Inbjudan till samråd angående Vindkraftspark Ripfjället
wpd Scandinavia undersöker möjligheterna för en vindkraftspark om max 40 vindkraftverk
på höjderna runt Ripfjället i Malung-Sälen och Torsby kommuner. Området har mycket
goda vindförutsättningar och präglas delvis av modernt skogsbruk. Den tänkta etableringen
ger påverkan bland annat i form av ljud, skuggor och synlighet.
wpd vill välkomna Er som fått detta brev till samrådsmöte enligt miljöbalken, ellagen och
kulturminneslagen. En samrådshandling som beskriver projektet i ett inledande skede finns
på www.wpd.se under projektet Ripfjället. Vi postar gärna handlingen till dig på förfrågan.
Samrådet avser den planerade vindkraftsparkens lokalisering, omfattning, utformning och
miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Syftet med
samrådet är att wpd informerar om projektet, besvarar frågor och inhämtar synpunkter.
Samrådsmötet genomförs som ett Öppet hus mellan kl. 15.00 till 21.00. Under den tiden
finns personal från wpd på plats i lokalerna tillsammans med de konsulter som ansvarat för
natur-, fågel/fladdermus- och kulturmiljöinventeringar. Även en ljudexpert deltar för att
demonstrera vindkraftsljud och svara på frågor om ljud från vindkraft. Det kommer även
finnas möjlighet att uppleva en vindkraftspark med hjälp av VR-glasögon.
En presentation görs i stora salen vid två olika tillfällen enligt nedan, välj den tid som passar
dig bäst, det är samma presentation vid båda tillfällena.
Plats:
Tid & Datum:

Orrskogen, Folkets park i Malung, http://www.orrskogen.se/
Öppet hus mellan 15.00 – 21.00 den 22 maj 2019

Hålltider stora salen
Presentation:
15.30 – 16.30
Frågor & synpunkter:
16.30 – 17.30
Mellan presentationerna finns wpd ‘s personal på plats runt olika stationer i lokalerna.
Presentation:
18.30 – 19.30
Frågor & synpunkter:
19.30 – 20.30
Ni är även välkomna att ställa frågor och lämna synpunkter per telefon, post eller
e-post. Information om projektet finns även på vår hemsida, www.wpd.se
Synpunkter på projektet kan lämnas fram till 31 augusti 2019.

Välkomna!
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