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• Uppgift om hur Swedavia får tillgång till gällande översiktplan 
(hemsida, kontaktperson etc.) och om planen kommer att revideras 
inom kort, ange om arbete redan pågår eller ungefärlig tidshorisont 
(t.ex. ny ÖP planeras vara färdigställd 2012, eller liknande) 

• Områden som reserverats eller är tilltänkta för vindkraftsetablering 
• Planerade utbyggnadsområden (bostäder/fritidshus t.ex.) som finns 

inom eller i anslutning till i samrådsunderlaget presenterade 
bullerkurvor 

• Uppgifter om så kallade "tysta områden" 
 
Eventuella synpunkter och kompletteringar enligt ovan översänds till senast 
den 1 september 2010 till: 
 
maria.bengtsson1@swedavia.se alternativt Swedavia AB, Göteborg 
Landvetter Airport, 438 80 Landvetter. För eventuella frågor eller mer 
information, vänligen kontakta projektledare Maria Bengtsson 0733-52 08 
07 eller miljöchef Sandra Brantebäck 0738-51 69 14. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 

 
 
Maria Bengtsson 
Projektledare för miljöprövningen av Göteborg Landvetter Airport 
 
 
Bilagor: 
Sändlista 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



  
   
 

Sändlista  
 

Myndigheter  

 
• Länsstyrelsen i Hallands 

län 
• Region Halland  
• Naturvårdsverket  
• Transportstyrelsen  
• Banverket  
• Boverket  
• Energimyndigheten  
• Fiskeriverket  
• Försvarsmakten  
• Jordbruksverket  
• Kemikalieinspektionen  
• Trafikanalys (f.d. SIKA) 

• Sjöfartsverket  
• Skogsstyrelsen  
• Socialstyrelsen  
• Trafikverket  
• Vattenmyndigheten  
• Tillväxtverket  
• Myndigheten för 

samhällsskydd och 
beredskap, MSB 

• Västra Götalandsregionen  
• Näringsdepartementet 
• Post- och Telestyrelsen  

 
 

Organisationer  

 
• Airport Regions 

Conference 
• Flygbullergruppen Härryda 

Östra  
• Salvebo buller  
• Ingsjöarnas och Oxsjöns 

Fiskevårdsområdesförening  
• Kungsbackaåns 

vattenvårdsförbund  
• Göta älvs 

vattenvårdsförbund  
• Naturskyddsföreningen 

Göteborg  
• Naturskyddsföreningen 

Härryda  
• Räddningstjänsten Stor-

Göteborg  
• Svensk pilotförening  
• Västsvenska turistrådet  
• Västsvenska 

Handelskammaren  
• Göteborg & Co  

• Göteborgsregionens 
kommunalförbund  

• GRYAAB 
• SMHI 
• Business region Göteborg  
• Göteborgsregionens 

luftvårdsprogram  
• Luftvårdsförbundet för 

västra Sverige  
• Svensk flygledarförening  
• Västkuststiftelsen  
• Sveriges geologiska 

undersökning  
• Kammarkollegiet  
• Chalmers Tekniska 

Högskola  
• Göteborgs Universitet  
• Vattenråd Lyngnen 
• Sjuhärads 

kommunalförbund  
• Svenskt näringsliv  
• Svenskt flyg  
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