Militärövningar hindrar bygglov i skärgården
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Försvarsmakten planerar att mångfaldiga de militära övningarna i Göteborgs skärgård.
Det buller som medföljer riskerar nu att hindra kommunen från att bevilja bygglov på
öarna, skriver Jonas Hansson och Christer Carlsson, Skärgårdsuppropet.
Historiskt har hotbilden mot Sverige varierat men alltsedan militära övningar upprättades
kring Brännö, Känsö, Styrsö och Donsö har de militära övningsaktiviteterna hållits på en
relativt likvärdig nivå när det gäller både antal övningsdagar och skjutande.
Om Försvarsmaktens ansökan – som sedan många år tillbaka ligger på regeringens bord –
vinner laga kraft så står vi inför en enorm förändring. Försvarsmakten planerar att
mångfaldiga de militära övningarna med skjutdagar under i stort sett varannan dag, borträknat
sommar- och juluppehållen.
I Göteborgs södra skärgård bor cirka 5 000 människor året runt och antalet boende ökar till
drygt det dubbla under sommaren. Området är också mycket populärt bland turister, med
någon miljon besökare per år. Besöksnäringen växer dessutom kraftigt.
Påverkar flera öar
För att möjliggöra utökningar av framtida försvarsövningar har Försvarsmakten ansökt om i
det närmaste obegränsad tillgång till några öar och riksintresset ”försvar” täcker nu hela
Göteborgs södra skärgård. Om regeringen beslutar om det sökta tillståndet kommer det bli så
höga bullernivåer att det påverkar nybyggnation på öarna.
Asperö, Vrångö och Köpstadsö ligger inte i området som bullermässigt drabbas men det gör
Brännö, Vargö, Styrsö och Donsö samt flera mindre öar. I vissa områden mot väster kan
stadsbyggnadskontoret inte ge bygglov med hänvisning till det buller som övningarna
kommer att orsaka. I vissa fall lär Försvarsmakten överklaga bygglov som beviljas. På grund
av riksintresset ”försvar” kommer det krävas bygglov även för små bostadshus av
Attefallstyp.
Kartan över detta förmodade byggstopps- område finns sedan november som en muntlig
överenskommelse mellan stadsbyggnadskontoret och Försvarsmakten – men vi boende har
inte fått se någon karta. När får vi det? Detta är ju synnerligen viktigt för oss som redan bor i
skärgården. Byggstoppet gäller en stadsdel som Göteborgs stad kallar sitt Eiffeltorn. Stopp för
delar av en bygd som i dag ger ett stort bidrag till den kassa där Försvarsmakten ska hämta
sina pengar. Och allt detta trots att Försvaret i sin miljöansökan lovade att bullret skulle hålla
sig inom tillåtna gränser. Att Försvarets karta har ritats om fick vi boende i skärgården
kännedom om ganska nyligen, men det har varit svårt att få information om vad som de facto
gäller sedan en längre tid.
Glömde Försvarsmakten att meddela även dig?
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