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Inbjudan att delta i avgränsningssamråd avseende ansökan om 

tillstånd för hamnverksamhet i Donsö Djuphamn

Ni får detta brev eftersom ni äger en fastighet eller bedriver en verksamhet i närheten av 

Djuphamnen på Donsö. Om Ni hyr ut fastigheten eller upplåter nyttjanderätt till fastigheten på 

annat sätt, vänligen vidarebefordra denna information till Era 

hyresgäster/nyttjanderättshavare, efter att Ni själva tagit del av den.

Donsö Fiskehamnsförening bedriver hamnverksamhet på Donsö. Djuphamnen, som är en

del av Donsö hamn, bedrivs idag som en anmälningspliktig s.k. C-verksamhet med 

verksamhetskoden 63.20; hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på 

mindre än 1350. För att stadigvarande kunna ta emot fartyg med en bruttodräktighet om mer 

än 1350, avser Donsö Fiskehamnsförening att hos Miljöprövningsdelegation vid 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län söka tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken för miljöfarlig 

verksamhet med verksamhetskod 63.10; hamn där trafik medges för fartyg med en 

bruttodräktighet på mer än 1350.

Enligt miljöbalken ska den verksamhetsutövare som söker miljötillstånd samråda med bl.a. 

myndigheter, organisationer, närboende och närliggande företag för att ge dessa möjlighet 

att lämna synpunkter i ärendet. Syftet med samrådet är att grannar och andra berörda ska få

information om planerad verksamhet och en möjlighet att bidra med synpunkter och 

upplysningar som kan vara värdefulla i tillståndsprocessen. Det finns ett skriftligt 

samrådsunderlag framtaget med en beskrivning av nuvarande och planerad verksamhet. 

Underlaget innehåller också förutsedd miljöpåverkan och vad som kommer att utredas vidare 

inom ramen för tillståndsprocessen. Samrådsunderlaget går att ladda ned från Donsö hamns 

hemsida (www.donsohamn.se) eller beställa via undertecknad.

Om du/ni har frågor eller vill lämna synpunkter rörande planerad verksamhet och kommande 

tillståndsansökan mm. ber vi er att inkomma med dessa skriftligen senast den 31:a mars 

2023 till undertecknad. Era inkomna synpunkter kommer att ingå i samrådsredogörelsen, 

som biläggs tillståndsansökan och lämnas in till Miljöprövningsdelegationen.

Med Vänlig Hälsning

Donsö Fiskehamnsförening UPA genom

Robert Eriksson, Marin utredare på Tyréns AB 

E-post: robert.eriksson@tyrens.se

Telefon: 010-451 90 11
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