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Samrådsmötet var välbesökt och det framhölls kritik från ett flertal gäster att det berörda området 
inte var lämpligt för en vindkraftspark. Även Naturskyddsföreningen påpekade olämpligheten. 
Besökande undrade också vad som hänt sedan domen för Buråsen och föredragande berättade att 
man har flyttat om verken helt och tagit större hänsyn till fågelarterna, framför allt tjäder. 

Synpunkter framkom på den alternativa layouten som inte ansågs logisk att använda då den ansökan 
redan fått avslag och därmed inte var ett alternativ.  

Under samrådsmötet ifrågasattes trovärdigheten hos den inventering av fåglar som skett. Man 
saknade även en inventering av orre. Den sammanfattande bedömning som presenterades gällande 
påverkan på fåglar ansågs felaktig. 

En fråga ställdes om påverkan på skogsbruket i området och om en eventuell utökning av 
skogsbruket kommer att påverka de beräkningar som gjorts angående ljudnivåer. Bolaget förklarade 
då att beräkningarna gjorts på att ingen skog fanns i området. Skulle man lägga till den skog som 
finns idag skulle ljudnivåerna bli lägre än vad som framgår i samrådsunderlaget. 

En annan synpunkt som framkom var att man i underlaget var förbiseende med landskapsbilden. 
Bolaget menade däremot att man genom visualiseringar och synbarhetsanalyser inte förbisett 
landskapsbilden. Gällande de visualiseringar som presenterades så framkom synpunkter på att det 
inte var representativa fotopunkter och att de på många platser var tagna där ingen bor/rör sig. 
Föredragande uppmanade då till att lämna in förslag på platser där visualiseringar skulle behövas för 
att kunna visa hur vindkraftparken kan komma att se ut från de platser som allmänheten/särskilt 
berörda saknade. 

Säkerhetsfrågan kring brand, tappade vingar och iskast diskuterades. Bolaget svarade att man 
gällande brand har brandrutiner och kontroller, service och skötsel. Vindkraftverken kommer att stå 
på säkert avstånd för tappade vingar enligt de rekommendationer som finns. Skyltar för iskast 
kommer att sättas upp tillsammans med tillsynsmyndigheten. 

Det framfördes önskan om komplettering angående boendes livskvalité och en utvärdering av 
eventuell värdeminskning på kringliggande bostäder.  

Bolaget tog med sig de synpunkter som framfördes under samrådsmötet och uppmanade även alla 
att skicka in sina synpunkter så att de kommer med i ansökan i sin helhet.  

Synpunkter kan lämnas skriftligen till: ida.nilsson@renew-way.se senast den 12 oktober. 


