Information till sakägare som skall skriva yttranden till Mark och
Miljödomstolen i samband Kungörelsen för att bli sakägare och få
sina kostnader täckta av GEAB.
GKMA vet nu att varje sakägare måste skicka in ett eget yttrande om varför de önskar bli sakägare.
Äger du flera tomter, tänk på att ange alla fastighetsbeteckningar, storlek på tomt och belägenhet
samt markera var dessa finns på kartan. Har du vattenrätt är det mycket viktigt att yttra sig kring
detta. Yttranden kan skickas in först när MMD har kungjort GEAB:s ansökan i tidningen.
Bevaka dagspressen för info om kungörelse. När kungörelsen sker har man 2-3 veckor på sig att
komma in med yttrande. Bevaka också vår hemsida/facebook för eventuell ny information.
Dessutom måste ni med ord beskriva hur vindkraftsparken kommer att påverka er! Det behöver inte
vara någon lång ”argumentation” utan kan vara en kort beskrivning om hur den sökta
vattenverksamheten påverkar er och er fastighet. Påverkan kan vara buller, ljusblixtar, förändrad
landskapsbild och ägande av vattnet. Observera att man kan vara flera delägare av en fastighet och då
är man fler sakägare.
I länken nedan kan du hitta kartor över din fastighet, sök på vänstra sidan fri tex skriv tex. Brännö
Göteborgs kommun och använd söklänken nederst i fönstret. Klicka dig sedan fram på kartan tills du
hittar din fastighet, det är dock ej fastighetsbeteckningar utan gatunummer som kommer upp.
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
Tips och råd på vad ett yttrande kan innehålla:
BEGÄR alltid att få rättegångskostnaderna betalda av sökande dvs GEAB, Göteborg Energi AB:
MARKERA var din fastighet/fastigheter är belägen
Som sakägare påverkas vi olika, men skriv i ditt yttrande att du är ex. orolig för, påverkas av,..etc Välj
de exempel som du tycker passar dig. Här är lite förslag och tips som du kan använda i ditt yttrande.
Det är fritt att skriva egna formuleringar också såklart.
Hur kommer jag att påverkas av ljusblixtar från fundamenten dygnet runt, är orolig för att det
kan utlösa epilepsi anfall.
Jag är rädd för att ljusblixtar på fundamenten kommer att vara oerhört störande inslag i vår
landskapsbild när det blir mörkt på kvällen och under natten.
Jag är orolig för hur det konstanta bullret från parken kommer att påverka och störa mig och
min familj, är orolig för hur det lågfrekventa bullret kommer att störa och påverka vår hälsa.
Jag är mycket bekymrad över hur landskapsbilden över Hake fjord totalt kommer att förändras
och förstöra upplevelsen/bilden av vår vackra skärgård!
Jag är orolig för att trafiken i farlederna kommer att öka då det blir en begränsning av det
rörliga friluftslivet i området och därmed olyckor som kan uppstå i farlederna.
Muddermassorna från hamnen är ofarliga där de ligger idag på Tippen, men min oro är vad
som kommer att ske när man gräver i dessa och eventuella giftmassor sprids till närbelägna
badvikar och hur det kommer att påverka djurlivet i området.
Jag är orolig för att störas av svepande skuggor och hur det kan upplevas och påverka mig och
min fastighet.
Hur kommer denna Vindkraftindustri att påverka min fastighets värde och möjlighet att säljas i
framtiden.
Jag är ägare av vattenrätt och anser mig ha rådighet över vattnet och hur kan det vara möjligt
att projektera och bygga i detta område utan att tillfrågat mig som ägare.

Var förberedda med markering av din fastighet på karta och ha yttrande över din anledning till varför
du är sakägare klar redan nu på försommaren. Adress vart ni skickar yttrandena kommer att stå i
kungörelsen.
Men gå gärna in på vår hemsida och se de senaste nyheterna och kommentera gärna på Facebook –
Rädda Göteborgs skärgård.
När ni har skickat ert yttrande till MMD -var snäll och maila till GKMA ert namn och er
fastighetsbeteckning. På detta sätt får GKMA koll på vilka som skickat in.
Prata gärna med era grannar och hör så att alla fått denna info och känner till hur man gör yttrande till
MMD.
När Domstolen beslutat vilka som får bli sakägare, kommer det juridiska ombudet att höra av sig till er
för att få fullmakt att representera er i Domstolen.
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