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Bakgrund
• Bildades 1997
• 700 medlemmar – största samhällsförening i Halland
• Hänt mycket men en hel del kvar…
• Vald till årets utvecklingsgrupp i Halland 2009
• Arbetar med LUP - Lokal Utvecklings Plan för Bua/Värö
• Startat aktionsgruppen ’Vi mot ny hamn i Värö’

Reaktion på förslaget om hamn i Värö
Första reaktionen – CHOCK
April-skämt?
Väröborna lever i balans och i symbios med industrierna men ”Nu var måttet rågat och en gräns passerad”

Industrihamnen – verklig bild

Sanddamm – flygfoto

Bua Sanddamm

Bua Sanddamm

Bua Sanddamm
Bild natur

Bua Sanddamm

En mycket omtyckt sandstrand i Bua Sanddamm (som sköts av
kommunen). Dessutom berörs Lahall strand. De två enda stränderna
på södra Värö.

Bua Sanddamm
Bild natur

Bua Sanddamm
TV4 - Sommar med Ernst vid Örnnästet / Korpahyttan

Trindelkläppen

Film

Bua Sanddamm
150 personer berövas
hus och hem (75
fastigheter).
Många nybyggda hus
sedan planändring i
början av 90-talet.

Kommunens planer/strategi
Om Bua Sanddamm i ÖP2000
• Mycket stor restriktivitet ska iakttas vid prövning av bebyggelse och andra
åtgärder med hänsyn till områdets karaktär av naturområde.
• Vattenlinjen vid Östra Sanddamm betecknas ”bevarat kustområde” på karta.
• Stora delar av området är viktiga närrekreationsområden.
• Ny bebyggelse bör förläggas i anslutning till befintlig och till utformning, material
och färgsättning anpassas till den äldre lokala byggtraditionen och till
landskapsmiljön.
• Utmed hela havskusten gäller strandskydd på 300 m inåt land och100 m ut i
vattnet.
• Största delen av kusten är viktig för rekreation, bad och rörligt friluftsliv. Dessa
natursköna områden skyddas därför mot ingrepp.
• Riksintresse för det rörliga friluftslivet och delvis riksintresse för naturvården.

Kommunens planer/strategi
• Camping i Bua – förslaget Sanddamm lyftes fram av kommunen
• Rundtur i Bua 2006 med politikerna – Sanddamm
• Trollåsens Samfällighetsförening ville 2009 ändra detaljplanen för att öka
byggrätten från 100 till 125 m2 men fick nej i KSAU med följande motivering:
Avslå framställan för Bua 29:2 – 29:23, mot bakgrund av de höga naturvärdena
som finns på platsen
Beskrivning:
• Hallands kust omfattas av de särskilda hushållningsbestämmelserna enligt
miljöbalkens 4 kap. där turismens och friluftslivets intressen särskilt ska
beaktas.
•Området ska bevaras som natur- och friluftsområde.
Beslutande på mötet var bla Gösta Bergenheim (m), Jana Nilsson (s), Harald
Lagerstedt (C).

Kommunens planer/strategi
Hur kan kommunen helt plötsligt göra avsteg från tidigare planer och
komma med förslag om en gigantisk industrihamn mitt i ett område, som
tidigare bedömts:

•
•
•

vara viktigt pga höga naturvärdena
viktig för rekreation, bad och rörligt friluftsliv
människors hem och verksamhet

?

Hur arbetar Vi mot ny hamn i Värö
Aktionsgruppen ‘Vi mot ny hamn i Värö’ har bildats och format 3 st grupper
1. Opiniongrupp
2. Miljö- och plangrupp
3. Hamngrupp
Totalt är ett 40-tal personer engagerade (många olika kompetenser).
För respektive grupp finns en aktionslista med ett 20-tal aktiviteter. Tex
- Granskning av förstudien
- Ekonomiska utredningar
- Möten med politiska partier
- Genomgång av hamnens verksamhet inkl.intervjuer med alla större kunder
- Kartläggning av nödvändiga tillstånd samt plan- och miljöfrågor
- Konsultation av miljöexperter och jurister
- Facebook med 700 medlemmar
- 800 namnunderskrifter mot hamn i Värö
- www.vimothamnivaro.se
- Klisterdekaler mm

Ni har hört av oss och kommer höra mer från oss…

Fridlyst Hasselmus
Sveriges främste hasselmus expert, Boris Berglund, var på vårt initiativ i Sanddamm i
helgen. Han hittade då 50-60 Hasselmusbon. Tidigare har det ej hittats möss väster om
E6:an. Detta kommer nu rapporteras in till länsstyrelsen.

Hasselmöss har tidigare stoppat eller försenat infrastruktursbyggen.

Förstudien - innehåll
• Bekostad av Södra Cell
• Visar inte helheten, den saknar bla
• Analys av väg- och tåginfrastruktur (helhet)
• Total transportpåverkan - endast Södras del är med
• Övrig påverkan (möjlighet till pendelstation mm)
• Kostnad för flytt av befintliga företag och deras lokaler mm.
• Kostnad för fastighetsinlösning
• Sedimentprov för att se vilka miljögifter som finns i Klosterfjorden
• Kostnad för sprängning av berget vid Trollåsen

• Förstudien redovisar att områden behöver utredas såsom
• Påverkan på Natura 2000-område
• Påverkan på sälskyddsområde
• Bullerutredning
• Utredning om skyddade arter
• Utredning om fornminnen
• Utsläpp till luft/vatten

Påstås i förstudien att ett miljömässigt tillstånd är möjligt!?

Förstudien – frågor / påståenden
• Denna stora industrihamn (125 fotbollsplaner) - vad är fortsättningen?
• Jungfrulig mark som förstörs för all framtid!
• Ej nautiskt kortare avstånd/tid från farled till Värö än till Varberg
Avstånd och tid ut till öppet hav (i förstudien kallad farled?):
- Varberg - farled 1,8 distansmin. (3333meter). Tid med 5 knop innanför pirarna sedan 10 knop blir 16,5 min.
- Sanddamm - farled 3 distansmin. (5556 meter). Tid med 5 knop förbi vändplats sedan 10 knop blir 27 min.

• Södra Cell / Timber behov av en ny industrihamn?

• Vision för Bua / Värö
• Vision 2025 – ”Västkustens kreativa mittpunkt”
• Frågor väcks i Värö - tillhöra Varbergs kommun?
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• Kapitalkostnad 140-200 miljoner kr/år för 2145 miljoner kr.
• 1 miljard felräkning innebär 1 kr ökad skatt under 10-år.

Räkneexempel – antagna kostnader
Kostnader
1. Ny hamn investering + 20 % osäkerhet
2. Ersätta befintliga lokaler/förråd
3. Sanering av hamnmark i Vbg
3. Kapitalkostnad under byggtid
4. Kvarvarande skulder bef. hamn Vbg
5. Ny infrastruktur för tåg och väg
6. Inlösen av 75 fastigheter a 3,5 milj kr
7. Övrigt
Summa

Mkr
2574
500
250
500
150
750
260
100
5084

Finansiering
Försäljning av 600 000 m2 mark á 3625 kr/m2
40 % exploatering ger 240 000 m2 a 8950 kr/m2

2145
2145

Försäljning av 600 000 m2 mark á 8400 kr/ m2
40 % exploatering ger 240 000 m2 a 21000 kr/m2

5034
5034

Förstudien – slutsats
1. Transporterna till och från den förslagna hamnen kommer att ge upphov till ökat
buller, försämrad luftmiljö, ökad mängd farliga transporter och kraftigt ökad
trafikbelastning i Väröområdet.
2. Väröområdet har sedan tidigare flera tunga industrier såsom Ringhals och Värö Bruk
som påverkat boendemiljön. Väröhalvön har tagit ett stort samhällsansvar genom dess
etableringar och vi säger därför NEJ till den förslagna hamnen i Bua Sanddamm.
3. Det föreslagna området för hamnen ligger i ett område med mycket stora natur- och
rekreationsvärden och ett stort antal permanent- och fritidsboenden.
4. Den föreslagna hamnen kommer dessutom att ligga inom ett sälskyddsområde och i
direkt anslutning till ett Natura 2000-område och ett naturreservat.
5. Den förslagna hamnen ligger i ett område med utrotningshotade växter (martorn) och
djurliv (linsräka, fridlysta hasselmöss).
6. Ekonomisk kalkyl - många antaganden (bla godsvolymer) och stora risker!

Finns ingen anledning att fortsätta detaljstudera denna fråga!

Befintlig hamn i Varberg
• Samtliga större hamnkunder, utom Södra, är nöjda med hamnens funktion och
avvisande till en flytt.
• Södra står för ca 25 % av hamnens godsmängd och endast det tredje största
företaget på sågade trävaror (Vida och Setra är större).
• I den nuvarande hamnen har det genom åren investerats ca 2 miljarder kronor. Detta
kapital går förlorat vid en flytt.
• Hamnen är idag endast utnyttjad till halva sin kapacitet.
•Hamnen kan med befintliga planer expandera till tre gånger dagens volymer och ändå
frilägga mark i de södra delarna.
• Flera kunder har nyligen gjort investeringar i anläggningar, depåer, magasin och
utrustning.
• Ligger i godsvolym på plats 18 i Sverige (halkat ner från 14 till 18 de senaste 5-10
åren fast ambitionen var att komma in bland 10 i topp).

Godsmängder Varbergs Hamn, 1000 ton
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- Den historiska ökningstakten, under 20 år, är ca 4 % per år.
- Med samma ökningstakt innebär det att det kommer att ta 15 år att uppnå full kapacitet
(3 milj.ton) och 28 år att uppnå tillståndsvolymen (5 milj.ton)

Möjligheter i Varberg
• Det friläggs i samband med byggandet av stadsmiljötunneln och vid flytt av
färjeterminalen ca 80000 m2 som kan ge ett tillskott på ca 1600 lägenheter (85 m2).
• Bygg hamnpir mot Getterön och flytta in hela eller delar av Getteröns småbåtshamn
till ytan där färjan ligger idag. Denna lösning skulle ge “hamnstad” och en attraktivt
placerad småbåtshamn.
• Kostnad för vidareutveckling av Farehamnen med roro-läge och färjeterminal är
ca 300-400 milj.kr.
• Trafikproblemen i Lassabackarondellen
går att lösa bort genom en ny anslutningsväg från Getterövägen parallellt med
järnvägen mot Västkustvägen norrut.
• Stadsutvecklingsprojektet kräver inte
en hamnflytt för att utveckla Varberg!

