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Svar på samråd för tillståndsansökan vattenverksamhet och dispensansökan för 
dumpning av muddermassor, Skandiaporten, Göteborg hamn och farled.  

Ärendenummer Skandiaporten 19-05264 

Naturskyddsföreningen i Göteborg ställer sig kritiska till nuvarande underlag och 
kräver att en utredning av större omfattning genomförs där nedan frågor 
kompletteras/besvaras.  

Allmänt 

Det saknas resonemang kring vad projektet innebär för ökade trafikmängder från 
hamnen på land, med beskrivning om fördelning på lastbil/tåg. 

Frågor per kapitel 

3.1.6 Alternativa hanteringssätt 

Vad är lägsta andel för att förorenat sediment ska tas hand om ordentligt? Ge 
exempel på hur hanteringen ska ske. 

4.4.4. Fiske 

Om utredningsområdet inkluderar trålområden för yrkesfiske, hur sker en 
överlappning av dumpning av muddermassor och fisket? 

4.5.1 Områdesskydd och Natura 2000 

Hur kompenseras ingreppen i strandskyddsområden och fågelskyddsområdet? Hur 
länge pågår etapp 1 med start på hösten? Pågår den under fåglarnas 
parningsperiod? 

4.5.3 Fåglar 

Var de tidigare muddringarna i samma skala som de nu planerade? Om större, har 
det planerats åtgärder för att minska grumling? 



 

Tabell 7. Miljöeffekter i vattenmiljön 

Hur ska undervattensbullret hanteras utifrån påverkan hos marina däggdjur? Även 
om de inte befinner sig inom området förflyttas ljud från sprängningar mycket långt 
under vatten och kan orsaka skador1.  

Tabell 8. Miljöeffekter på land 

Finns det en metod framtagen för att hitta koppling under detta projekt, jämfört 
med Säkra Farleder 2004? Har något upptäckts som kan ha påverkat negativt? 

6.2 Naturmiljö och boendemiljö 

Har dessa arbeten med buller planerats att ske när de har så låg påverkan som 
möjligt på naturmiljö, t.ex. under höst/vinter? 

7.4 Motstående intressen 

Har tidigare dumpningsområden haft hårdbottenområden närliggande och har de 
då påverkats negativt? De tidigare uppföljningar ser ut att enbart fokusera på 
ackumulationsbottnar.   

7.5.3 Övertäckning 

Vad innebär "störningens omfattning" i detta fall? Anses det att projektet har en låg 
eller hög omfattning? 
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