Vindkraft vid Grönmyrberget och Skuruberget, Hemsön
Brev 3, mer information finns nu på projektets hemsida

Information nu på hemsidan

Vad händer nu?

Den 6 mars 2020 bjöds boende och fastighetsägare på
Hemsön in till ett informationsmöte gällande projekt
Grönmyrberget på Hemsön. Informationsmötet var tänkt
att hållas den 18 mars men mötet ställdes in pga. den
pågående Covid-19-pandemin och myndigheternas
rekommendationer gällande folksamlingar. Information
om detta postades ut den 11 mars 2020.

Vi har beslutat att söka ändringstillstånd och kommer att
bjuda in till samråd enligt miljöbalken. Syftet med
samrådet är att ge allmänhet, myndigheter, företag,
föreningar och organisationer en bild av föreslagna ändringar och att bereda möjligheter för vederbörande att
lämna synpunkter på ett strukturerat sätt.

Vi hade gärna träffat intresserade personligen under mötet, då vi alltid värdesätter goda relationer med bygden
kring våra vindkraftsprojekt. Byggnation av den
planerade vindkraftsparken Grönmyrberget kommer som
tidigast att påbörjas om ca ett års tid. Det betyder att det
finns gott om tid för ett nytt möte senare på året, när det
är mer lämpligt.
Delar av den information som var tänkt att delges under
mötet finns nu sammanställt på vår hemsida.

www.hemsonenergi.se

Ändring av tillståndet
I det första brevet informerade vi om att Hemsön Skog
och Hemsön Energi utreder möjligheten att bygga något
större vindkraftverk än vad idag gällande tillstånd
medger. Det handlar om att öka tornhöjden med ca. 25
meter och öka längden på rotorbladet med ca. 25 meter.
Den tekniska utvecklingen gällande vindkraft har tagit
stora steg framåt sedan gällande tillstånd beviljades.
Den senaste vindkraftstekniken kräver dock att längre
rotorblad kan användas. Denna typ av vindkraftverk har
större generator, som producerar mer förnybar elkraft.
Dessa vindkraftverksmodeller går emellertid inte att
bygga inom ramarna för det gällande tillståndet. Om
ändring genomförs kommer det årliga stödet till bygden
öka uppskattningsvis med mellan 200 000 och 300 000
kronor per år, vilket exempelvis skulle kunna gå till
fiberanslutning av Hemsön.
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