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Ansökan om tillstånd enligt 4 kap. lagen om hushåI1-
ning med naturresurser m.m. att nyanlägga ett natur-

at kraftvärmeverk vid Ryahamnen i Göteborgsgaseld
kommun

t

Göteborqs och

Energiverken i Göteborg AB - numera Göteborg Energi
AB - har i skrivelse den 26 juni 1990 ansökt om
tillstånd enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushåll-
ning med naturresurser m.m. (t{RL) att nyanlägga ett
naturgaseldat kraftvärmeverk vid Ryahamnen i Göte-
borg. Som reservbränsle avses lättolja att användas.

Av handlingarna framgår att det planerade kraftvär-
meverket skal-I lokaliseras vid Ryahamnen på södra
delen av Hisingen. Området för verksamheten gränsar
i söder till- Göta äIv, i nordväst till naturreserva-
tet Rya skog och omges i övrigt av annan industriell
verksamhet. Kraftvärmeverket avses få en tilIförd
effekt om ca 600 MI,l. Vid maximal mottrycksdrift an-
ges uteffekten till- ca 250 M9ù värme och ca 250 270
MVI eI. Verkningsgraden i anläggningen är då ca 85 t.
Verket kommer även att utrustas för kondensdrift.
Härigenom kan eleffekten vid sådan drift öka upp
till 290 MW. Drifttiden.vid anläggningen uppskattas
av bolaget till ca 6000 timmar per år, Kondensdrift
eller kombinerad kondens- och.nòttrycksdrift kommer
att ske i begränsad omfattning. Den årliga energi-
produktionen beräknas till ca Lr2 TWh värme och ca
L,2 TWh eI.

Bolaget har för närvarande flera anläggningar för
huvudsakligen värmeproduktion. Fjärrvärmeförsörj-
ningen i Göteborg sker tilt betydande del även med
spillvärme från avfallsförbränning och från raffina-
deriverksamhet. r den plan för utbyggnad av kraft-
värmeproduktion i Göteborg, som har behandlats av
konununfullmäktige i Göteborg i mars 1990, har
bolaget redovisat olika alternativ vad avser såväI
bränsleval som Iägen för produktionsanläggningar.
Den föreslagna lokaliseringen av det naturgaseldade
kraftvärmeverket har valts med hänsyn till närheten
tilI fjärrvärmenätet, nöjligheterna att ordna
bränsleförsörjning - med avseende på såväI naturgas
som lättolja - och kylvattenförsörjning samt
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till utbyggda väg- och järnvägsförbindelser. Det
planerade kraftvärmeverket utgör en första etapp i
planen för utbyggnaden av kraftvärmeproduktionen i
Göteborgsområdet .

Enligt bolaget kommer utsläppen av svaveldioxid från
det þlaneraãe verket att understiga 5 ton per år.
TiII följd av minskad användning av kol och olja i
andra anläggningar minskar svaveldioxidutsläppen
'från bolagets totala produktion med ca 200 ton per
år. Vid ett specifikt utsläpp av 50 ng Nox/MJ till-
fört bränsle har bolaget beräknat de årliga ut-
sIäppen av kväveoxidei, räknat som kvävedioxid, från
kraÍLvärmeverket til-I ca 525 ton per år. Utsläppen
av kväveoxider i bolagets totala energisystem skulIe
i så fal} öka med i storleksordningen 200 ton år-
ligen. Utsläppen av koldioxid från den planerade
anläggningen har av bolaget beräknats tiII ca
600 000 ton per år. Sett till hela systemet blir
ökninqen drygt 2OO 000 ton koldioxid per år.

Vj.d kon¡iensdrift av anläggningen måste upp till
ca 200 Mh¡ värme kylas bort. Detta avses ske med kyI-
vatten från Göta äIv och motsvara ett maxi:nalt flöde
på 5 m3/s,

Försörjningen med naturgas planerades ursprungligen
ske genom en ny grenledning med anknytning till en
utbyggd stamledning norr orn Göteborg. Med hänsyn
tiII att en sådan utbyggnad av stamledningen för
närv.r:rande inte är aktuell kommer försörjningen att
ske söderifrån qenr-rm befintlig grenledning sedan
vissa åtgärder vidtagits som medger ett högre drift-
t,ryck, Anläggningar för mottagning och lagring av
Iättolja finns redan i anslutning till den planerade
verksarnìreten "

Yttrandetr över ansökningen har getts Ín från över-
befäihavaren, överstyrelsen för civj.l' beredskap'
statens räddningsverk, socialstyrelsen, vägverket,
sjöfartsr¡erket, Sveriges meteorologiska och hydrolo-
qiska j-¡'lstitut, statens geotekniska institut, riks-
ant-j.kvar.Leämbetet, lantbruksstyrelsen, skogsstyrel-
6en, fiskeristyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen, då-
varancle plan- och bostadsverket, statens industri-
verk,. sprängämnesinspektionen, statens naturvårds-
verk, statens energiverk, länsstyrelsen i Göteborgs
och Bohus län, Göteborgs kommun, Sveriges stuvare-
förbr¡nrl /Svenska hamnförbundet, Landsorganisationen i
Sveii ge, Svenska byggnadsarbetareförbundet och
Nr'r. r.,i ¡s ¡r'.itls f ijre n i.nge n .

Social-"ty.relset¡ har bifogat lrttrande från Institutet
för rnil. jömedicin. Arbetsmarknadsstyrelsen har
bifogat yttrande från länsarbetsnämnden i Göteborgs
oclr Bohus län. Svenska byggnadsarbetareförbundet har
bifogat yttrande från förbundets avclelning L2 i
Göteborg.

n
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Skrivelser har kommit in från Lundby Egnahems-
förening, Torslanda Miljögrupp, Sven och Lilian
l{ahlberg samt Miljöcentrum.

Bolaget har därefter kornpletterat ansökningen vad
avser säkerhetsfrågor rörande den planerade verksam-
heten och kringliggande befintlig verksamhet.

Yttranden över bolagets komplettering har getts in
från överstyrelsen för civil beredsk.p, statens
räddningsverk, sjöfartsverketr Sveriges meteorolo-
giska och hydrologiska institut, statens geotekniska
institut, boverket, sprängämnesinspektionen,
Göteborgs kommun och länsstyrelsen i Göteborgs och
Bohus Iän.

Koncessionsnämnden för miljöskydd har yttrat sig
över ansökningen med komplettering.

Bolaget och Iänsstyrelsen i Göteborgs och Bohus Iän
har kommit in med slutliga yttranden,

Flertalet remissinstanser tillstyrker etler lämnar
ansökningen utan erinran. Flera av dessa anser att
titlstånd bör lämnas under vissa förutsättningar och
förenas med särskilda villkor. Fiskeristyrelsen av-
styrker ansökan. Erinringar mot ansökningen framförs
även av intresseföreningar och enskilda.

Göteborgs kommunfullmäktige har den 29 november 1990
tillstyrkt ansökningen.

Statens energiverk anser att det är av stort energi-
politiskt intresse att fjärrvärmeunderlaget i
Göteborg utnyttjas för samtidig produktion av värme
och eI. Verkningsgraden i anläggningen kan därigenom
håIlas på en mycket hög nivå. Liknande synpunkter
framförs av flera remissinstanser. Koncessions-
nämnden för miljöskydd anser att anläggningen bör
utformas så att spilivärmeleveranser från GRAAEIs
avfallsförbränningsanläggniqg och från SheIIs
raffinaderi inte trängs ut.

Miljöcentrum anser att endast svenskt biobränsle
skall få användas som energiråvara vid anläggningen.
Koncessionsnämnden för mitjöskydd anser att mot-
svarande höga elverkningsgrad och så begränsade ut-
släpp av svavel och koldioxid för att producera el
och värme för närvarande inte kan uppnås med något
annat bränsle än naturgas för en anläggning av
planerad st,orlek. Mot bakgrund av att teknik för
storskalig användning av biobränslen för kraftvärme-
produktion med hög effektivitet ännu är Iångt ifrån
praktisk tillifunpning anser nämnden det inte vara
realistiskt att använda biobränsle i den ansökta
anläggningen. En sådan inriktning bör enligt nämn-
den, i enlighet med bolagets intentioner, övervägas
i nästa etapp av utbyggnaden av Göteborgs kraft-
värmesystem. Statens naturvårdsverk anför liknande
synpunkter.
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Beträffande elproduktion genom kondensdrift finns
olika uppfattningar bland remissinstanserna. Natur-
vårdsverket och socialstyrelsen anser att kraft-
värnreverket inte bör utrustas för kondensdrift.
Koncessionsnämnden för mitjöskydd anser att det från
nationella elhushåltnings- och miljösynpunkter bör
vara bättre att förse an1äggningen med en kondens-
svans än att investera i nya fossileldade kondens-
kraftverk för att klara elbehovet vid torrår.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus Län anser att
lokaliseringsplatsen i huvudsak är välvald med hän-
syn tiII närheten til1 hamn och kylvatten, planerade
och befinttiga ledningsnät sannt övriga förhållanden.
Länsstyrelsen och koncessionsnämnden för niljöskydd
anser att hj-nder inte möter mot företaget med hänsyn
till bestämmelserna i 2 och 3 kap. NRL och heller
inte från andra allmänna planeri-ngssynpunkter.
Boverket konstaterar att lokaliseringen vid Rya-
hamnen överensstämmer med Göteborgs kommuns över-
siktsplari. Lokaliseringen förutsätter dock att verk-
sanlll1.er som bedrivs i området flyttas och att en ny
deta.} jpì-an upprättas. I yttrandet över säkerhets-
studien anför boverket att de frågor som rör häIsa
och säkerhet bör regleras i detaljplan senast i sam-
band med prövninqen enl.iqt miljöskyddslagen. Detalj-
planeområdet bör enligt verket omfatta inte bara den
planerade anläggnj-ngen r.rtan också användningen av
närliggande mark- och vattenområden som kan påverka
säkerheten vid verket eller omvänt där verket kan
påverka säkerheten. Göteborgs kommun påpekar att
säkerhetsfrågor behandlas i det pågående detalj-
planearbetet och att de kommer att beaktas i den
fortsatta planeringen och vid utformningen av
anläggni.ngen.

överstyrelsen för civil beredskap anser att en för-
läggning av verksamheten vid Ryahamnef¡ är oIåimplig
med hänsyn till den regionala mål- och riskanalysen.
Statens räddningsverk anser att en låfunpligare Loka-
lisering bö:: eftersträvas frå¡r risksynpunkt. Om en
-l.oka !.:j-serii-lq än,lå kolnmer att ske vid Ryahamnen måste
kraftvärmeverket utfr:rmas så att en gasexplosion
inte ¡îeclför ailvarlig skada på miljön och kringlig-
gancle zerksarnhet. State¡rs qeotekniska Ínstitut anser
att det inte är klarlagt att en lokalisering vid
Ryahamnen är fördeiaktigare än en lokalisering
längre västerut på Hisingen.

Vad avser villk,:r för verksamheten anser kon-
c(?:-,Ì.r.r¡'.s:lä:nncler: ¡ör ¡nil. jüskydcl att det i rege::ings-
bes.L;rt'eL bör Iö::eskr-rqa.j aLi: anläggningen skall
!¡estå av flera blocl< fö¡" att öka flexibiliteten och
däri.gen<)m in'LL" tränga unclan spillvärmeleveranser
tili fjärrvärmesystemet saml- för att minska behovet
av blarrCad mottrycks- och kondensdrift.

Statens energi-verk anser att, svavelhalten i reserv-
bränslet bör begränsas till 0,1 t.
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Flera remissinstanser anser att utsläppen av för-
surande ämnen bör begränsas i större utsträckning än
vad som anges i ansökningen. Koncessionsnämnden för
miljöskydd anser att som villkor i regeringens be-
slut bör föreskrivas att kraftvärmeverket förbereds
för en anläggning för selektiv katalytÍsk reduktion
av rökgaserna (s.k. SCR-anläggning) för att göra det
möjligt att i tillräcklig utsträckning begränsa
utsläppen av kväveoxider. Riksantikvarieämbetet,
skogsstyrelsen, boverket m. fl remissinstanser anför
Iiknande synpunkter. Närmare villkor bör enligt kon-
cessionsnämnden m.ft. remissinstanser fastställas
vid prövningen enligt miljöskyddslagen.

överbefälhavaren anger att vissa nya försvarsanlägg-
ningar kan behövas och att vissa försvarsanlägg-
ningar kan behöva flyttas och att kostnaderna härför
skaÍ1 bestridas av bolaget. överbefäIhavaren förut-
sätter att bolaget samråder med militärbefäIhavaren
i västra miU-tärområdet beträffande framkomlighet
ti}I försvarets anläggningar samt vid utformningen
av den planerade verksamheten med hänsyn tiII för-
svarsaspekter.

I sitt slutliga yttrande anför bolaget att jåimfört
med ansökan har förutsättningarna för leverans av
naturgas ti1l anläggningen ändrats i och med att
planerna för en utbyggnad av stamledningen för
naturgas norr om Göteborg för närvarande inte är
aktuell. De nya förutsättningarna beträffande
transport av naturgas begränsar enligt bolaget
ytterligare möjligheterna att finna alternativ loka-
liseringsplats för det planerade kraftvärmeverket.
Pågående sårbarhetsstudier avseende kommunalteknisk
försörjninÇ visar att elförsörjningen är det känsLi-
gaste försörjningsområdet. Genom anläggningen vid
Ryahamnen minskas denna känslighet under förutsätt-
ning av möjlighet till kondensdrift. För kondens-
drift krävs god tillgång till_kylvatten.

Enligt bolaget är det uppenbart att Iäget vid
Ryahamnen är känsligt från försvarssynpunkt men att
detta gäI1er hela hamnområdet i Göteborg. Detta
innebär att det knappast går att finna ett läge med
tillgänglighet tilt fjärrvärmenät och kylvatten-
recipieñt som inte är klassat i högsta risknivå.
Bolaget bedömer att koncentrationen av viktiga an-
läggningar vid Rya skapar förutsättningar att håIIa
en bättre bevakning och ett bättre sabotageskydd än
vad som vore rnöjligt på många andra platser. Enligt
bolaget har lokaliseringen skett med det hänsynsta-
gande tilI beredskapssynpunkter som varit möjligt.
Enligt bolaget visar den säkerhetsstudie som har
gettÀ in ati det med säkerhetstekniska åtgäraer går
ãtt Uegränsa riskerna till en acceptabel nivå. Risk-
och beiedskapsaspekterna ko¡runer också att beaktas
vid den närmare utformningen av anläggningen.

Bolaget anger att en utformning med ett gasturbin-
aggregat är det från ekonomisk synpunkt fördelakti-
gaste men att flera gasturbiner ökar effekttillgäng-



6

lj-gheten och också har andra förde1ar. Mot denna
bakgrund avser bolaget att under detaljprojekte-
ringen noggrant pröva möjligheterna tj.ll optimala
Iösningar.

I samband med koncessionsnämndens sammanträde i mars
1991 har bolaget åtagit sig begränsa utsläppen av
kväveoxider tiII högst 30 mg NOX/MJ tillfört bränsLe
och att som reservbränsle använda lättolja med en

, högsta svavelhalt av 0r1 t. Utsläppen av kväveoxider
kommer härigenom att bli drygt, 200 ton lägre än vad
som angetts i ansökan och bli obetydligt högre än om
ingen kraftvärmeutbyggnad skulle ske. En betydande
elproduktion kommer att kunna ske utan att nedfallet
av kväveoxider eller bildningen av ozon i
Göteborgsregionen ökar mer än obetydligt. De samlade
utsläppen av försurande ämnen från bolagets hela
energisystem kommer härigenom att minska.

En1igt r:iktlinjerna för energipolitiken är det ange-
Iäget att värmeunderlaget i fjärrvärmesystemen ut-
nyttjas för kraftvärmeproduktion så långt det är
ekonomiskt rnöjligt. Kraftvärme har påtagliga miljö-
förclelar genom effektivt utnytbjande av bränslet. I
regeringens proposition (prop. 1990/9t:gg, NU 40,
rskr. 373) om energipolitiken, anförs att naturgas
ocl¡ biobränslen är konkurrerande bräns1en vid pro-
dul<tron av bI.a. kraftvär:me. ilärvid görs bedömningen
att net.urgàs Ì:an utnyttjas inom det nuvarande natur-
gasområdet i södra och mel-lersta Sverige utan att
det inskränker förutsättningarna att utveckla bio-
bränsleanväncir-ringen i landet so¡n helhet. Vid valet
nrellan olika fossila bränslen ger naturgas lägst ut-
stäpp av koidioxid.

I reger.i.ngens proposit,ion (prop. L990/91:90, JoU 30,
rskr. 338) En qcd livsmiljö, uttalas i fråga oìn
atmosfären och klj.matet att rrtsläppen av kli¡nat-
påvei')<ande gaser bör begränsas inom santliga sam-
häl."Lssektcrer. [ii.. och värmeproduktionen har stor
betydelse fö:: at.t denna strategi skall bli fram-
gångsrik. Sverige skall verka för att de totala kol-
dio:<j.du'ts1äppen i Västeuropa år 2000 inte överstíger
nuvarande nivå för att därefter minska. Beträffande
kväveoxi.dutsläpp från nya förbränningsanläggningar
med en tj-l-Iförd effekt över 500 MW har riksdagen
angel I at't sorn r:i.kttinje vid prövningen enligt
nj..L-i':skydds).;rg.='. bör gä-lla ett l1ögst-a rrtsläpp om 30
mg No¡/M.r ti.Il.[ö¡:t bränsle.

Den plairerade verksa¡nheten innebär att utsläppen av
koldioxid fr:ån energiproduktionssystemet i Göteborg
komrner att öka" Såsorn flera remissinstanser har an-
fört rtl¡ebär' anvä.ndning av naturgas emellertid för-
delar jä.:nförL med andra fossila bränslen vad avser
såd¿,na utsläpp. Regeringen finner i likhet med kon-
cessj.onsnämnden för mil.jöskydct att koldioxidut-
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släppen per producerad enhet eI vid det planerade
verket blir väsentligt Iägre än det spec.ifika ut-
sIäppet från ett motsvarande oljeeldat kondenskraft-
verk. Regeringen bedömer att den planerade verksam-
heten begränsar behovet att utnyttja befintliga kon-
densanläggningar med sämre teknik. Därigenom kan de
samlade utsläppen av kol-dioxid sett i ett nationellt
perspektiv minska.

Regeringen finner i likhet med koncessionsnämnden
för miljöskydd och naturvårdsverket, att det av tek-
niska skäl för närvarande inte är möjligt att an-
vända biobränslen för det planerade verket.

Regeringen anser i likhet med flera remissinstanser
att det är angeläget att begränsa utsläppen av för-
surande ämnen med hänsyn till den känslÍga niljön i
västra Sverige. Naturgas har härvid fördelar i j¿im-
förelse med andra fossila bränslen. En snabb utveck-
ling pågår för att genom förbränningstekniska åtgär-
der begränsa utsläppen av kväveoxider. Genom kataly-
ti-sk rening kan också en betydande reduktion av
kväveoxidutsläppen uppnås. Regeringen finner det
värdefullt att bolaget avser att förbereda kraft-
värmeverket för installation av en anläggning för
selektiv katalytisk rening för det fall förbrän-
ningstekniska åtgärder inte ger tillfredsstäIlande
begränsning av utsläppen av kväveoxider. Regeringen
finner att det bör ankomma på koncessionsnämnden för
miljöskydd att vid prövningen enligt niljöskydds-
lagen föreskriva erforderliga begränsningsåtgärder.
Som villkor i regeringens beslut bör dock före-
skrivas att utsläppen av kväveoxider får uppgå tilI
högst 30 mg Nox/MJ tillfört bräns1e.

Regeringen finner i likhet med koncessionsnämnden
för miljöskydd att den planerade anläggningen bör få
utrustas för kondensdrift i enlighet med ansökan.
Regeringen förutsätter därvid att kondensdrift vid
anÍaggningen endast sker i belränsad omfattning i
enlighet med vad bolaget angÍvit i ansökan.

I likhet med koncessionsnämnden för miljöskydd
finner regeringen att en anläggning med mer än en
gasturbin ökar anläggningens flexibilitet inom
fjärrvärmesystemet och ger bättre möjlighet att ut-
nyttja spilIvärme från andra anläggningar samtidigt
som behovet av blandad mottrycks- och kondensdrift
minskar. Som tidigare nämnts avser bolaget att i det
fortsatta projekteringsarbetet pröva en utformning
med mer än en gasturbin. Med hänsyn tiIl att en
sådan utformning bör utredas och värderas från olika
tekniska och ekonomiska synpunkter anser regeringen
att bestämmelser om anläggningens utformning i detta
avseende kan faststäIlas vid den efterföIjande pröv-
ningen enligt miljöskyddslagen då projekterings-
arbetet har framskridit.

Regeringen delar, Iiksom flera remissinstanser,
bolagets bedömning att starka ekonomiska och tek-
niska skäI talar för en lokalisering av den plane-
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rade verksamheten till Ryahamnen. Vid en sammanvägd
bedömning av dessa skäI samt risk- och beredskaps-
hänsyn gör regeringen ingen annan bedömning än bola-
get vad avser lokaliseringsplats för verksamheten.

Under angivna förutsättningar finner regeringen att
den ansökta verksamheten är förenlig med hushåIl-
ningsbestämmelserna i 2 och 3 kap. NRL och med vad
.som .i övrigt skall beaktas vid prövningen enligt 4'kap. IIRL. Regeringen finner att den ansökta verksam-
heten kan tillåtas under vissa förutsättningar.

.Regeringen anser i likhet med överstyrelsen för
civil beredskap, statens räddningsverk, sjöfarts-
verket, boverket och länsstyrelsen i Göteborg och
Bohus län att säkerhets-, risk- och beredskapsfrågor
särskilt måste beaktas i den fortsatta projekte-
rj-ngen av anIäggningen samt i detaljplanearbetet.

Iìegeriugen erinrar om att verksamheten faller under
f as'r-.þr- \¡sl-elagens ( 1981.:599 ) bestämmelser.

.Reger.i-;rgen erinrar om att, det åligger exploatören
att bekosta försvarsanläggningar som kan komma att
behöva nybyggas eller flyttas samt att krigsskydds-
nämnden för kraftanläggningar vj.d sin prövning av'projektet enligt lagen (L942:335 ) om särskilda
skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m. kan
besluta om tortifikatoriskt skydd m.m. för anlägg-
ningen,

Regerrngen erÍnrar r¡idare on den överenskommelse som
finns mellan arbetsmarknadsstyrelsen och byggarbets-
marknadens parter angående samverkan för syssel-
sättningsplanering inom reqionala byggarbetsnämnder.

Regeringerr lä:nnar Göteborg Energi AB tillstånd
enligt 4 ka¡:. lagen (L9B7z12'¡ om hushålIning med
naturresurser m.ln, att anlägga ett naturgaseldat
kraftvär¡n€V,:Eii ined en tillförd ef fekt om ca 600 MVf

vici R'¿.rliarnnen i Göteborg i huvudsaklig överensstäm-
rnelse meC ansökningen.

Rege::ingen föreskrj.ver föIjande villkor.

l. Bolaget skall vid prövningen av verksamheten
en.'lÍ-r¡t' n.i'L'iijskydrlslagen närmare ange ett alternativ
fö¡ ui.i:ormni rJ ê-..' a.nläqgningen som ornfattar mer än
en gnsturhin. Koneessionsnämnden för miljöskydd får
rätt atr. r s¡itt beslut enligt miljöskyddsl.agen före-
skri'¡a o:n antaier- turbiner.

:ì. t¡tsl.äppen av kväveoxider, räkrrat som kvävedioxid,
från krafl:vä¡-meverket får uppgå tilt högst
30 rng NO¡/M.I t.i.llförl. brärrsle.

3, SvavelinnehålIet i använt reservhrränsLe får uppgå
tili högst 0,1 t svavel.



9

4. De byggnads- och anläggnÍngsåtgärder som krävs
för verksamheten skall ha vidtagits senast den
31 december 1996. TÍllståndet förfa1ler beträffande
den del av verksamheten för vilken sådana åtgärder
inte har vidtagits vid denna tÍdpunkt. Bolaget skall
senast den 31 oktober 1996 till regeringen redovisa
vidtagna och eventuellt återstående åtgärder.

Regeringen erinrar om att länsstyrelsen har tillsyn
i länet över hushållningen med naturresurser och
efterlevnaden av vad som föreskrivs i eller beslutas
med stöd av 4 kap. NRL.

På regeringens vägnar

,úrøÐM/(
Birgitta Dahl

t g.rt¡ #^ vur (- /t 1,
xoroLf Lönnerholm L
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Kopia till
f örs vars departementet
kormnu n i kat ions departeme ntet
utbi ldnings departementet
j ordbruksdepartementet
arbetsmarknads departementet

. bos tadsdepart eme ntet
indu s tridepartementet
överbefälhavaren
överstyrelsen för civil beredskap
statens räddningsverk
socialstyrelsen
vägverket
sjöfartsverket
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
statens geotekniska institut
riks antikvarieämbetet
I antbruksst.yrelsen
skogsstyrelsen
fiskeristyrelsen
arbet smarknads styrelsen
boverket
statens industriverk
sprängåimnes inspektionen
statens energiverk
statens naturvårdsverk
koncessionsnämnden för mil jöskydd
länsstyrelsen i Göteborgs och Rohus Iän
Göteborgs ko¡nmun
Sveriges stuvareförbuncl/Svenska hamnförbundet
Naturs kydds f örenin gen
Landsorganisationen i Sverige
Svenska byggnads arbetareförbundet
KRAFlSA¡\,f
Lundby Egnahemsförening c/o Håkan Enarson,
FlunsåIiden 3, 4I7 16 Göteborg

Torslanda Miljögrupp c/o C¡¡rt Nyberg, Låssby 4256,
423 56 Tc¡rslanda

Sven c¡ch Lilian Vùahlberg, Väderstrecksgatan 2,
417 31 Göteborg

Mil'jöcentrun, UlJ-saxvägen L4, 756 48 Uppsala


