Samråd, enligt 6 kap. 4 § miljöbalken,
angående ansökan om ändringstillstånd
enligt miljöbalken samt ansökan om
koncession enligt naturgaslagen
Samrådsunderlag finns tillgängligt på
www.swedegas.se/LNG-samrad-goteborg. Det kan
även beställas per post, se kontaktuppgifter nedan.
Syfte och omfattning
Sjöfarten behöver minska sina utsläpp. Svensk industri vill ersätta
olja och kol och även transportsektorn vill ställa om till mer miljövänliga bränslen. För att möta denna efterfrågan planerar Swedegas
att bygga en anläggning för hantering av flytande naturgas, LNG, i
Skarvikshamnen i Göteborg.
Swedegas fick 2014 tillstånd enligt miljöbalken att bygga anläggningen, som utgör så kallad Sevesoverksamhet enligt lagen
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor. Nu avser Swedegas att ansöka om att delar av tillståndet ändras samt att komplettera sin ansökan om koncession enligt naturgaslagen.
Som ett första steg planerar Swedegas att uppföra en bunkringsstation vid kaj 519 för att möjliggöra bunkring av LNG-drivna fartyg
under tiden de lossar och lastar vid kaj. Bunkring av fartyg planeras
även vid kajerna 520 och 521 på samma pir. Bunkring på detta sätt
är tidseffektivt.
Den ändring i miljötillståndet som Swedegas nu ansöker om
innebär att bunkringsverksamheten vid kajerna 520 och 521 inkorporeras i tillståndet från 2014 (där kaj 519 redan ingår). Swedegas
avser även komplettera sin ansökan om koncession enligt naturgaslagen med denna bunkringsanläggning.

Samrådsprocess
Swedegas höll 2013 samråd för tillståndsansökan enligt miljöbalken
och koncessionsansökan enligt naturgaslagen. Under 2014 fick
Swedegas tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra LNG-anläggningen i Göteborgs hamn. Ett kompletterande samråd genomfördes
2016 angående koncessionsansökan enligt naturgaslagen.
I samband med ansökan om ändringstillstånd och kompletterad ansökan om koncession, genomförs nu ytterligare samråd. Särskilt berörda, allmänheten och miljöorganisationer inbjuds att ta del
av underlaget för samråd och att komma in med synpunkter på utformningen av miljökonsekvensbeskrivning.
Synpunkter i samrådet lämnas, antingen per brev eller e-post,
senast 25 september 2017 till info@lngterminalgoteborg.se eller
Swedegas AB, Att. Lars Persson, Kilsgatan 4, 411 04 Göteborg
Frågor om samrådsprocessen besvaras av Lars Persson,
tel 031–43 93 68 och Saila Horttanainen, tel 070–622 76 06.

