Vindkraftsprojektet Kultje
Ute i Östersjön, mellan Öland och Gotland, planerar Hexicon en vindkraftspark. Hexicon inbjuder nu till
samråd kring den planerade parken och både allmänheten och andra berörda intressenter är välkomna
att inkomma med synpunkter.
Placering av parken
Det planerade vindkraftsområdet ligger på djupt öppet hav, ungefär 30 km från Öland och drygt 20 km
från Gotland. Vindkraftverken kommer att stå på flytande fundament och elen ledas genom en kabel in
till land. Då vindförhållandena är bättre långt ute till havs bedöms parken när den är fullt utbyggd att ha
en potential att producera 11 TWh per år.
Detta kan jämföras med hela elförbrukningen i Gotlands, Kalmar, Jönköpings, Kronobergs och Blekinge
län som totalt är på runt 13 TWh per år.

Samrådsunderlaget
Hela det planerade projektet beskrivs i ett samrådsunderlag som finns att ladda ner här. Bilagan i
högupplösning finns att ladda ner här.
Detta underlag med bilagan har sänts ut till ett antal myndigheter och andra intressenter som kan vara
berörda av den planerade vindkraftsparken.
Ni är varmt välkomna att lämna in era synpunkter. Information och adress finns i inbjudan nedan.

Inbjudan till samråd om en planerad vindkraftspark till havs
Hexicon AB planerar att anlägga en vindkraftspark med flytande fundament i Sveriges ekonomiska zon och
genomför nu samråd. Bolaget lämnar i samrådet information om planerad verksamhet och vill ha synpunkter på
verksamhetens utformning och vad som särskilt bör beaktas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Synpunkterna
kan till exempel röra MKB innehåll samt den planerade verksamhetens lokalisering och omfattning. Synpunkterna
kan också röra de miljöeffekter den planerade verksamheten kan antas medföra direkt eller indirekt.
På grund av rådande pandemi kommer inget allmänt samrådsmöte att hållas men ni är välkomna att höra av er
och lämna synpunkter. Vi önskar att få era skriftliga synpunkter senast 17 september, 2021 för att sedan kunna
beakta dessa i den fortsatta processen. Synpunkter lämnas till e-postadress kultje@hexicon.eu, märk gärna
meddelandet med ”Yttrande Kultje S1”. Alternativt kan synpunkter skickas via brev till:
Hexicon AB
Ref: Yttrande Kultje S1
Tegelbacken 4A
111 52 Stockholm
Synpunkterna sammanställs i en samrådsredogörelse och arbetas in i MKB. Samrådsredogörelsen kommer att
finnas tillgängligt på www.hexicon.eu.
Observera att detta är ett av tillfällena där synpunkter kan lämnas och då framför allt på innehållet i MKB. Efter
det att ansökan, teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivningen lämnats in kommer ett remissförfarande
att ta vid där det är möjligt att lämna yttrande om planerad verksamhet.
Med vänlig hälsning
Eduard Dyachuk
Projektledare Hexicon
kultje@hexicon.eu
+46 707 360 840

Utveckling i samarbete
För projektet har Hexicon ingått ett samutvecklingsavtal med norska Aker Offshore Wind. De kommer
tillsammans att utveckla den planerade vindkraftsparken Kultje. Läs mer om samarbetet här.

