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Yttrande över projekt Vindplats Göteborg - samråd enligt Miljöbalken.  
 
Vid det tidigare samrådet avseende Vindplats Göteborg  
tog vi  del av det material som Göteborg Energi rekommenderade.  
Genom informationsinhämtning från vårt nätverk och andra grupper och organisationer som vi 
kommit kontakt med fann vi att inställningen till vindkraft varierar kraftigt från absolut nej till 
kompromisslöst ja.  
Boverket utpekar området för vindkraftsparken som ett stoppområde för vindkraft. 
Vi insåg att en granskning av hela vindkraftsetableringen är behövlig. 
 
Aktuellt samrådsunderlag  
påvisar såväl för- som nackdelar med ett förverkligande av vindkraftsparken.  
 
• Erforderliga geotekniska undersökningar sägs utföras först när projekteringen påbörjats. 
 
• ” Statens Energimyndighet bedömer att efterfrågan på el kommer att fortsätta öka på den 
svenska marknaden. Om inte Sverige skapar förutsättningar för ny elproduktion kommer 
efterfrågan medföra att Sverige även fortsättningsvis kommer att behöva importera el.” 
 
•  I punkt 3 i samrådunderlaget, som tar upp syftet med den fortsatta samrådsprocessen står. 
”Göteborg Energi har stor respekt för den samrådsprocess som föregår en ansökan om 
tillstånd enligt miljöbalken. Bolaget sätter stort värde på det faktum att förfarandet utgör en 
demokratisk process där samtliga parters åsikter och upplysningar noga ska beaktas. Det är en 
självklarhet att samtliga berörda under projektets gång ska få tillgång till god och 
lättillgänglig information samt vetskap om projektet.” 
 
Nya rön 
I bifogade artikel i Svenska Dagbladet ställer sig ledamöterna i Kungliga 
Vetenskapsakademins energiutskott mycket skeptiska till en alltför stor satsning av vindkraft i 
Sverige.  
 
Nätverkets beslut 
Bland annat bifogad artikel ur Svenska Dagbladet och punkt 3 i samrådsunderlaget ger vid 
handen att ytterligare konsekvensbeskrivningar krävs innan Göteborg Energi slutför 
samrådsprocessen genom att genomföra ett så kallat ”fortsatt samråd” och för att få nätverket 
att tillstyrka planerna på en vindkraftsanläggning vid Hake fjord  
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