TRIVENTUS PLANERING FÖR EXPLOATERING AV ALEFJÄLL
Nedan följer Triventus planeringskalender som vi kan följa på deras hemsida:
http://www.aletrionvind.se/projektets-process/#tidiga-kontakter-220
De gulmarkerade texterna är anmärkningar som Alefjälls Naturskyddsförening gjort.
Vägen från projektidé till färdig vindkraftsanläggning är lång. Processen går via projektering och
planering till förberedelse och inlämning av en tillståndsansökan, som när/om tillstånd ges
övergår i en omfattande upphandlingsprocess innan byggnationen av anläggningen startar. Här
beskriver vi var i processen projektet befinner sig nu, vad som hänt tidigare och vad som
förväntas hända inom den närmaste framtiden. De angivna tiderna är för närvarande teoretiska
uppskattningar och uppgifterna på sidan kommer att uppdateras i takt med projektets
utveckling.
2011 -2012 Vintern ARRENDEN
Arrendeavtal tecknas för att möjliggöra en vindkraftspark inom vindbruksområdet.
(Anm. Det skulle vara intressant att veta hur många markägare som tecknat arrendeavtal. Det
skulle då vara lättare att värdera motstående intressen. )
2012 Våren TIDIGA KONTAKTER
I ett tidigt skede påbörjas en dialog med närboende och andra berörda.
(Anm. 2012-??-?? Informell? Kontakt med någon ? på kommunnivå.
2012-03-22 Möte med Styrelsen, Alefjälls Naturskyddsförening.
2012-04-04 Information på ortsutvecklingsmöte Starrkärr – Kilanda.
2012-05-29 tisdag kl 18:00 skall Triventus hålla ett informationsmöte, de
återkommer med lokal. Alla som bor inom 1,5-2 km från vindkraftsområdena
kommer att få en personlig inbjudan. Men alla är välkomna.

2012 Sommaren (teoretisk tid) MYNDIGHETSSAMRÅD
I ett tidigt skede av tillståndsprocessen hålls samråd med berörda myndigheter (länsstyrelse
och kommun). Under samrådet meddelar myndigheterna bland annat vilka utredningar de
tycker behöver göras, exempelvis natur– och fågelinventeringar och arkeologiska
undersökningar.
2012 Sommar/hösten (teoretisk tid) UTREDNINGAR
Inventeringar och andra utredningar genomförs.
(Anm. Naturinventeringen har redan påbörjats.)
2012 Hösten (teoretisk tid) ALLMÄNHETSSAMRÅD
Efter myndighetssamrådet är det dags för samråd med sakägare och allmänhet. Under
samrådsprocessen är det möjligt att lämna både skriftliga och muntliga synpunkter på förslaget.
Synpunkterna är viktiga i arbetet med att utforma vindkraftsanläggningen på bästa sätt.
2013 Vinter/vår (teoretisk tid) TILLSTÅNDSANSÖKAN MED MBK
Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning sammanställs och lämnas in till länsstyrelsen.

2013 Våren/sommaren (teoretisk tid) YTTRANDE OCH KOMPLETTERINGAR
Länsstyrelsen tar in yttranden och begär eventuella kompletteringar.

2014 Vinter/vår (teoretisk tid) MYNDIGHETSBESLUT
Myndigheten handlägger ärendet och miljöprövningsdelegationen meddelar sitt beslut.

