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Frågor till Svea Vind Offshore ABs förslag om havsbaserade vindkraftsparker i Gävle, efter det
s.k. samrådsmöte Iggöns Gamla skola. Ni kallade till samrådsmöte 14 april 2018 på Iggöns
skola, gällande ”Havsbaserad vindkraft”. Samtliga deltagare på samrådsmötet var tidigare
ovetande om dessa idéer, vilket bidrog till en uppslutning av personer som önskade information.
På mötet, som pågick i två timmar, visade Maria Brolin en Powerpoint presentation om vindkraft
i allmänhet under en och en halv timme, där mycket lite information handlade om de kustnära
vindkraftparker företaget sade sig ha för avsikt att lämna in en ansökan om, nära Iggön. Däremot
påstod ni att Länsstyrelsen, fiskare, fågelklubben, Boverket och alla andra kontaktade instanser
varit odelade positiva till era idéer om att i kustnära kulturmiljö bygga världens högsta
vindkrafttorn, i en aldrig tidigare skådad omfattning motsvarande 8 x Gävle stads yta
(320 km2), med användande av ännu ej framtagen eller testad teknologi. Frågan om vi
kunde ta del av dessa yttrande från myndigheter och politiker, besvarade ni med nej. Andra
frågor om konsekvenser av påverkan på natur, kulturmiljö, ljud och visuellt, besvarades
svepande, avledande utan saklig grund, samt med återkommande uppmaning att vänta med
frågor till slutet av presentationen. En fråga i slutet om hur vi sakägare kunde påverka processen
besvarades av Maria Brolin med att hon inte visste hur.
Frågor till företaget Svea Vind Offshore: Det underlag som skickats ut till några utvalda innan
mötet, är ett annat än den presentation som visades på samrådsmötet. Båda dessa informationer
skiljer sig på väsentliga punkter från underlag som skickats ut i efterhand på begäran. Alla tre av
dessa underlag skiljer sig ytterligare från den information som utgått till Gävle kommun och
Länsstyrelsen. Där anges totalhöjd på vindkraftverken till 130 – 210 m. Information till oss var
325m.
1. Hur kommer det sig att ni ger olika information till olika instanser och till oss? Vilken
totalhöjd är det som gäller?
2. Vilken information ingick i ansökan till Försvarsmakten?
Den 28/1 2016, i samråd om ”Utposten”, har Försvarsmakten sagt nej till exploatering,
Enligt er så är de positiva till Utposten. Vad har förändrats sedan Försvarsmakten sa nej?
Vilken totalhöjd har angavs till Försvarsmakten? Vilken omfattning av vindkraftparkerna
har angetts i er ansökan? Ingick alla fem vindkraftparker i ansökan? Eller bara tre?
3. Vilken information gick till politiker och myndigheter i Gävle och andra myndigheter?
Vilken totalhöjd har angavs på vindkraftverken? Vilken omfattning av vindkraftparkerna
har angetts? Ingick alla fem vindkraftparker i ansökan? Eller bara tre?
4. Informationen om mötet har varken skett till berörda fastighetsägare, boende eller till den
allmänhet som kommer att beröras utefter hela Jungfrukusten. Den information som till
slut nått några av oss, har varit både bristfällig, motstridig och ofta felaktig. Hur kommer
det sig?
5. Det protokoll som skickats ut efter mötet skiljer sig på väsentliga punkter från den
informationen, de frågor o svar som avhandlades på samrådsmötet. Protokollet är vinklat,
ojusterat och skrivet som en företagsinlaga. Hur ser ni på objektiviteten i ert

protokollutskick? (Föreläsningen bandades i sin helhet som jämförelse).
6. Fem vindkraftparker anges i underlag, men två nämndes inte alls vid samrådsmötet. Det
saknas information om var och i vad omfattning två av fem vindkraftsparker ska
lokaliseras. Hur ser de två ospecificerade vindkraftparkerna ut? Var ska de ligga?
7. På mötet angavs att ”ännu ej framtagen” teknologi ska användas, trots att beräkningar
anges för turbineffekt, ljudutbredning och kulturmiljöns påverkan. Hur är det möjligt?
8. Ni saknar lokalkännedom vs fågelliv, marint liv, friluftsliv och boende? I underlaget
anges t o m felaktigt att det saknas friluftsliv på platsen. Vad menar ni med det?
9. Det anges felaktig information i beräkning av ljudpåverkan. I ljudberäkningarna anges
torn betydligt lägre än vad som anges i underlag för ”Utposten”. Varför? På vintern blir
ljudet högre, vad vet ni om det? Hur högt blir ackumulerad Db med 25 vindsnurror?
Frekvens i Hz? Hur ser ljudberäkningarna ut för de övriga fyra vindparkerna?
10. Avstånd till närmaste fastighet är felaktigt. Ni bortser från de fastigheter som ligger allra
närmast, varför? Hur starkt blir ljudberäkningen vid närmaste fastighet?
11. Enligt boverket är det inte adekvat att använda 40 Db som riktvärde i fjäll och kustmiljö.
Vad vet ni om det? (se Boverket.se).
12. Det fotomontage ni använt i presentationen och i underlag är missvisande. Det är gjort
från en plats mer än en mil från aktuellt område, felaktig i storlek och omfattning. Hur ser
ett korrekt visuellt vindkraftpark ut från Iggöhällan? Från Iggöskaten? Samt från
närmaste fastighet? Hur ser de övriga fyra vindkraftparkerna ut från AxmarBrygga och
Gävle Strand?
13. Vi anser att ni inte fullgjort er samrådsskyldighet, vi underkänner den bristfälliga,
motstridiga och felaktiga information vi erhållit. Er idé är ingen normal vindsnurrepark,
liknande andra idag existerande. Utan en exempellös industriexploatering i en av
Gästriklands känsligaste kulturmiljöer och mest skyddade rekreationsområden! Hur kan
ni förklara det?
14. Vi yrkar på nya samrådsmöten, med kallelser och information till alla berörda
fastighetsägare i synnerhet och samtliga medborgare i allmänhet. Vi yrkar på korrekt och
adekvat information till alla berörda som underlag till samråd. Hur ser ni på det?
15. Vi yrkar på en transparent demokratisk samrådsprocess från företagets sida där
allmänheten kan ta del av samma underlag som till politiker och myndigheter. Hur ser ni
på det?
16. Vi yrkar på en transparent demokratisk samrådsprocess från företagets sida där
allmänheten kan ta del av samma underlag som till politiker och myndigheter. Hur ser ni
på det?
Med vänlig hälsning
För boende, fritidshusägare, samt besökare av hela Jungfrukusten.
//Namn

