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Under 2016 fick Vattenfall tillstånd för att bygga Velinga vindkraftpark i Tidaholms kommun. Vattenfall 
har sedan dess arbetat vidare med tillståndet för att förbättra projektets möjligheter att förverkligas. Som 
ett led i arbetet vill Vattenfall nu utreda möjligheterna att uppgradera projektet till att bättre kunna 
använda aktuell teknik samt att öka flexibiliteten för att på bästa sätt nyttja platsens vindpotential. För att 
kunna göra detta krävs en ändring av befintligt tillstånd eller att ett helt nytt tillstånd söks. Samråd är en 
del av den tillståndsprocessen enligt miljöbalken. 
 
Det tillstånd som finns idag medger uppförande av upp till 12 vindkraftverk med fasta placeringar, och 
med en totalhöjd av 180 meter, se karta på nästa sida. Detta samråd omfattar istället upp till 20 
vindkraftverk med en maxhöjd på 250 meter där samrådsområdet är större än det tidigare 
tillståndsområdet. Vattenfall kommer efter samrådet att besluta om hur projektet skall drivas framåt. 
Alternativen är att fortsätta enligt nuvarande tillstånd eller med en ändring till högre vindkraftverk på 
tillståndsgivna positioner (ändringstillstånd) eller som tredje alternativ att söka ett nytt tillstånd för fler och 
högre vindkraftverk med en mer fri placering inom ett något större område.  
 
Samrådsprocessen omfattar alternativet ändringstillstånd och alternativet nytt tillstånd. Mer information 
finns i samrådsunderlaget som finns på Vattenfalls hemsida www.vattenfall.se/velingavind. 
Samrådsunderlaget kan även beställas i digital form eller som papperskopia från Eva-Maria på Pöyry 
Sweden AB.  
 
Denna inbjudan skickas till alla fastighetsägare inom ca 3 km från samrådsområdet samt till myndigheter 
och intresseorganisationer som identifierats ha intresse av vindkraftparken. De synpunkter som kommer 
fram i samrådsprocessen är viktiga om Vattenfall väljer att inleda en tillståndsprocess.  
 
Du inbjuds därför att delta i samråd med allmänhet och särskilt berörda (avgränsningssamråd) enligt 
Miljöbalken. Det startar med öppet hus där representanter från Vattenfall och projektet finns tillgängliga 
för att svara på frågor och ta emot synpunkter. På öppet hus kommer det finnas möjlighet att prata med 
projektgruppens medlemmar, ta del av information som tagits fram samt ta en fika. Under kvällen den 7 
februari kommer också experter inom olika sakområden (ex ljud och vindberäkningar) kopplade till 
projektet att närvara. 
 
7 februari kl 13 - 20 i Velinga bygdegård, från kl 17 också med experter på olika områden. 
 
8 februari kl 10 - 14 i Biograf Saga, Torggatan 7 i Tidaholm.  
 
Du kan också ringa eller maila Ivette eller Eva-Maria om du har några frågor, se telefonnummer nedan. 
 
Lämna in dina synpunkter digitalt eller i pappersform på öppet hus eller skicka dem till Eva-Maria senast 
den 2 mars 2018. 
 
Projektledare      Tillståndsansvarig 
Ivette Farias,      Eva-Maria Arvidsson 
Projektledare      Tillståndsansvarig 
Vattenfall Vindkraft AB     Pöyry Sweden AB    
       Box 1002 
       405 21 Göteborg 
ivette.farias@vattenfall.com    eva-maria.arvidsson@poyry.com 
072-212 18 13      073-698 88 50 
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