
 
  
 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-09-15 

Ärende 12 Ny hamn i Vargön 

  
Vid dagens sammanträde gjorde nämnden studiebesök hos två av kommunens 
produktionskök. Vi fick veta om behovet av nyinvesteringar. 
  
I dagens ärendelista fanns med en konsekvensanalys av konsekvenserna för 
skolfastigheterna av beslutade investeringar för år 2012. Investeringsbehov är stor, 
tilldelade resurser är lika med noll och konsekvenserna blir mycket kännbara. 
  
Utifrån dessa och även andra dokumenterade behov som gatuunderhåll finner jag 
det oförsvarligt att i dagsläget fortsätta med utredning av en ny hamn i Vargön där 
det inte finns några dokumenterade behov för satsningen. Det blir smått absurd att 
prioritera osäkra, ofinansierade satsningar utan dokumenterade behov framför 
satsningar som är nödvändiga. 
  
Att motivera en flytt av hamnen med hänvisning till nybyggnation på Sanden samt att 
det blir miljövinster då Alloys inte kommer att behöva köra transporter genom 
centrala Vänersborg är exempel på bluffargument. I dagsläge finns det osäkerhet 
över Sanden projekt utifrån översvämningsproblematiken, medfinansieringsaspekter 
samt att det är många fastighetsägare som måste förhandlas med. Beträffande 
transporter väljer Alloys att transportera sin malm direkt från djupvattens hamn i 
Uddevalla. Alloys ägare äger ett rederi med fartyg modell större som inte kan 
trafikera Göta Älv och där det inte heller finns ekonomiska skäl för att lasta om till 
mindre fartyg. 
  
Ekonomisk teori kretsar kring tillgång och efterfrågan. I dagsläge finns det tillgång till 
en befintlig hamn i Vänersborg som inte utnyttjas i någon större omfattning. Frågan 
är var finns efterfrågan för en ny hamn? Var finns medfinansiärerna? 

  
Min uppfattning är att en satsning på en ny hamn i Vargön blir först försvarbart när 
det finns en bevisad efterfråga från aktörer som är också villiga att satsa pengar för 
att tillgodose sina eventuella intressen. När den dagen inträffar är det hur lätt som 
helst att återuppta arbetet med att projektera en ny hamn i Vargön. 
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