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Inbjudan till samråd – Vattenverksamhet vid kaj 568, 

Energihamnen Göteborg samt ändrad miljöfarlig verksamhet 

 

Göteborgs Hamn AB (GHAB) planerar att i Energihamnen, Ryahamnen vid Kaj 

568, riva den befintliga kajen, anlägga ny kaj och dykdalber samt fördjupa 

hamnbassäng och farled. Med ändrade intag av produkter i Torshamnen och 

ändrad hamnverksamhet vid Kaj 568 kommer förändringar ske i förhållande till 

nuvarande tillstånd för miljöfarlig verksamhet, hamnverksamheten. Samrådet 

omfattar därmed utöver planerad vattenverksamheten också ändrad miljöfarlig 

verksamhet. 

 
Ryahamnen har vid olika tidpunkter haft olika utseende. Nuvarande Kaj 568 är 

en träkaj som är lokaliserad utmed land. Kajerna vid Ryahamnen har använts 

för in- och utlastning av energiprodukter, huvudsakligen petroleumbaserade. 

Nuvarande Kaj 568 är avstängd på grund av stabilitetskäl och är sedan länge 

tagen ur drift. 

 

I samarbete med en av aktörerna inom Energihamnen planeras för utökad 

hantering av biobaserade energiprodukter. Olika förnybara råvaror kommer att 

tas in vid Torshamnen för raffinering och sedan lastas ut vid bland annat den 

nya Kaj 568. För hanteringen krävs utökad kapacitet för fartygsanlöp i 

Energihamnen. I övrigt krävs viss ombyggnad i Torshamnen i form av t ex nya 

lastarmar och nya rörledningar eftersom de förnybara råvarorna inte ska 

blandas med de med fossilt ursprung. 

 

GHAB har bedömt att den planerade vattenverksamheten och den förändrade 

hamnverksamheten medför betydande miljöpåverkan och att ett s.k. 

avgränsningssamråd ska genomföras inom ramen för processen att beskriva 

konsekvenserna av planerad verksamhet.  
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Om ni vill framföra synpunkter, ha ytterligare information eller ställa frågor är ni välkomna att ta 

kontakt med Jenny Gwes på GHAB, gärna senast den 17 januari 2020. Synpunkter lämnas företrädes 

via mail, jenny.gwes@portgot.se. Övriga kontaktuppgifter hittas i Kapitel 2 i samrådsunderlaget. 

 

GHAB behandlar era personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 

2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. Vid frågor så kontakta den personuppgiftsansvarige: 

info@portgot.se eller dataskyddsombudet support: dso@intraservice.goteborg.se 

 

 

På uppdrag av Göteborgs Hamn AB 

 

 

Kajsa Palmqvist 
Consultant 

IA West SWE 
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