ett	  öppet	  hus	  
och	  det	  går	  bra	  att	  komma	  eller	  gå	  när	  som	  helst	  under	  denna	  tid.	  Aktuell	  information	  
om	  projektet	  kommer	  att	  ges	  genom	  en	  utställning.	  Personal	  från	  Scanergy	  kommer	  
att	  vara	  på	  plats	  för	  att	  svara	  på	  frågor	  och	  ta	  emot	  synpunkter.	  	  

Bakgrund 
Scanergy	  undersöker	  möjligheten	  att	  etablera	  en	  vindpark	  i	  ett	  område	  ca	  5	  kilometer	  
nordväst	  om	  Töcksfors,	  norr	  om	  E18	  och	  väster	  om	  Hån	  invid	  norska	  gränsen.	  
Projektet	  benämns	  Hån	  vindpark.	  Området	  bedöms	  rymma	  upp	  till	  8	  vindkraftverk.	  
Vindparkens	  utformning	  utarbetas	  succesivt	  i	  takt	  med	  att	  områdets	  förutsättningar	  
blir	  kända.	  Vindkraftverkens	  totala	  höjd	  kommer	  dock	  att	  vara	  maximalt	  200	  meter.	  	  	  
	  
Enligt	  tillgänglig	  vindkartering	  har	  området	  bra	  vindförhållanden,	  och	  Scanergy	  har	  
påbörjat	  egen	  vindmätning	  under	  2012.	  Under	  2013	  kommer	  området	  att	  inventeras	  
med	  avseende	  på	  fågelliv,	  fladdermöss,	  markbundna	  naturvärden	  och	  kulturmiljö.	  
Resultaten	  från	  inventeringarna	  tillsammans	  med	  inkomna	  yttranden	  under	  
samrådstiden	  är	  underlag	  för	  vindparkens	  slutliga	  utformning.	  	  
	  
Tidplanen	  är	  att	  kunna	  lämna	  in	  en	  tillståndsansökan	  vid	  årsskiftet	  2013/2014.	  
Projektet	  tillståndsprövas	  då	  enligt	  miljöbalken	  av	  länsstyrelsen.	  	  Byggnation	  och	  
driftstart	  av	  vindparken	  beräknas	  kunna	  ske	  under	  2016/2017.	  
	  
En	  samrådshandling	  där	  projektet	  beskrivs	  ytterligare	  finns	  att	  hämta	  från	  vår	  
hemsida	  på	  www.scanergy.se/vindpark-‐han.	  Den	  går	  också	  att	  beställa	  i	  pappersform	  
genom	  att	  ta	  kontakt	  med	  oss.	  Eventuella	  synpunkter	  kan	  lämnas	  på	  mötet	  eller	  
skickas	  till	  Scanergy	  senast	  den	  4	  maj	  2013	  på	  adress:	   	  
	   	  
	   Scanergy	  	  
	   att:	  Cecilia	  Eckerdal	  
	   Lantvärnsgatan	  8	  
	   652	  21	  	  Karlstad	  
	  
eller	  skickas	  via	  e-‐post	  till	  ce@scanergy.se	  
	  
Om	  ni	  har	  frågor	  om	  projektet	  och	  inte	  kan	  närvara	  på	  samrådsmötet	  får	  ni	  gärna	  
höra	  av	  er	  till	  mig	  via	  e-‐post	  ovan	  eller	  på	  telefon	  054-‐771	  68	  08,	  
	  
Med	  vänlig	  hälsning,	  
	  
Cecilia Eckerdal 
Projektledare	  Hån	  vindpark	  
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Översiktskarta	  med	  utredningsområdet	  markerat	  med	  rött	  på	  bild	  längst	  upp	  till	  höger.  


