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Angilendc ansiikan om tillstlnd till vindlcaftprojcktct Hiilsingcskogen

Sveriges Geologiska Underscjkning(SGU) har den 9 februari 2015 flitt det
aktuella lrender ftir yttrande. Med anledning hiirav framfirr SGU fiiljande.

I mil jiikonse kve nsbeskrivningen och i bilagan om geohydrologi finns en del
korra besknvningar av de geologiska fitrhi.llandena. Texten er bara en
beskrivning av den SGU:s databas.men har saknas ni.gon som helst ftirklaring
kring g,oologins berydelse fcir projekter. I de inf:illda klrtorna kan hiir oclci ses
em "isdlvspiverkar omride" som i sjdlva verket dr en isdlvsavlagring med rydliga
egenformer. Denna dr i SGU:s regionala grundvattenkartering bediimd som ett
grundvartenmagasin med de basta fdrutseitning"rr," fd. g.unju",,..,u,,[ u*,..
och nordvdst om H?isbosiiin.
Tyvdrr haltar beskrivningen av geologin en hel del och det hade varit dnskvdrt att
beslnivningen hade gjons 

"l, 
,akkunnig inom dmnet.

I anstikan finns beriikningar av behovet av ballastmaterial men her framgir det
inre hur materialet skall produceras och om tlkwerlsamheten kommer att
bedrivas.lokalr eller i befindiga tikter utanftir verksamhetsomridet. Det ir dock
bra arr der tinns en poliry om art inte anvinda naturgrus inom projektet.

I denna ansiil<an framgir inget om hur iterstillningen av omrldet skall utftiras.
Energimyndigheten kommer snart med rikrlinjer fIr hur detta bcir ske och det
b.6r naturligwis framgl av anstikan vad ,orn pl"rr.r".. Etr exempel pi dena iir till
vilken grad fundamenten skall avliigsnas ft;r an mdjliggtira iterteskogning av de
anvdnda y.torna.

Omridet ber,iirs inte av nigra understikningsrillstlnd enligt minerallagen.

SGU har inget atr erinra mot projektet men anser atr anscjkan biir fdrbertras i
det som nemnts ovan.
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Beslut i dena lrende har fattats av avdelningschefen Anna Aberg.

I den slutliga handlaggningen av drendet har dven statsgeologen Bjiirn Wiberg
deltagit och der har dven ftiredragirs av densamme.
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