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Samråd kabel, överklaganden mm
Olika alternativ till elanslutning av vindparken har undersökts. Nu har nätägaren Fortum beslutat gå
vidare med en djupare förstudie av ett av alternativen. De kommer nu som nästa steg hålla ett
samråd med berörda inför en koncessionsansökan till Energimarknadsinspektionen.
Samrådet
Den 23 september kl 17 - 20 kommer ett samrådsmöte
hållas vid Ordenshuset i Mullhyttan.
Efter att synpunkter från samrådet sammanställts
kommer en miljökonsekvensbeskrivning för
ledningssträckningen utformas. Denna beskrivning
utgör en del av av koncessionsansökan till
Energimarknadsinspektionen för kabeln.
Tillståndsprocessen för vindparken
Troligen kommer överklaganden till Mark och
miljödomstolen behandlas inom några veckor.
Vid ett positivt resultat har de som överklagat möjlighet
att begära prövningstillstånd vid Mark och
miljööverdomstolen. Det är däremot inte säkert att Mark
och miljööverdomstolen beviljar prövningstillstånd, det
vill säga att de tar upp överklagan för ny prövning. Om
inte prövningstillstånd beviljas kommer Länsstyrelsens
tillstånd börja gälla och byggandet av vindparken kan
påbörjas.
Enligt radda-lekeberg.se har Förvaltningsdomstolen
avslagit överklaganden mot kommunala beslut i ärendet.
Ett antal ansökningar om prövningstillstånd för dessa
överklaganden har lämnats till till Kammarrätten som
kommer behandla ansökningarna under hösten.
Vandring i vindparkområdet
En vandring i vindparkområdet planeras under hösten.
Premiär datum är 20 oktober och vandringen blir cirka 10,5 km. Syftet med denna vandring att på
plats och på ett opartiskt sätt beskriva vindparkens utformning och dess påverkan på området. Mer
information kommer om planerna fullföljs.
Tidsplan
Om inga instanser stoppar projektet kan elanslutningen var klar under mitten av 2015 och parken
vara i drift i slutet av 2015.
Nästa nyhetsbrev
Kommer när:

•

Vi fått besked om överklaganden av Kommunala eller Länsstyrelsens beslut.

•

När vi har något värt att berätta om våra kontakter med Stena Renewable AB.

•

Eller om annat av intresse inträffar.
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