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Inbjudan till samråd för vindkraftsprojekt Söder om Hestra 
 

Tranås Energi AB har idag ett miljötillstånd för att bygga 11 stycken vindkraftverk söder om 

Hestra. Med dagens snabba utveckling av vindkraftverk är det inte längre lönsamt att bygga 

enligt gällande miljötillstånd. Därför har Tranås Energi AB tagit beslut att söka nytt tillstånd 

för färre antal vindkraftverk men med en högre totalhöjd.  

För att få möjlighet att bygga högre vindkraftverk behövs ett nytt tillstånd från 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen enligt miljöbalken. En tillståndsansökan ska 

upprättas och innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och innefatta samråd med 

bland annat allmänheten.  

Syftet med samråd är att alla som berörs av planerad verksamhet ska få möjlighet att 

påverka projektet och innehållet i MKB:n i ett tidigt skede. På samrådet får du möjlighet att 

ställa frågor, ta del av information samt lämna information och synpunkter.  

Arbetet med att ta fram en MKB startar tidigt i projektet och inleds med samråd med 

Länsstyrelsen, övriga statliga myndigheter samt de kommuner, enskilda, allmänhet, 

organisationer och föreningar som kan antas bli berörda. Tranås Energi AB har haft ett 

samrådsmöte med Länsstyrelsen i Östergötland och Ydre kommun i november år 2016. Nu 

fortsätter processen genom att samråda med berörda sakägare, allmänhet och 

organisationer. 

 

Tranås Energi AB bjuder därför in dig till samråd för 

vindkraftsprojektet Söder om Hestra 

 

När:  Den 23 mars 2017 kl. 14:00 till 19:00 alternativt 

den 25 mars 2017 kl. 10:00 till 15:00 

Var:  Ok 64 Torpas lokal, Skatelund, 573 94 Ydre  

Samrådsmötet sker i form av öppet hus med en utställning där representanter från Tranås 

Energi AB och konsulter finns på plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter.  

Du kan lämna synpunkter vid mötet och/eller lämna skriftliga synpunkter till oss efter 

samrådsutställningen. Synpunkterna ska vara oss tillhanda senast den 17 april 2017.  

Denna inbjudan har sänts till er eftersom ni antingen är fastighetsägare till en fastighet på 

avståndet mellan 1 till 3 km från den planerade vindkraftparken eller företräder en 

förening/organisation med möjligt intresse av den planerade vindkraftsparken.  

 

Inför samrådet har ett samrådsunderlag tagits fram. Detta finns att ladda ner på 

http://www.emstrategi.se/projekt/hestra-ydre-kommun  

Tänk på att om du har hyresgäster eller arrendatorer inom detta område måste du själv 

informera dem, de har inte sänts någon information.  

http://www.emstrategi.se/projekt/hestra-ydre-kommun
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Blädderexemplar kommer att finnas i möteslokalen. Vill du ha en egen tryckt kopia av 

samrådsunderlaget kan du vända dig till: 

Emma Polder 

Energi & Miljöstrategi AB, Box 17, 597 21 Åtvidaberg 

Telefon: 010-209 12 04  E-post: emma.polder@emstrategi.se 

 

 
Figur: Översiktskarta visande planerat projektområde för vindkraft med röd linje.  

 

Varmt Välkomna! 

Tranås Energi AB 

mailto:emma.polder@emstrategi.se

