Södra skärgården – skjutfält eller utvecklingsområde för Göteborg?
SSIS, Södra Skärgården i Samverkan och SiS, Styrsö i Samverkan har i samarbete med
Skärgårdsuppropet haft ett informationsmöte med Göteborg stads stadsbyggnadskontor för att
reda ut vad som egentligen gäller vad gäller skärgårdens möjligheter att utveckla byggande,
boendet och verksamheter.
Detta är en kortfattad rapport av vad vi lärt oss samt en första analys av läget och som
publicerats på SSiS och SiS hemsidor och Facebook 2020-02-20.
Försvarsmakten (FM) har föreslagit en stor del av Göteborgs södra skärgård som
skjutfältsområde. Detta för med sig störningar som kommer att hindra viss utveckling av
skärgården. FM har, i enlighet med lag, förklarat en stor del av skärgården som område av
riksintresse för FM. Detta är något som FM kan besluta om och som inte går att överklaga.
Normalt i ett område av riksintresse för FM så finns det lagliga regler för hur man får bygga
och utvidga boendet. Framför allt finns en särskild regel som förbjuder s k Attefallshus för
boende inom sådant område. Kommunen kan, enligt Boverket, inte förbjuda uppförande av
Attefallshus om det inte klart framgår att det är i syfte att inhysa ytterligare boende, om det
inte finns andra begränsningar som kulturskydd, mm.
FM har tydliggjort för kommunen var gränsen går för deras striktare regler om ytterligare
byggnader för bostadsändamål. Enligt uppgift vill varken kommun eller försvar vara alltför
strikta i detta hänseende. På kartbilden på nästa sida syns gränsen för området av riksintresse
för FM markerad med den röda linje som innefattar framför allt Vargö, Brännö, Styrsö och
Donsö. Den gula linjen avgränsar det område som FM anser är av stor betydelse. Öster om
denna linje har de inga hårda krav, enligt Stadsbyggnadskontoret, på bebyggelsens
utvidgning.
Den blå linjen visar FM:s gällande övningsområde.
Vad kan man då dra för slutsatser av detta? Först kan vi konstatera att Asperö, Köpstadsö ch
Vrångö inte är drabbade av några som helst inskränkningar på grund av FM:s intresse av vår
skärgård. Sedan kan vi också konstatera att, om man kan lita på Stadsbyggnadskontorets
tolkning av FM:s intentioner, att områden inom Brännö, Styrsö och Donsö, öster om den gula
linjen inte har vittgående restriktioner vad gäller utbyggnad av bostäder. Väster om den gula
linjen ligger hela Vargö och del av Brännö. Där ligger FM:s hårdare restriktioner kvar.
Vi kan också konstatera att området för FM:s riksintresse automatiskt för med sig restriktioner
enligt lag, som FM alltså inte säger sig ha behov av, som förbud mot nya bostäder i
Attefallshus.
Dessutom kan vi ju konstatera att Göteborg kommuns överklagan vad gäller omfattningen av
skjutfältet och dess kvantitativa omfattning, vilket inte redogörs för här, inte har lett till beslut
ännu. Det kan alltså anses vara av största vikt att skärgårdens befolkning fortfarande
opponerar sig mot omfattningen av förslaget innehåll i form av antal dagar av skjutningar,
mm.
Vad som också kanske skulle vara på plats är att ifrågasätta FM:s beslut om område av
riksintresse och ansöka hos dem att få detta område att istället sammanfalla bättre med det

område vilket de nu har förtydligat är av intresse från deras sida att undanta från normal
utveckling av bostäder och levnadsutrymme för Skärgårdens befolkning.
(Sedan detta först skrevs har kommunen informerat i linje med vad vi säger här dock,
naturligtvis, med undantag av vårt förslag i det sista stycken här ovan).
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