Ånglarna Vindkraftpark
Inbjudan till samråd och samrådsutställning
Samråd i Svärdsjö bibliotek den 1 juni mellan kl 15.00 – 19.00
Välkomna - vi bjuder på kaffe och kaka!
Detta samrådsmaterial skickas till fastighetsägare och bostadsfastigheter inom ca 2 km från den föreslagna
lokaliseringen. Inbjudan till samråd sker även genom annonsering. Samrådsutställningen kommer att vara
placerad i Svärdsjö bibliotek t.o.m. den 15 juni 2015.

Ånglarna Vindkraftpark
Ånglan Vind AB planerar för maximalt 23 vindkraftverk med en totalhöjd om 200-220 meter.
Installerad effekt blir ca 70 MW med en årlig energiproduktion på ca 300 GWh. Val och
utplacering av vindkraftverk och vägar kan göras först då vindmätningar, markförhållande och
ett flertal andra faktorer är undersökta.

Ånglarna Vindkraftpark med utredningsområde, förslag med 19 vindkraftverk.
Ånglan Vind AB, c/o Svärdsjö och Svartnäs Besparingsskog
Organisationsnummer: 556962-5998

Goda förutsättningar för Ånglarna Vindkraftpark





Området är riksintresse för vindbruk och kommunalt intresseområde för vindkraft
Infrastrukturen är väl utbyggd med skogsbilvägar för tunga transporter
Möjlighet till elanslutning finns
Goda vindförhållanden

Utredningsområdet
Området ligger inom höjdintervallet 300-400 m ö h. I området bedrivs ett aktivt skogsbruk
med omväxlande kalhyggen och skogsbilvägar. Två kraftledningar genomkorsar området. Inga
större vattenområden finns, men direkt angränsande till utredningsområdet finns Storsjön, en
större sjö som i viss utsträckning nyttjas för bad och fiske. I lägre partier påträffas
våtmarksområden som avvattnas av mindre bäckar. I övrigt finns enstaka nyckelbiotoper,
naturvärden och några områden med höga naturvärden enligt våtmarksinventeringen. Inom
området för Ånglarna Vindkraftpark finns inga kulturlämningar som är skyddade enligt
Kulturmiljölagen och inte heller några permanent – eller fritidsboende.
Vindkraftparken kommer att dimensioneras enligt gällande riktvärden för skugg- och
ljudutbredning. Inga konkurrerande riksintressen eller oförenligheter med gällande
översiktsplan bedöms föreligga.

Fotomontage från norra stranden av Lilla Björnmossen

Samråd och Miljöbalken
Samråd hålls med Länsstyrelsen i Dalarnas Län, Falu kommun, berörda markägare samt
myndigheter och organisationer. Syftet med det här samrådet är att informera om projektet
och samla in synpunkter från boende i området. Senast den 30 juni 2015 skall synpunkter ha
inkommit för att kunna beaktas i tillståndsansökan.
Utöver denna samrådsinformation och utställning finns ett mer omfattande
underlag, ”Samrådsunderlag Ånglarna vindkraftpark” som beskriver projektet och dess
miljökonsekvenser. Samråden är en del av processen och underlaget till ansökan om
miljötillstånd enligt 6 kap i Miljöbalken. Till ansökan skall också upprättas en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I MKB beskrivs resultatet av inventeringarna och
samråden men även projektet med verksamheten och dess konsekvenser för miljön mer i
detalj.

Projektägare
Ånglan Vind AB bildades 2014 av Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog i syfte att etablera vindkraft på sitt
fastighetsbestånd. Bolaget ägs till 100 % av Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog och ägarnas ambition är att
skapa mervärden till sina ca 800 delägare. Projektutvecklingen drivs av Borago Utvecklings AB som har lång
erfarenhet av att utveckla och driva vindkraftsprojekt.
Mer samrådsinformation finns på Svärdsjö Svartnäs Besparingsskogs hemsida,
www.svardsjobesparingsskog.se. För information och för frågor om projektet, kontakta projektledare Dag
Melkersson, tel. 070-410 49 71, e-mail: dag.melkersson@boragoutveckling.se

Ånglan Vind AB, c/o Svärdsjö och Svartnäs Besparingsskog
Organisationsnummer: 556962-5998

