
 

 

Yttrande angående utställning av fördjupad översiktsplan 
för Västra Arendal och Torsviken 
 

Byggnadsnämnden gav redan år 2009 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra en 

fördjupad översiktsplan för ytterhamnarna. Syftet var att möjliggöra en hamnexpansion med 

beaktande av det skydd som Natura 2000-området Torsviken kräver. Torsviken blev avsatt 

som Natura 2000-område enligt EU:s s k fågeldirektiv redan år 2000 och ingår därmed i 

Europeiska gemenskapens lista över områden som skall skyddas mot påverkan. Direktivet 

anger att bevarandeplaner skall upprättas och att dessa områden får det skydd på nationell 

nivå som säkerställer att bevarandemålen kan uppnås. Detta regleras i Sverige primärt 

genom miljöbalkens 7 kap. och avser reservatsbildning som främsta åtgärd för att säkerställa 

detta skydd. Länsstyrelsen har utarbetat en bevarandeplan för Torsviken. Senast uppdaterad 

år 2016 . 

Det har nu förflutit 20 år sedan Torsviken blev ett Natura-2000 område. EU:s direktiv och 

även rättspraxis samt den svenska implementeringen av direktivet i miljöbalken anger att 

inrättandet av reservat är en ändamålsenlig skyddsform. Vidare anges att skydd via 

reservatsbildning skall ske utan dröjsmål. Naturvårdsverket fick en fråga vad gäller 

reservatsbildning för Torsviken redan år 2006 och påpekade att detta arbete måste 

prioriteras. Yttrandet från Naturvårdsverket tillställdes även Göteborgs stad och 

Länsstyrelsen i Västra Götaland. Efter att 14 år har förflutit har detta inte verkställts vilket är 

en stor brist. 

Mot ovanstående bakgrund föreligger det ett akut behov av att utarbeta ett underlag för 

reservatsbildning innan en fördjupad översiktsplan för ytterhamnsområdet remissbehandlas. 

Det är först när det föreligger ett reservat med skyddsföreskrifter, restaureringsplaner och 

definitioner av buffertzoner som är klarlagda som det intrång av omgivande verksamheter 

medför, kan värderas mot områdets skyddsbehov och nivån av intrång.  Föreliggande 

miljökonsekvensbeskrivning svarar inte upp mot behovet att det går att bedöma effekterna 

på Natura 2000-området Torsviken. 

Samrådsunderlaget har omfattande brister 

Det föreligger ingen behovsutredning i remisshandlingen som medger någon kvantitativ eller 

kvalitativ bedömning av behovet av en ny energihamn och vilka energibärare som skall 

hanteras. En långsiktig planering förutsätter att det finns rimligt god kunskap om framtida 

energibärare och konsumtionsnivåer. Detta förelåg inte i det tidigare samrådsunderlaget år 

2014 och föreligger inte heller denna gång. 
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Det föreligger heller inte någon alternativutredning vad gäller hur syftet kan uppnås genom 

alternativa lokaliseringar inom nuvarande hamnområde.  Hamnlogistik är inte en statisk 

verksamhet utan utvecklas över tid. Ingen beskrivning finns av produktivitetsutveckling eller 

andra åtgärder som medför att behovet att utökad hamnyta kan optimeras eller begränsas. 

Vad gäller lagring av råolja finns t ex ett bergrum i kommunal ägo som inte används för 

ändamålet.  

Sverige och Europa har långtgående åtaganden inom klimatområdet som kommer att 

påverka energimixen på ett betydande sätt inom den tidshorisont som planen omfattar. Det 

gäller såväl förbrukning inom olika samhällssektorer som energibärare. De energibärare som 

avses hanteras kommer att minska i betydelse genom en rad redan beslutade EU-direktiv 

och nationella beslut. Primärt är det bränslen för vägfordon som produceras/hanteras. Att i 

ljuset av detta investera i en ny energihamn förefaller obetänksamt. När t o m ett av två 

aktuella raffinaderier i föregående remiss anser att det inte föreligger något behov av en ny 

energihamn bör frågan om behov utredas djupare.   

Det föreligger såvitt kan bedömas inget tungt vägande behov av att flytta dagens energihamn 

då lokaliseringen nära ett raffinaderi och med väl utbyggd infrastruktur på såväl land som 

sjösidan. De omfattande investeringar i tankpark och tillhörande infrastruktur som föreligger 

idag har en betydande återstående livslängd som behöver skrivas av ekonomiskt. 

När det gäller det aktuella områdets utveckling efter år 2045 finns endast lösa idéer vad 

området skulle kunna används till. Dessa lösa antaganden kan inte utgöra grund för en 

långsiktig planering. 


