ÅSELE VINDKRAFT AB

Inbjudan till avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29 §
miljöbalken för Järvsjökullarna Vindkraftpark
Åsele Vindkraft AB avser att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för att uppföra och driva
Järvsjökullarna Vindkraftpark. Bolaget kommer att ansöka om att få uppföra en vindkraftpark om högst
12 vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 220 meter, samt tillhörande anläggningar i Åsele kommun, Västerbottens Län se Figur 1.
Bolaget har tidigare haft flera samrådsmöten och det senaste med särskilt berörda och allmänheten hölls
2015. Bolaget avser nu ansöka om tillstånd för verk med högre totalhöjd än de tidigare samrått om.
Ökningen är på 20 meter från 200 meter till 220 meter. Höjningen av totalhöjd medför att Bolaget kan
nyttja branschens teknikutveckling och därmed använda bästa möjliga teknik för att öka produktionen.
Högre totalhöjd medger högre medelvind, jämnare vind samt mindre turbulens i navhöjd och möjliggör
för större rotordiameter vilket i sin tur ger en betydligt högre produktion.
I tillståndsprocessen ingår att samråda med myndigheter, särskilt berörda, allmänhet, föreningar och
organisationer. Vi finns därför på plats för att besvara dina frågor och ta emot synpunkter. Vi kommer
vid mötet att informera om verksamhetens lokalisering och omfattning, miljöeffekter som verksamheten
kan medföra samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll m.m. Vi kommer bl.a. att visa visualiseringar, ljud- och skuggberäkningar. Samrådsunderlaget kommer finnas tillgängligt på mötet. Samrådet
kommer ske i form av ett öppet hus.

Vi hälsar er varmt välkomna till:

Kulturhuset
30 augusti 2018 kl.18.00-20.00
Vi bjuder på fika
Samrådsunderlag med information om planerad verksamhet kan beställas per telefon 070-561 71 26
eller via mail emelie.johansson@renew-way.se eller laddas ner från Renews hemsida
http://www.mobjerab.se/Consult från den 9 augusti. Skriftliga synpunkter skickas via mail eller post till
Renew Consulting & Construction, Åkarevägen 11 A, 311 32 Falkenberg och skall vara Bolaget tillhanda senast 21 september 2018.
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Figur 1. Översiktskarta Järvsjökullarna Vindkraftpark.

Denna inbjudan skickas till alla som äger en eller flera fastigheter inom 3 km (källa Lantmäteriets fastighetsregister) från något av de planerade vindkraftverken samt till föreningar/organisationer. Det kommer även annonseras i Västerbotten Kuriren, Folkbladet Västernorrland, Lokaltidningen i Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Åsele, Lycksele samt Åsele Nytt.

