
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inbjudan till samråd för vindkraftprojekt 
Bruzaholm 

2015-02-23 

 

Vattenfall undersöker möjligheten att bygga en vindkraftpark norr om Bruzaholm i Eksjö kommun. För att 
få möjlighet att bygga vindkraftparken behövs ett tillstånd från Miljöprövningsdelegationen vid 
länsstyrelsen enligt miljöbalken. För att få tillstånd krävs en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som är en 
del av ansökan. Det här samrådet gäller tillstånd enligt miljöbalken. 
 
Syftet med samrådet är att alla som berörs av planerad verksamhet ska få möjlighet att 
påverka projektet och innehållet i MKB:n i ett tidigt skede. På samrådet får du möjlighet att ställa frågor, ta 
del av informationen samt lämna information och synpunkter. 
 
Arbetet med att ta fram en MKB startar tidigt i projektet och inleds med samråd med länsstyrelsen, 
tillsynsmyndigheten, övriga statliga myndigheter samt de kommuner, enskilda, allmänhet och 
organisationer som kan antas bli berörda. Vattenfall har haft ett samrådsmöte med Länsstyrelsen i 
Jönköpings län, Eksjö kommun och Ydre kommun samt skriftligt samråd med Länsstyrelsen i 
Östergötlands län i slutet av december 2014. Nu fortsätter processen genom att samråda med berörda 
sakägare, allmänhet och organisationer. 
 

 

Vattenfall bjuder därför in dig till samråd för vindkraftprojekt Bruzaholm: 
 
 

När: 19 mars 2015 
 

Tid: 16.30–20.30 
 

Var: Ingatorps bygdegård, Storgatan 48, 570 31 Ingatorp 

 
Mötet inleds med ca en timmes s.k. ”Öppet hus” som innebär att Vattenfalls personal finns på plats för 
att svara på frågor och ta emot synpunkter vid olika informationstavlor. I samband med öppet hus 
kommer en ljudexpert från ÅF att demonstrera ljud och svara på frågor om ljud. Klockan 17.30 kommer 
Vattenfall att presentera projektet och berätta om samrådets syfte, hur tillståndsprocessen ser ut och 
vad som väntar i projektet Bruzaholm framöver. Därefter leder en moderator en frågestund där alla 
deltagare har möjlighet att ställa frågor och få svar från Vattenfall.  

 

Du kan lämna synpunkter vid mötet och/eller lämna skriftliga synpunkter till oss efter samrådsmötet. 
Synpunkterna ska vara oss tillhanda senast fredagen den 17 april 2015. Samrådsunderlaget kommer att 
finnas i möteslokalen, på hemsidan vattenfall.se/bruzaholm eller kan beställas direkt från: 

 
Andreas Mårtensson 
Pöyry Sweden AB  
Box 24015  
104 50 Stockholm 
Telefon: 070-279 47 20 
E-post: andreas.martensson@poyry.com 

 

 
 
 

Vattenfall Vindkraft AB, 169 56 Stockholm, 08-739 50 00 www.vattenfall.se

mailto:carina.lundgren@poyry.com
http://www.vattenfall.se/


 

 
Figur: Översiktskartan visar samrådsområdet för vindkraftprojekt Bruzaholm.  

 

 
Vi bjuder på fika på samrådsmötet. 

 

 
 
 

Varmt Välkomna! 
 

Projektgruppen för vindkraftprojekt Bruzaholm 


