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Yrkande angående fördjupade översiktsplanen 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. 

Göteborgs hamn är Skandinaviens största och är av stor betydelse för näringslivet i Sverige 

och Norge. Mot detta ställs, i den fördjupade översiktsplanen, bland annat Torsviken med 

sina naturvärden samt många kulturhistoriska objekt. Efter samrådet har en bearbetning 

gjorts. Det har bland annat inneburit att ett antal infrastrukturalternativ valts bort med 

hänsyn till miljö- och riskkriterier. 

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. 

 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att ställa ut den fördjupade översiktsplanen för Västra 

Arendal och Torsviken. 

Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att efter utställningen återkomma med en mera 

preciserat uppdrag om naturreservat kring fysik avgränsning, omfattning avseende 

utredningar, tidsplan och beräknade kostnader. Detta avseende det området som idag är 

Natura 2000-område i Torsviken. 


