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Sändlista

Underrättelse om att arbetet med en generalplan för vindkraftsutbyggnad i
Enontekis kommun, Finland har påbörjats
Miljöministeriet i Finland har underrättat Sverige om att arbetet med en
generalplan för vindkraftsutbyggnad i Enontekis kommun har påbörjats.
Enontekis kommun lade den 23/10-14 fram ett program för deltagande och
bedömning, som nu sänds på samråd. Denna plan fungerar som underlag för att
kunna bedöma möjligheterna till lokal elproduktion i kommunens område och
planen, tillsammans med de synpunkter som inkommer, ligger sedan till grund
för den generalplan som kommer utarbetas i ett andra steg.
Planeringsområdet utgör i nuläget hela Enontekis kommuns område. I en andra
fas kommer målet att preciseras avseende antalet vindkraftsområden, samt deras
storlek och planeringen kommer då att inriktas noggrannare på områden som
eventuellt är lämpliga för en vindkraftsutbyggnad. Målet med planeringen är
även att identifiera områden som inte är lämpliga för vindkraftsutbyggnad.
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på programmet för deltagande och
bedömning. Naturvårdsverket behöver eventuella synpunkter på det översända
programmet för deltagande och bedömning senast den 26 januari 2014.
Svaren bör fokusera på:
-
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Om det finns intresse av fortsatt medverkan i förfarandet med
miljöbedömning av generalplaneringen.
Synpunkter på programmet för deltagande och bedömning.
Synpunkter angående bedömningen av miljökonsekvenser av
generalplanens genomförande.
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Svar lämnas per e-post till registrator@naturvardsverket.se eller per post till
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm. Ange ärendenummer NV-07941-14 och
Generalplan Enontekis.
Underlag på både svenska och samiska kan även hämtas på Naturvårdsverkets
webbplats http://www.naturvardsverket.se/Esbo
Om ni har frågor med anledning av remissen kan ni vända er till
Naturvårdsverket, Julia Taylor, julia.taylor@naturvardsverket.se tel 010-698 10
90
För Naturvårdsverket
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Generalplan som styr vindkraftsutbyggnad i Enontekis, Program för deltagande
och bedömning 27.8.2014
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