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Karlskrona kommun

Begäran om yttrande över interkommunal havsplan för Blekinge
Er beteckning:

Länsstyrelsen i Blekinge län har erhållit Sölvesborgs, Karlshamns, Ronnebys och
Karlskronas förslag till översiktsplaner avseende havsområdet för samråd.
Redogörelse för ärendet
”För vart och ett av havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet ska det
finnas en havsplan som ger vägledning till myndigheter och kommuner vid
planläggning och prövning av anspråk på användning av området. Havsplanerna ska
omfatta Sveriges ekonomiska zon och de områden som inte ingår i fastigheter i svenskt
territorialhav utanför de särskilda avgränsningslinjer, en nautisk mil räknat från
baslinjerna, som framgår av bilaga 6 till lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium
och maritima zoner. Syftet med havsplanerna ska vara att bidra till en långsiktigt hållbar
utveckling. Havsplanerna ska beslutas av regeringen.
Regeringen får meddela föreskrifter om sådana förbud eller begränsningar som i fråga
om verksamheter och åtgärder inom ett havsplanerat område behövs för att uppnå syftet
med planen. Lag (2017:1274).
Kustkommuner ansvarar enligt plan- och bygglagen för översiktsplaneringen på land,
för kusten och för territorialhavet.
Havs- och vattenmyndigheten har ansvar för den nationella havsplaneringen. Enligt 4
kap. 10 § miljöbalken, omfattar denna havsplanering både territorialhavet, undantaget
det område om en sjömil som ligger närmast baslinjen och den svenska ekonomiska
zonen. En närmare reglering av den nationella havsplaneringen görs i
havsplaneringsförordningen (2015:400).
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Länsstyrelsen ser det som önskvärt att planen på ett bra sätt samspelar med regionalt
tillväxtarbete. Samråd bör äga rum med länsstyrelsen, berörda kommuner,
regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt
tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering (3 kap. 9 § PBL).
Länsstyrelsen i Blekinge och biosfärområdet Blekinge Arkipelag tog under hösten 2014
initiativ till en kommungemensam havsplanering för kustkommunerna i Blekinge.
Kommunerna inledde sedan ett arbete under 2015 med att, i samverkan med
länsstyrelsen, inventera kunskapsunderlag, undersöka möjligheterna att söka
projektmedel och att hitta strukturerna för ett samarbete kring framtagandet av en
gemensam havsplan i form av en fördjupning av översiktsplan.
Eftersom havsplanerna, liksom kommunernas översiktsplaner ska vara vägledande är
regeringen angelägen om att de statliga havsplanerna och kommunernas översiktsplaner
stämmer överens när havsplanerna väl antas. Havs- och vattenmyndigheten har därför
avsatt pengar till så kallat KOMPIS-bidrag (KOMmunal Planering I (statlig)
Samverkan) för 2016 och 2017. Pengarna har fördelats till landets kustlänsstyrelser som
ansvarar för utlysning och prövning av ansökningar från kommunerna. Blekinges
kustkommuner tog våren 2016 fram en projektplan och medel söktes och beviljades för
planarbetet.

Länsstyrelsens synpunkter och råd
Länsstyrelsen ställer sig positiv till att kommunerna genomför en interkommunal
havsplan för länet. En havsplan ämnar skapa välbehövlig överblick över kommunens
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planeringssituation och tydliggör långsiktigt strukturella frågeställningar och
utvecklingsstrategier.
Riksintressen
Kommunerna har angivit vilka riksintressen som finns i kommunen och angivit hur
riksintressena ska tillgodoses under respektive riksintresse.
Riksintresse för friluftslivet/ naturvården/ kulturmiljövården 3 kap 6 § MB
Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från
allmän syn- punkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt skada natur- eller kultur- miljön. Därför bör ingen
exploatering, som påtagligt skadar natur- eller kulturmiljön, ske inom dessa
områden.
Riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB
Försvarsfrågor inom havsplaneringen behandlas nationellt och ingår inte i samverkan
med andra länder. Eventuell påverkan på totalförsvarets intressen behöver dock beaktas
när gränsöverskridande planeringsfrågor inom andra sektorer hanteras. Totalförsvarets
militära del ges förutsättningar för att bedriva sin verksamhet, bland annat genomföra
militära övningar under olika förhållanden och bedriva signalspaning. Havsplanerna ska
även ta hänsyn till behovet av strategisk försörjning av Sverige vid trängt läge inklusive
säkerställande av transporters handlingsfrihet under krisberedskap.
Försvarsmakten pekar ut riksintressen och deras influensområden, samt andra områden
av betydelse för totalförsvarets militära del. Inom de områden som har utpekats som
riksintresse av Försvarsmakten finns övnings- och skjutområden och tekniska
anläggningar. Flera sådana områden finns i Blekinges skärgård och havsområdet utanför
kusten. Försvarsmaktens riksintressen omfattar dels riksintressen som kan redovisas
öppet, dels riksintressen som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet.
Försvarsmakten har 2017-11-30 fattat beslut om förnyad redovisning av riksintressen
och områden av betydelse för totalförsvarets militära del. Riksintressekataloger med
värdebeskrivningar samt kartor för alla landets län finns på Försvarsmaktens hemsida,
www.forsvarsmakten.se.
Planen redovisar tydligt de intressen som finns inom respektive område.
Länsstyrelsen vill framföra att utanför Sölvesborg och Karlshamns kust finns områden
utpekade som riksintresse för energi enligt 3 kap.6 § MB. Vindkraftsproduktion i dessa
lägen utgör en konflikt med riksintresset för totalförsvaret och Sjöövningsområde Hanö.
Etablering av vindkraftverk och andra höga objekt kan medföra betydande negativ
påverkan på militära intressen och utpekade riksintressen för totalförsvarets militära
del. Den exakta effekten kan i vissa fall inte beskrivas öppet med hänsyn till att
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informationen omfattas av försvarssekretess. Se mer under rubriken Energiproduktion
och energidistribution.

Totalförsvarets civila delar- MSB
Länsstyrelsen vill upplysa kommunerna att Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap har tidigare meddelat att man under 2018 kommer att arbeta med att se över
riksintresse för totalförsvarets civila delar och som är viktiga att beakta i den
översiktliga planeringen framöver.
Riksintresse enligt 4 kap. 1 och 2 MB
Enligt 4 kap. 1 och 2 §§ MB får exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön
komma till stånd i utpekade områden av riksintresse endast om det kan ske på ett
sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Turismens och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
Natur
Enligt 4 kap. 1 och 2 §§ MBfår exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön
komma till stånd i utpekade områden av riksintresse endast om det kan ske på ett
sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Turismens och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
Enligt 7 kap. 28 a§ MB krävs tillstånd för att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Skada på ett
Natura 2000-område kan uppkomma även om åtgärden sker utanför området, eftersom
det kan påverka livsmiljön eller de arter som finns inom skyddsområdet. De
utvecklingsområden som kan påverka ett Natura 2000-område, bör undantas från
exploatering.
Miljökonsekvenser gällande energi (sid 33), ”Dessa höga ljud som uppstår vid pålning
kan fördas långa sträckor i vatten”. Länsstyrelsen vill påpeka att ljudvågorna vid
pålningsarbete kan bli så starka att de orsakar permanenta hörselskador hos tumlare nära
arbetsplatsen och kan störa deras beteende på flera kilometers avstånd. Länsstyrelsen
anser att denna miljökonsekvens tydligt bör framgå i stycket.

YTTRANDE

2018-05-07

5 (13)

538-967-2018

Notera att BSPA-områden nu för tiden kallas Helcom MPA (Marien Protected Areas).
Benämningen på sid. 34, 39 och 77 bör justeras.
Under stycket om miljökvalitetsnormer för vatten nämns EU:s ramdirektiv för vatten
och förvaltningen av vattenförekomsterna. Länsstyrelsen anser att stycket bör
kompletteras med information om havsmiljödirektivet som även det innehåller relevanta
miljökvalitetsnormer med en förvaltning kopplad till sig. Övriga regleringar som är
värdefulla att se över i den kommunala havsplaneringen är ankringsförbud,
sjötrafikförordningen, ammunitionsdumpningsplatser, dykförbud och lagstiftning
kopplad till kulturmiljö.
Länsstyrelsen anser att bottensubstratets koppling till naturvärden. ”Även bottenlevande
djur har svårt att trivas i de grunda sandbottnarna”. Somliga bottenlevande djur trivs
på sandbottnar och andra på hårdbotten. Förslag till omformulering: Även för många
bottenlevande djur kan grunda sandbottnar vara en utmanande miljö.
NK23 Torhamns skärgård (sid 69). ”Vattenområdet mellan Torhamn och Utklippan är
ett värdefullt marint referensområde för miljöundersökningar”. Länsstyrelsen
instämmer och tycker att det är positivt att ett marint referensområde finns utpekat.
N5 Biskopsmåla (sid 74). Djuputbredningen av tångbälten är större än vid andra
kustområden i Blekinge”. Förslagsvis ändras formulering
tillföljande:”Djuputbredningen av tångbältena ligger inom ramen för vad som kan
förväntas i ett relativt öppet havsområde utan stor påverkan från tillrinnande
vattendrag.”
På sid. 73 har en del av meningen i andra stycket fallit bort. ”Bildande av naturreservat
bidrar till att uppfylla flera av.”
Under övriga områdesskydd och värden kan man även komplettera texten med
planerade naturreservat. För tillfället arbetar Länsstyrelsen aktivt med Valjeviken och
Björkenabben i Sölvesborgs kommun, Utlängan och Ungskär i Karlskrona kommun
samt Blåmusselbankar i Biskopsmåla- Bräkne Hoby i Ronneby kommun.
Under Natur (sid 33). ”Blekinge är i huvudsak förskonat från de allvarliga problem med
fiskdöd och dålig vattenkvalitet som på senare år har rapporterats från västra
Hanöbukten”? Länsstyrelsen vill poängtera att kunskapen gällande påverkan från
miljöproblemen i Hanöbukten är otillräcklig. Länsstyrelsen föreslår att man
omformulerar till: ”Blekinge är troligen förskonat från de allvarliga.”.
Under värdebeskrivningen kopplad till vattenbruk på sidan 54 står det att ”Den
biologiska mångfalden är större i haven än på land…”. Texten bör kompletteras med
att det finns fler arter på land (som man känner till). Östersjön är ett artfattigt hav där
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organismerna är utsatta för flera typer av stress som exempelvis salthalt och miljögifter.
Vid vattenbruk bör särskild hänsyn tas till Östersjöns brackvattenmiljö och de
påfrestningar som är koppade till detta. När det gäller fiskodlingar inom länet i marin
miljö, så finns en odling i Karlshamns kommun och ytterligare en i Ronneby kommun
som troligtvis kommer att starta upp inom den närmsta tiden.
Riksintresse yrkesfiske 3 kap. 5 § MB
Havsplanen ska ge förutsättningar för yrkesfisket. Det vore önskvärt att det tydligt
framgår i detta stycke hur stor del av intresseområdena för yrkesfiske som vägs bort.
Det står vidare att ”Ökad sjöfart leder även till ökade luftutsläpp från sjöfarten vilket
kan påverka fisket” (sid. 29). Länsstyrelsen skulle vilja att det påståendet förtydligas
med på vilket sätt luftutsläppen påverkar fisket.
Under rubriken yrkesfiske finns en underrubrik som heter ”Skyddade områden” (sid
29). Här omnämns naturreservaten, men inte Natura 2000-områden.
De marina naturreservat som nämns är: Tromtö, Utklippan, Eriksberg, Stärnö-Boön, Gö
och Tjärö. Länsstyrelsen vill påpeka att denna lista har utökats och de marina
naturreservat som finns idag är Sölvesborgviken, Sillnäs, Eriksberg, Stärnö-Boön,
Tjärö, Gö, Tromtö, Utklippan. Denna justering kan även göras på sid. 53. Länsstyrelsen
vill även uppmärksamma de marina Natura 2000 områden som finns samt det marina
biotopskyddsområdet Malkvarn utanför Hanö. Även dessa är marina skyddade områden
i vid bemärkelse.
NK16 Listerby skärgård-Tromtö (sid 69). Länsstyrelsen föreslår att texten kompletteras
med några meningar om områdets betydelse för fisk. Förslagsvis: ”De stora
grundområdena skyddade från påverkan av vågor från havet utgör en idealisk miljö för
rotade vattenväxter och lösliggande blåstång. Många arter av sötvattensfisk, som gädda
och abborre, finner här goda betingelser för reproduktion och uppväxt.”
S. 20 Hanöbanken. Planen anger att yrkesfisket endast har intressen inom område 5b.
Och gränsen för yrkesfiskets riksintresse går just där. Om vi i stället gör bedömningen
utifrån det regionala fisket i Blekinge så är Länsstyrelsens bedömning att yrkesfiskets
intressen är lika starka i 5a som i 5b.
S. 22 Länsstyrelsen delar uppfattningen att ett socialt hållbart yrkesfiske är viktigt för
målsättningen om en levande kust och skärgård. Det kan därför vara lämpligt att även
lyfta in ett av målen från ”Svenskt yrkesfiske 2020 – Hållbart fiske och nyttig mat”,
Jordbruksverket 2016, exempelvis från sidan 12: För att strategins mål ska kunna
förverkligas behöver myndigheterna bidra med en bra förvaltning som tar biologisk,
social och ekonomisk hänsyn.
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S.26 och 29 sammanfattning och övriga regleringar. Hållbarhet vilar på flera ben.
Planförslaget tar upp att ett syfte med havsplanen är att ge förutsättningar för ett
miljömässigt hållbart fiske. Länsstyrelsen ser gärna att detta kompletteras med ett
socialt och ekonomiskt hållbart fiske.
s.39 Länsstyrelsen vill upplysa kommunerna om att beslut om fredningsområden för
fisk tas av Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Länsstyrelsen samt andra intressenter
har möjligheten att lämna förslag.
s.52 planeringsförutsättningar, yrkesfiske. Jordbruksverket och Havs- och
vattenmyndigheten tog 2016 fram en strategi för yrkesfiskets utveckling: ” Svenskt
yrkesfiske 2020 – Hållbart fiske och nyttig mat”. Det finna anledning att hänvisa till
denna både när det gäller värdebeskrivning och vision om fiskenäringens utveckling.
s.52 Länsstyrelsens vill upplysa kommunerna att det finns i en fiskodling med kassar i
kustvattnet även i Ronneby kommun, precis som i Karlshamns kommun.
Riksintresse för energi 3 kap. 8 § MB och områden för vindkraft
I enlighet med 4 kap. 10 § MB gällande avvägning mellan oförenliga intressen vill
Länsstyrelsen upplysa kommunerna att i samrådshandlingen (2018-01-08) anges under
Områdesvisa ställningstagande (s.19-21) fyra områden med huvudanvändning energi,
antingen ensamt eller i kombination med annan huvudanvändning. Dessa områden
stämmer överens med de av Statens Energimyndighet utpekade riksintressena för
vindbruk.
För två av områdena, 5a (Hanöbanken väst) och 5b (Hanöbanken öst), finns sedan
tidigare en intressekonflikt med riksintresse för totalförsvaret. I Förslag till Havsplan
Östersjön (samrådshandling 2018-02-15) från Havs- och vattenmyndigheten har
riksintresset för vindbruk vägts bort. Därmed avviker den föreslagna havsplanen för
Blekinges kustkommuner mot det nuvarande förslaget till nationell havsplan från Havsoch vattenmyndigheten.
Regionala och mellankommunala intressen
Besöksnäringen är en tillväxtbransch i Blekinge. Det som gör länet attraktivt som
besöksmål, gör det ofta attraktivt även för permanentboende. Länsstyrelsen, stödjer
planens inriktning om samordning genom gemensamma riktlinjer för flera
kommuner. De mellankommunala intressena kan med fördel även redovisas på
karta.
Olika typer av etableringar till havs riskerar att ligga inom MSA-påverkade zoner eller
inom influensområden för luftrum enligt 3 kap. 9 § MB. MSA-ytorna för flygplatsen i
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Ronneby är redovisad enligt planen men zonerna från Kalmar och Kristianstad, bör
även de redovisas i planen. Flygplatserna är sakägare och ska därför beredas möjlighet
att yttra sig. Likaså ska Luftfartsverket och Försvarsmakten, i egenskap av sakägare, ges
möjlighet att yttra sig över planen. Länsstyrelsen förutsätter att kommunen hör berörda
flygplatser samt Luftfartsverket och Försvarsmakten. I de fall det framkommer behov av
flyghinderanalys ska en sådan genomföras och skickas till berörda flygplatser.
Lokaliseringsbedömning sker även hos Försvarsmakten. Läs mer på Försvarsmaktens
webbplats (www.forsvarsmakten.se), där blankett finns.
Luftfartsverket, vilka lämnar eget yttrande, har inget att erinra mot gällande havsplan.
Länsstyrelsen vill dock lyfta fram att före byggstart (då bygglov eller miljötillstånd
finns) ska också blanketten ”flyghinderanmälan” (enligt Luftfartsförordningen
SFS2010:770) skickas in till Försvarsmakten. Flyghinderanmälan avser byggnader och
andra föremål (högre än 45 m och belägna inom tätort, högre än 20 m utanför tätort).
Läs mer på Försvarsmaktens webbplats där blankett finns. Blanketten skickas in senast
4 veckor före uppförandet av byggnaden till: fm.flyghinder@lfv.se och
registrator@fmv.se.
Hälsa och säkerhet, olyckor, översvämning och erosion.
Planen behandlar väldigt lite om miljöfarlig verksamhet eller förorenade områden.
Länsstyrelsen anser att det vore fördelaktigt med en underkarta som pekar ut kända
områden med föroreningar och ammunitionsdumpningsplatser, inklusive platser där
man hittat senapsgas. Information om dessa är ofta väl kända och finns utmärkta på
sjökort. En sådan karta skulle hjälpa till vid större, regionala ställningstaganden och
hjälpa till i planeringen av naturinsatser, miljöfarlig verksamhet samt kabeldragningar.
Buller
Se information om anläggningsbuller vid anläggningar under stycket ”Natur”
Utvinning av material
Område 4c. Klippbanken.
Delar av områdesanspråket med huvudanvändning sandutvinning är beläget inom
riksintresse sjöövningsområde Hanö. Samråd ska ske med Försvarsmakten, vilka lämnar
eget yttrade. Den interkommunala planen stämmer i detta område överens med punkten som
pekats ut i det statliga samrådsförslaget på havsplan för Östersjön framtaget av Hav och
Vattenmyndigheten,

Förorenade områden
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Länsstyrelsen föreslår att under förslag till åtgärder föreslås bland annat att en ”regional
plan för oljebekämpning i kustområdet bör tas fram för Blekinge för att minska skadan
som uppstår vid eventuella sjöfartsolyckor som medför större oljeläckage”.
Länsstyrelsen påpekar att det finns en uppdaterad regional oljeskyddsplan (2017) som
behöver kompletteras med en uppdaterad miljöatlas.
Se även under punkten Hälsa och säkerhet, olyckor, översvämning och erosion.
Infrastruktur
Trafikverket, vilka lämnar eget yttrande visar på att MSA-ytan för Kallinge flygplats
redovisas i kartan på sidan 56. Delar av Blekinges fastland och kust berörs även av
MSA-ytorna för flygplatserna i Kalmar och Kristianstad, vilka bör redovisas i planen.
Se vidare information under punkten Hälsa och säkerhet, olyckor, översvämning och
erosion.
Kulturmiljö
Marinarkeologi
Länsstyrelsen anser att kommunerna gjort ett bra arbete gällande kulturmiljö men en
tydlig koppling till kulturmiljölagen saknas.
Texten bör använda begreppet fornlämning istället för fornminnen.
s. 13 Intressekonflikter:
Kulturmiljö – yrkesfiske. Spökgarn fastnar ofta i vrak vilket leder till att
kulturmiljövärden skadas, förutom att de fortsätter att fiska. Vid borttagande av garnen
är det viktigt att antikvarisk expertis är med för att inte skada ytterligare. (se även s 43
om marint skräp).
Kulturmiljö-Luft- och sjöfart. Här borde också muddring av hamnar och farleder ingå.
Då blir påverkan större.
S.19 Områdesvisa ställningstaganden
Kännedom om kulturmiljölagen (1988:950) och den arkeologiska processen är dålig.
Beredskap skapas genom att informera om parallella lagstiftningar. Den regionala
havsplanen bör ge en helhetsbild av planeringsförutsättningarna till havs för att undvika
att projekt eller verksamheter får tillstånd enligt miljöbalken, för att sedan ytterligare
behöva tillståndsprövas enligt Kulturmiljölagen. Det leder till obalans i
tillståndsprövningen.
Det är viktigt att företagaren hanterar kulturmiljö i god tid för att kunna tidsplanera och
samverka vid t ex sjömätningar till havs för att minska kostnader.
Systematiska inventeringar saknas i havet vilket innebär att det generellt är brist på
planeringsunderlag för arkeologi i havet. Det som är känt registreras i
Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister (FMIS). Det som registrerats är ofta inte
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antikvariskt bedömt, vilket innebär att få lämningar är fornlämningsklassade.
Positionerna är en riktlinje och är oftast inte exakt angivna. Det, tillsammans med att
olika verksamheter har olika påverkansområden, gör att det är svårt att sätta ett generellt
säkerhetsavstånd. Arbetet fortgår för att få ökad kännedom och bättre tekniker för att
dokumentera botten. Detta gör att nya fornlämningar tillkommer. Fornlämningar är
skyddade enligt Kulturmiljölagen oavsett om de är kända eller inte. Det bristfälliga
underlaget gör att områden inte kan friskrivas till förmån för andra intressen, utan att
dessa utretts arkeologiskt. Detta sker som en del av en prövningsprocess inför en
exploatering och betalas av företagaren. Det krävs nästan alltid en arkeologisk utredning
innan någon större exploatering i havet kan ske.
Inom de områdesvisa ställningstagandena bör ovanstående förklaras. Kulturmiljö kan
ingå även utanför kustzonen, men det är särskilt känsligt i kustzonen och vid
landanslutningar. Det är viktigt att planera projekten som helhet även om inte alla
områden ingår i planen.
S 21. Kulturvärden
Formuleringen bör skriva översvämmade istället för sjunkna.
Länsstyrelsen ser positivt på vidare kontakt med länsstyrelsen inför beställning av till
exempel inventeringar. Det är även länsstyrelsen eller konsulter utvalda av länsstyrelsen
som gör värdering, analys och pekar ut områden.
S 27 Om miljöbedömning
Även Kulturmiljölagen bör tas upp som lagstiftning, precis som Plan – och Bygglagen
och Miljö Balken.
S 27 Kulturmiljö. Här bör framgå att fornlämningar är skyddade enligt KML oavsett om
de är kända eller inte.
S 35 Förslag till åtgärder. Verka för en tidig kontakt med Länsstyrelsen för samråd
enligt 10§ 2 kap. KML.
S 39 Lagstiftning om havsplanering – även här bör Kulturmiljölagen tas upp.
Friluftsliv
Notera att riksintressen för friluftsliv utpekas av Naturvårdsverket efter samråd med
Havs- och vattenmyndigheten. Fiskeristyrelsen har upphört (sid 49). Riksintressen för
yrkesfiske utpekas av Havs- och vattenmyndigheten eftersom Fiskeriverket har upphört
(sid. 53).
Hushållning med resurser
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Enligt hushållsförordningen 1998:896 3§ ska Länsstyrelsen ta de initiativ som behövs
för att det i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar och i planerings- och
beslutsprocesser tas hänsyn till 3 och 4 kap. miljöbalken. Initiativen ska tas så tidigt
som möjligt i processerna. När 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas vid prövningen
av ett mål eller ärende, ska länsstyrelsen särskilt verka för att riksintressena tillgodoses i
den prövningen. Av plan- och bygglagen (2010:900) framgår att länsstyrelsen ska verka
för att riksintressen tillgodoses i kommunala planer enligt den lagen.
Länsstyrelsens arbete ska grundas på underlag från de myndigheter som anges i 2 §. För
ett område som omfattas av en beslutad havsplan enligt 4 kap. 10 § miljöbalken ska
dock länsstyrelsens arbete grundas på planen.
Grön infrastruktur och ekosystemtjänster
Länsstyrelsen är positiv till att havsplanen ska bidra till en marin grön infrastruktur och
främjandet av ekosystemtjänster (ett av de övergripande planeringsmålen). I det
beskrivande stycket om ekosystemtjänster under kapitlet om planeringsförutsättningar
(sid. 38-39) föreslår Länsstyrelsen att man kompletterar texten med kopplingen till grön
infrastruktur. Definitionen av grön infrastruktur är följande: "Grön infrastruktur utgör
ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt
anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk
mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela
landskapet". Genom att förslaget till havsplan tar hänsyn till grön infrastruktur och
ekosystemtjänster, uppfylls även ett etappmål under biologisk mångfald: Betydelsen av
den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster. Senast år 2018 ska
betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända
och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i
samhället där så är relevant och skäligt.
Det skulle även vara av intresse att bedöma vilka ev. konsekvenser förslaget till
havsplan har på naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster till förmån för
människor och samhälle, samt hur planförslaget påverkar den marina gröna
infrastrukturen.
Det är positivt att grön infrastruktur nämns i värdebeskrivningen under natur
(planeringsförutsättningar, sid. 67). Länsstyrelsen föreslår att det sista stycket flyttas
fram till inledningen, förslagsvis i kombination med beskrivningen av ekosystemtjänster
på sid. 38.

Klimatförändringar
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Blekinge har ett gynnsamt klimatläge för svenska förhållanden men är också i ett utsatt
läge för väder och vind på grund av närheten till havet. Klimatförändringar kommer att
påverka haven och människans möjlighet att nyttja havet som resurs på många olika
sätt. Det finns stor sannolikhet att klimatfrågan innebär förändringar i ekosystemen,
isläggningsmönster, strömmar och syresättning, vind- och vågmönster. Människans
utsläpp av koldioxid innebär även en ökad försurning av haven med potentiellt
långtgående konsekvenser för organismer och ekosystem. De klimatologiska
förutsättningarna och deras förväntade förändring i tid, både avseende medelvärden och
variationer, är således viktiga parametrar för planeringsprocessen.
I Östersjön kan ekosystemen förändras drastiskt.
Miljömål
Arbetet med en översiktsplan för Blekinge havsområde har bäring på lagstiftning,
direktiv och strategier på era olika nivåer; global, europeisk, nationell och regional nivå.
Länsstyrelsen anser att kustkommunerna på ett tydligt och fördelaktigt sätt visar på hur
planen knyter an till miljökvalitetsnormer och miljömål på såväl global som nationell
och regional nivå.
Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Enligt miljöbalkens kapitel 6 kap 12 § miljöbalken ska miljökonsekvensbeskrivningen
innefatta en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning
av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet
medför. Ansvaret för uppföljningen har den kommun eller myndighet som beslutar om
antagandet av planen eller programmet.
Miljöpåverkan av planen kommer att följas upp inom ramen för det befintliga
miljöarbetet för respektive kommun.
Uppföljningen sker bland annat genom aktualisering av havsplanen. Syftet med
uppföljningen är att se om åtgärderna bidrar till måluppfyllelse på det sätt som det är
tänkt, att kontrollera att negativ miljöpåverkan inte blir större än avsett, samt att kunna
upptäcka och åtgärda oförutsedda negativa konsekvenser.
Samråd med Länsstyrelsen hölls under maj/juni 2017.

De som deltagit i beslutet
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Beslutet har fattats av avdelningschef Doris Larsson med samhällsplanerare Anna
Martinsson som föredragande. I beslutet har även klimat- och energistrateg Ulf
Hansson, länsfiskekonsulent Lars Lundahl, miljöskyddshandläggare Anna Algö,
marinekolog Jenny Hertzman, marinbiolog Ulf Lindahl, avdelningschef Lars Olsson,
planrkitekt Carina Burelius och marinarkeolog Petra Stråkendal deltagit.
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Karlskrona kommun
Vårt tjänsteställe, handläggare

HKV PROD INFRA Julia Axman
Julia.Axman@mil.se, 08-788 71 54

Yttrande avseende samråd om havsplan för Blekinges
kustkommuner, Sölvesborgs kommun, Karlshamns
kommun, Ronneby kommun, Karlskrona kommun,
Blekinge län

Konc-181/18

Försvarsmakten har beretts tillfälle att lämna synpunkter på havsplan för Blekinges
kustkommuner. Försvarsmakten framför erinran på förslag om naturskydd,
hänsynsområden och anläggningar som innebär skada på riksintresse genom att
Försvarsmaktens verksamhet försvåras eller begränsas. I havsplanen pekas flera
anspråk ut inom riksintresset för totalförsvarets militära del sjöövningsområde Hanö
samt inom influensområden för riksintresse Södra Tjurkö och Bollö skjutfält.
Riksintressenas värde består i deras funktion för övning av Försvarsmaktens
huvuduppgift väpnad strid. Övnings- och skjutfält, både till land och till havs, är en
förutsättning för att uppnå förmågan till väpnad strid och utgör därför grundläggande
produktionsresurser för Försvarsmaktens samtliga förband. Övningar och utbildning
vid övnings- och skjutfälten måste kunna genomföras utan störningar av såväl fysiska
som tekniska hinder. Därtill är det av stor betydelse att natur- eller friluftsskydd eller
annan störningskänslig verksamhet inte inrättas inom, eller i närheten, av fälten då
det kan föranleda krav på bullerstörningar, hastighetsbegränsningar med mera.
Nedan preciseras Försvarsmaktens erinran, yttrandet följer i stort översiktsplanens
disposition.
Områdesvisa ställningstaganden
1a. Taggen: Energiutvinning
Området är beläget inom influensområde samt område med särskilt behov av
hinderfrihet kring riksintressen för totalförsvarets militära del Ravlunda skjutfält.
Ravlunda skjutfält har kapacitet för samövning med flygförband, sådana övningar
kan enbart genomföras på särskilt anordnad mark som Försvarsmakten kan disponera
fritt. Därtill är Ravlunda ett av få skjutfält i landet med möjlighet till stora riskavstånd
(JER)
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Försvarsmakten
107 85 Stockholm

Lidingövägen 24

08-788 75 00

08-788 77 78

exp-hkv@mil.se
www.forsvarsmakten.se
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inom allmänt vattenområde. Inom området med särskilt behov av hinderfrihet kan
Försvarsmakten inte acceptera höga objekt, så som vindkraftverk, då detta skulle
försämra Försvarsmaktens nyttjande av skjutfältet.
Inom område 1a. Taggen kan etablering av vindkraftverk också komma att skada
riksintressen för totalförsvartes militära del som omfattas av sekretess.
Försvarsmakten kan således inte acceptera vindkraft i området.
1b. Trolleboda: Energiutvinning
Inom området kan etablering av vindkraftverk komma att skada riksintressen för
totalförsvarets militära del som omfattas av sekretess. Försvarsmakten kan således
inte acceptera vindkraft i området.
2a. Sölvesborgsviken: Natur och sjöfart
Inom området finns militära farleder som behöver kunna märkas ut, Försvarsmakten
önskas att detta kan tillgodoses oavsett utpekat anspråk.
2c. Pukaviksbukten: Natur och sjöfart
Inom området finns militära farleder som behöver kunna märkas ut, Försvarsmakten
önskas att detta kan tillgodoses oavsett utpekat anspråk.
2d. Gåsfeten: Natur
Delar av områdesanspråket med huvudanvändning natur är beläget inom riksintresse
sjöövningsområde Hanö. Inom sjöövningsområdet kan Försvarsmakten inte acceptera
åtgärder som avser naturskydd eller inrättande av naturskydd då det kan föranleda att
Försvarsmakten tvingas begränsa verksamheten vid övningsområdet. En sådan
begränsning, bedömer Försvarsmakten, föranleder skada på riksintresset.
Delar av områdesanspråket är också lokaliserat inom influensområde för buller för
riksintresse Södra Tjurkö och Bollö skjutfält. Försvarsmakten kan inte acceptera
åtgärder som innebär krav på att minska bullerstörningar i området, då det skulle
innebära begränsningar av verksamheten vid skjutfälten.
Inom området finns militära farleder som behöver kunna märkas ut, Försvarsmakten
önskas att detta kan tillgodoses oavsett utpekat anspråk.
2e. Uteklippan: Natur
Delar av områdesanspråket med huvudanvändning natur är beläget inom riksintresse
sjöövningsområde Hanö. Inom sjöövningsområdet kan Försvarsmakten inte acceptera
åtgärder som avser naturskydd eller inrättande av naturskydd då det kan föranleda att
Försvarsmakten tvingas begränsa verksamheten vid övningsområdet. En sådan
begränsning, bedömer Försvarsmakten, föranleder skada på riksintresset.
Delar av områdesanspråket är också lokaliserat inom influensområde för buller för
riksintressena Södra Tjurkö och Bollö skjutfält samt Torhamns skjutfält.
Försvarsmakten kan inte acceptera åtgärder som innebär krav på att minska
bullerstörningar i området, då det skulle innebära begränsningar av verksamheten vid
skjutfälten.
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Inom området finns militära farleder som behöver kunna märkas ut, Försvarsmakten
önskas att detta kan tillgodoses oavsett utpekat anspråk.
3b. Söder Gåsfeten: Försvar och sjöfart
Havsplanen föreslår att lagring av material kan prövas i området. Samråd ska ske
med Försvarsmakten inför en sådan prövning, vilket bör framgå av havsplanen.
4c. Klippbanken. Utvinning av material
Delar av områdesanspråket med huvudanvändning utvinning av material är beläget
inom riksintresse sjöövningsområde Hanö. Inom sjöövningsområdet kan
Försvarsmakten inte acceptera fasta installationer eller åtgärder som innebär att
Försvarsmaktens möjligheter att utnyttja sjöövningsområdet begränsas. Samråd ska
ske med Försvarsmakten, vilket bör framgå av havsplanen.
5a. Hanöbanken väst och öst: Försvar, fiske och energiutvinning
Området är beläget inom riksintresse för totalförsvarets militära del
sjöövningsområde Hanö samt inom område med särskilt behov av hinderfrihet. Inom
sjöövningsområdet liksom hinderfrihetsområdet kan Försvarsmakten inte acceptera
fasta anläggningar då sådana påverkar Försvarsmaktens möjlighet att öva fullt ut.
Påverkan på riksintressena består i att fysiska hinder över, på eller under vattnet
begränsar verksamheten för flyg och fartyg.
Inom område Hanöbanken kan etablering av vindkraftverk också komma att skada
riksintressen för totalförsvartes militära del som omfattas av sekretess.
Försvarsmakten ser dock positivt på att det i havsplanen tydligt framgår att det
föreligger en konflikt mellan intressena försvar och energiutvinning.
Övrigt
I havsplanen uttrycks att vattenbruk och fast infrastruktur kan medges inom hela
havsområdet. Försvarsmakten kan inte acceptera verksamheter och permanenta
åtgärder inom Förvarsmaktens sjöövningsområden då det innebär begränsningar för
Försvarsmaktes möjlighet att bedriva verksamhet.
Bramer, Camilla

Delprocessledare fysisk planering, produktionsledningens infrastrukturavdelning
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och
ärendehanteringssystem.
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Sändlista
Karlskrona kommun

samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

För kännedom
HKV INS MTS
HKV PROD MARIN
HKV PROD FLYG
MarinB
P4
FMV AL Led Nät
Fortifikationsverket
Länsstyrelsen Blekinge län
Sölvesborgs kommun
Karlshamns kommun
Ronneby kommun

tillstandsarende.trv@fmv.se
fysplan@fortv.se
blekinge@lansstyrelsen.se
stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se
byggnadsnamnden@karlshamn.se
stadshuset@ronneby.se
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I planförslagets tematiska ställningstagande för Försvarsmakten finns följande strategi beskriven
” Involvera Försvarsmakten och MSB i planeringsprocesser som berör havet och ha tidig och
löpande dialog när områdesförslag för fasta installationer tas fram.” Detta bör även gälla
sjöfartens intressen, dialog bör även föras med Sjöfartsverket i sådana frågor.
I kapitlet ”Tematiska planeringsförutsättningar saknas farlederna 2711 samt 2075 som är av
riksintresse.
Natura 2000 / områdesskydd
Sjöfartsverket är av den principiella inställningen att sjöfart med tillhörande infrastruktur, såsom
befintlig verksamhet och enskilt transportslag, inte utgör tillståndspliktig verksamhet i områden
som omfattas av områdesskydd.
Vattenbruk
Vid tillståndsprövning av vattenbruk görs en sjösäkerhetsmässig bedömning av anläggningens
placering och lämplighet, det är oklart om någon sådan bedömning gjorts i planarbetet eller om
förslaget helt bygger på miljöaspekter. Detta bör utvecklas eller förtydligas i det fortsatta
arbetet.

Detta ärende har handlagts av chefen för infrastrukturenheten Marielle Svan,
infrastruktursamordnare Johan Eriksson samt Infrastruktursamordnare Niklas Hammarkvist,
varav den sistnämnde varit föredragande.

Marielle Svan
Niklas Hammarkvist
Kopia:
Trafikverket
Transportstyrelsen
Länsstyrelsen Blekinge

Besöksadress

Telefon

Organisationsnummer

Östra promenaden 7

0771 63 00 00

202100–065401

Postadress

E-post

601 78 Norrköping

sjofartsverket@sjofartsverket.se
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Handläggare, direkttelefon

Ert datum

Er beteckning

Niklas Hammarkvist, +46104786047

2018-02-20

Havsplan Blekinge

Infrastruktur

Sölvesborgs kommun
stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se
Karlshamnskommun
byggnadsnamnden@karlshamn.se
Ronneby kommun
Stadshuset@ronneby.se
Karlskrona kommun
samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

Sjöfartsverkets samrådsyttrande kring förslag till havsplan för
Blekinges kustkommuner.
Sjöfartsverket har mottagit rubricerat ärende för yttrande.
Bakgrund
De fyra kommunerna i Blekinge - Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby och Karlskrona
arbetar gemensamt med en översiktsplan för kustvattendelen och territorialdelen
av havet, d.v.s. det havsområde som innefattas av kommungränserna.
Sjöfartsverkets synpunkter
Generellt
Sjöfartsverket välkomnar denna mellankommunala översiktsplan för de fyra kustkommunerna i
Blekinge.
Det är positivt att flera kommuner på detta sätt kan enas om gemensamma riktlinjer och
ställningstaganden, vilket bland annat ger förutsättningar för en bättre fysisk planering av
vattenområdena i de berörda kommunerna.
Sjöfartsverket ser dock att förslaget är alltför miljötungt, vilket betyder att kommunerna i allt
väsentligt bortsett från samhällsekonomiska och näringspolitiska ställningstaganden vilket i sin
tur avspeglar sig i avvägningar med tillhörande konsekvenser.
Sjöfartsverket vill också påtala att det inte är kommunernas sak att göra avvägningar mellan
riksintressen enligt PBL i en översiktsplan, kommunerna skall istället visa hur dessa skall
tillgodoses för Länsstyrelsen. I detta avseende har Havs- och vattenmyndigheten ett delvis annat
uppdrag än kustkommunerna.
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Sjöfartsverket noterar att det rent allmänt tycks saknas väsentlig kunskap i utredningsarbetet
kring sjöfartens förutsättningar, hur sjöfart fungerar idag och inte minst hur sektorn kan komma
att förändras i framtiden.
Sjöfartsverket vill påtala behovet av ett mer detaljerat kartunderlag för att det skall bli tydligare
var olika intressekonflikter uppstår.
Luft- och sjöfart
Sjöfartsverket ser att det uppstår en begreppsförvirring när luftfart och sjöfart blandas ihop,
dessa två företeelser bör delas upp då de två transportslagen har helt olika förutsättningar.
Sjöfart / Konsekvenser
Sjöfartsverket ser rent allmänt stora brister i konsekvensutredningen med avseende på sjöfart
vilket leder till delvis felaktiga ställningstaganden.
Utökad sjöfart är inte liktydigt med att utsläpp av ämnen och avgaser ökar.
Tvärtom minskar sjöfarten sina utsläpp kontinuerligt trots att transportvolymerna ökar.
Utökad sjöfart är inte liktydigt med att sjöfarten kommer att öka sina ytanspråk.
En fortsatt utveckling mot storskalighet ökar givetvis den genomsnittliga storleken på fartygen
men minskar samtidigt antalet transporter. Nu fastslagna ytanspråk anses tillräckliga under
överskådlig tid med avseende på området i Blekinge.
Utökad sjöfart är inte heller liktydigt med att antalet olyckor eller utsläpp ökar.
Tvärtom visar statistik på att antalet sjöolyckor minskar liksom antalet oljeutsläpp
Vad avser muddring så äger det sin riktighet att dessa kan bli fler i en framtid men de sker
främst i redan anspråkstagna områden såsom farleder och hamnar. Muddring genomföras i syfte
att höja säkerheten eller kapaciteten i en farled. Det kan även uppstå behov av
underhållmuddring till följd av sedimentation i farleder för att kunna bibehålla en farleds
kapacitet.
Farleder /farledsstråk
Sjöfartsverket vill påtala att farleder/farledsstråk inte kan flyttas utan att först ha utretts.
I förekommande fall krävs moderna sjömätningar och sjösäkerhetsmässiga utredningar innan
sådana ställningstaganden eller överväganden kan göras.
Till de riksintresseklassade farlederna och farledsstråken hör ankarplatser och
Sjösäkerhetsanordningar (SSA). Ankarplatser och sjösäkerhetsanordningar är vitala för en
farleds funktion. Fyrar och andra sjömärken som säkerställer en farleds funktion kan vara
belägna på öar och skär samt i vattnet utanför den riksintresseutpekade ytan. Det är av vikt att
Sjöfartsverket har möjlighet att underhålla och nyetablera sjösäkerhetsanordningar i anslutning
till de riksintresseklassade farlederna när så erfordras.
I planförslagets områdesvisa ställningstagande är sjöfartens riksintressen ej tillräckligt tydligt
beskrivet eller saknas helt. Det bör framgå vilka farleder av riksintresse som går igenom de
olika områden som är beskrivna i kartan. Det bör också framgå i beskrivningen av de olika
områdena vilka ställningstaganden som görs beträffande sjöfarten.

Besöksadress

Telefon

Organisationsnummer

Östra promenaden 7

0771 63 00 00

202100–065401

Postadress

E-post

601 78 Norrköping

sjofartsverket@sjofartsverket.se
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

§ 141
141
§

Dnr 2018-000062
2018-000062 349
349
Dnr

Havsplan
Havsplan för
för Blekinges
Blekinges kustkommuner
kustkommuner
Sammanfattning
Sammanfattning
Kustkommunerna
Kustkommunerna har
har gemensamt
gemensamt tagit
tagit fram
fram ett
ett förslag
förslag ”Havsplan
”Havsplan för
för
Blekinge kustkommuner”.
kustkommuner”. Handlingen
Handlingen utgör
ett förslag
förslag till
till ändring
ändring av
av
Blekinge
utgör ett
respektive
respektive kommunens
kommunens översiktsplan
översiktsplan avseende
avseende berört
berört havsområde.
havsområde.
Samrådstiden slutar
slutar 4
4 maj.
maj.
Samrådstiden

Den
Den geografiska
geografiska avgränsningen
avgränsningen för
för den
den kommungemensamma
kömmungemensamma havsplanen
havsplanen
omfattar ett
ett område
område som
som sträcker
sträcker sig
sig 300
300 meter
meter från
från land
land och
och öar
öar ut
ut till
till och
och
omfattar
med
med territorialhavet.
territorialhavet. Syftet
Syftet med
med planen
planen är
är att
att ange
ange kommunernas
kommunernas
vilj einriktning för
för vattenanvändningen
vattenanvändningen inom
inom planområdet
och öka
öka
viljeinriktning
planområdet och
förutsägbarheten
förutsägbarheten för
för de
de aktörer
aktörer som
som avser
avser att
att bedriva
bedriva verksamhet
verksamhet till
till havs.
havs.
Havsplanen ska
ska samspela
samspela med
med den
den statliga
statliga planeringen
planeringen och
och göra
göra avvägningar
avvägningar
Havsplanen
mellan
mellan olika
olika intressen
intressen samt
samt ge
ge förutsättningar
förutsättningar för
för nyttjande
nyttjande och
och bevarande.
bevarande.
Plandokumentet består
består av
av två
två delar,
delar, en
en plankarta
och en
en planbeskrivning.
planbeskrivning.
Plandokumentet
plankarta och
Plankartan visar
visar den
den övergripande
övergripande användningen
användningen av
av havsområdet
havsområdet och
och
Plankartan
rekommendationer för
för hur
hur det
det ska
ska användas.
användas. Planbeskrivningen
Planbeskrivningen innehåller
innehåller
rekommendationer
en beskrivning
beskrivning av
av själva
sj älva planförslaget
planförslaget och
och dess
dess konsekvenser
konsekvenser samt
samt en
en
en
redogörelse för
för aktuella
aktuella planeringsförutsättningar.
redogörelse
planeringsförutsättningar.
kapitlet Planförslag
Planförslag beskrivs
beskrivs de
de politiska
ställningstagandena för
för den
den
II kapitlet
politiska ställningstagandena
översiktliga havsplaneringen
havsplaneringen ii Blekinge.
Blekinge. Målbeskrivningen
Målbeskrivningen anger
anger vilka
vilka mål
mål
översiktliga
som ska
ska uppnås
uppnås och
och strategierna
strategiema anger
anger hur
hur havsområdena
havsområdena kan
kan användas
användas och
och
som
de utgör
även grunden
grunden för
för framtida
framtida beslut.
beslut. Förslag
Förslag och
och ställningstaganden
ställningstaganden
de
utgör även
omfattar olika
olika sektorsintressen;
sektorsintressen; kulturmiljö,
kulturmiljö, friluftsliv
friluftsliv och
och besöksnäring,
besöksnäring,
omfattar
yrkesfiske, vattenbruk,
vattenbruk, utvinning
utvinning och
och lagring
lagring av
av material,
material, luftluft- och
och sjöfart,
sjöfart,
yrkesfiske,
infrastruktur, försvar,
försvar, energi
energi och
och natur.
natur. II kapitlet
kapitlet Konsekvenser
Konsekvenser redovisas
redovisas de
de
infrastruktur,
milj ökonsekvenser planförslaget
planförslaget kan
kan förväntas
förväntas leda
leda till.
till. Kapitlet
Kapitlet
miljökonsekvenser
Planeringsförutsättningar fungerar
fungerar som
som ett
ett kunskapsunderlag
kunskapsunderlag för
för
Planeringsförutsättningar
planförslaget. II det
det avslutande
avslutande kapitlet
kapitlet Underlag
Underlag redovisas
redovisas källor
källor och
och det
det
planförslaget.
kunskapsunderlag som
som använts
använts vid
vid framtagande
framtagande av
av planen.
planen.
kunskapsunderlag
Förslaget har
har skickats
skickats till
till tekniska
tekniska förvaltningen
förvaltningen för
för yttrande
yttrande och
och de
de har
har inga
inga
Förslaget
synpunkter på
på förslaget
förslaget medan
medan kommunledningsförvaltningen
kommunledningsförvaltningen har
har
synpunkter
synpunkter.
synpunkter.

Justerandes sign
sign
Justerandes

Utdragsbestyrkande
Utdragsbestyrkande

Sida
sida

1 (2)
1(2)
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Se
på yttrande
Se bilaga
bilaga för
för att
att se
se förslag
förslag på
yttrande från
från
kommunstyrelsen/kommunstyrelsen arbetsutskott.
arbetsutskott.
kommunstyrelsen/kommunstyrelsen
Förslag
Förslag till
till beslut
beslut
Föreslår att
att kommunstyrelsens
kommunstyrelsens arbetsutskott
arbetsutskott antar
antar tjänstemannayttrandet
tj änstemannayttrandet på
på
Föreslår
forslag ”Havsplan
”Havsplan för
för Blekinges
Blekinges kustkommuner”
kustkommuner” som
som sitt
sitt eget.
eget.
förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts
arbetsutskotts beslut
beslut 2018-04-16
2018-04-16
Kommunstyrelsens
Kommunstyrelsens
Kommunstyrelsens arbetsutskott
arbetsutskott beslutar
beslutar föreslå
föreslå kommunstyrelsen
kommunstyrelsen att
att lämna
lämna
yttrande enligt
enligt förslag.
förslag.
yttrande

Deltar
Deltar ii debatten
debatten
debatten deltar
deltar ordförande
ordförande Roger
Roger Fredriksson
Fredriksson (M).
(M).
II debatten
Yrkanden
Yrkanden
Ordförande
Ordförande Roger
Roger Fredriksson
Fredriksson (M)
(M) yrkar
yrkar bifall
bifall till
till arbetsutskottets
arbetsutskottets förslag.
förslag.
Propositionsordning
Propositionsordning
Ordförande
Ordförande Roger
Roger Fredriksson
Fredriksson (M)
(M) ställer
ställer proposition
proposition på
på framfört
framfört yrkande
yrkande
och finner
f1nner att
att kommunstyrelsen
kommunstyrelsen bifaller
bifaller detsamma.
detsamma.
och

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
beslutar att
att lämna
lämna yttrande
yttrande enligt
enligt förslag,
förslag, till
till detta
detta
Kommunstyrelsen
protokoll bifogad
bifogad bilaga
bilaga 2.
2.
protokoll
________________
Exp:
Exp:
Karin Lundberg,
Lundberg, miljösamordnare
miljösamordnare
Karin
Kristina Eklund,
Eklund, planarkitekt
planarkitekt
Kristina

Justerandes sign
sign
Justerandes

Utdragsbestyrkande
Utdragsbestyrkande

Sida
Sida

2(2)
2(2)
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förvaltningen och
för tekniska fôrvaltningen
sig som nämnd fôr
yttrar sig
KS yttrar
"Havsplan
n för
för Blekinges
fôrslag "Havspla
kommunledningsfôrvaltningen
kommunledningsförvaltningen gällande förslag

kustkommuner"
kustkommuner"
Sammanfattning
Sammanfattning
havsplan,
tagit fram en gemensam havsplan,
har tagit
Blekinge har
kustkommunerna i Blekinge
att kustkommunerna
positivt att
är mycket positivt
Det är
havet. Den
g av
av havet.
användning
hållbar användnin
långsiktigt hållbar
till en långsiktigt
få till
att få
för att
krävs för
för samverkan krävs
för
från
sig 300 meter från
sträcker sig
ett område som sträcker
kommungemensamma
kommungemensamma havsplanen omfattar ett
nas
kommunernas
att ange kommuner
är att
Syftet med planen är
territorialvattnet. Syftet
till och med territorialvattnet.
ut till
öar ut
land och öar
land
ska samspela med
planområdet. Havsplanen ska
vattenanvändningen inom planområdet.
för vattenanvändningen
viljeinriktning för
viljeinriktning
rumsliga
intressen och ge rumsliga
olika intressen
avvägningar mellan olika
göra avvägningar
planeringen, göra
statliga planeringen,
den statliga
bevarande.
nyttjande och bevarande.
för nyttjande
förutsättningar
förutsättningar för
i

bra
en är
är tydlig
tydlig och bra
havsområden
användning av havsområd
till användning
förslag till
kommunernas förslag
visar kommunernas
Plankartan
Plankartan som visar
inte med den
några avseenden samspelar den inte
ställningstagandena. | några
områdesvisa ställningstagandena.
liksom de omrâdesvisa
liksom
I

två områden
finns två
förslag finns
kustkommunernas förslag
samrådsförslag. l kustkommunernas
havsplaneringens
havsplaneringens samrådsförslag.
försvar
framförallt mellan försvar
s framförallt
samexistens
förespråkas en samexisten
det förespråkas
där det
öst” där
väst och öst"
"Hanöbanken
"Hanöbanken väst
Östersjön" så
är
så är
statliga planen "Havsplan Östersjön”
energiutvinning medan området i den statliga
och energiutvinning
statliga
statliga

|

i

inte
det inte
är det
dagsläget är
havet. l dagsläget
av havet.
användningen av
lämpliga användningen
försvaret
försvaret utpekat som den mest lämpliga
av
teknik av
ex dagens teknik
nning med tt ex
energiutvinning
försvar och energiutvi
mellan försvar
samexistens mellan
möjligt
möjligt med en samexistens
|

bort. Men
mil bort.
signalspaningen på avstånd mer än en mil
störa signalspaningen
Vindkraft kan störa
signalspaning.
signalspaning. Vindkraft
samexistenss och
möjligt med en samexisten
bli möjligt
det bli
tiden och i framtiden kan det
hela tiden
utvecklas hela
tekniken utvecklas
i

platser
framtida platser
möjliga framtida
här områdena som utpekas som möjliga
behålla de här
att behålla
viktigt att
det viktigt
är det
därför är
därför
framtida
eventuell framtida
Vid eventuell
förslag. Vid
kustkommunernas förslag.
enligt kustkommunernas
energi enligt
förnybar energi
av förnybar
utvinning av
för utvinning
för
s
samexistens
samexisten
om
är det staten som avgör om
så är
för energi så
produktionsanläggningar för
prövning av produktionsanläggningar

möjlig.
är möjlig.
är
strategier
ganden och strategier
ställningstaganden
politiska ställningsta
mål, politiska
finns mål,
ställningstaganden finns
Under tematiska ställningstaganden
till grund
ligga till
att ligga
tänkta att
är tänkta
kan användas och som även är
havsområdena kan
hur havsområdena
beskriver hur
som beskriver

e
formulerade
luddigt formulerad
väldigt luddigt
fall väldigt
vissa fall
är i vissa
strategierna är
i strategierna
hjälp
strategin som hjälp
ren med strategin
handläggaren
att handlägga
så att
tydliga, så
blir tydliga,
att de blir
så att
och måste formuleras om så
et har
har
dokumentet
nderlaget i dokument
kunskapsunderlaget
viktigt eftersom kunskapsu
särskilt viktigt
är särskilt
Detta är
beslut. Detta
ett beslut.
fatta ett
kan fatta
brister.
brister.

Textformuleringen
beslut. Textformuleringen
framtida beslut.
för framtida
för

i

i

i

Olika
läsaren. Olika
förvirrar läsaren.
det förvirrar
olika sätt
sätt och det
kustzon på olika
dokumentet används begreppet kustzon
| dokumentet
et
planområdet
ingår i planområd
väldigt otydligt
otydligt om de ingår
ofta väldigt
är ofta
det är
dokumentet och det
områden nämns i dokumentet
ar behövs. Texten
benämningar
konsekventa benämning
förtydligande och konsekventa
Ett förtydligande
utanför. Ett
är utanför.
det är
eller om det
eller
till.
rättas till.
fetstil rättas
med fetstil
vissa bokstäver och text med
att vissa
stavfel och att
att stavfel
över, så att
ses över,
behöver också ses
I

i

i

det
havsplanenss område och det
Kunskapsunderlaget
Kunskapsunderlaget omfattar områden både inom och utom havsplanen
Strukturen
brister. Strukturen
har brister.
planeringsförutsättningar har
övergripande planeringsförutsättningar
förtydligas. Underlaget i övergripande
bör förtydligas.
lever i
organismerr som lever
ex av de organisme
Beskrivning saknas tt ex
till. Beskrivning
rättas till.
sakfel rättas
tydligare och sakfel
bli tydligare
måste bli
leva
leva
att
att
av
av
klarar
inte klarar
arter som inte
beskrivning av arter
bottensubstrat medan beskrivning
till bottensubstrat
kopplat till
Östersjön
Östersjön kopplat
bort.
tas bort.
Västerhavet och bör tas
berör Västerhavet
textavsnitt berör
Vissa textavsnitt
finns med. Vissa
där finns
där
i

i

¿M

ß/g

Kunskapsunderlaget i tematiska planeringsunderlaget
planeringsunderlaget är
är i stort
bra. Texten under
stort sett
sett bra.
rubriken
rubriken Vattenbruk bör ses
ses över och ändras lite.
lite. Det bör förtydligas
att kunskapsunderlaget
förtydligas att
handlar om områden såväl
såväl innanför
innanför som utanför
utanför planområdet.
handlar
planområdet.. Om
Om kunskapsunderlageti
tematiska planeringsunderlaget
planeringsunderlaget ska
ska användas som grund för
fôr att
föreslårjag
att fatta
fatta beslut
beslut så
så föreslårjag
att kartor
kartor läggs
läggs in
in som skikt
skikt i tekis,
tekis, och om det
det är
är möjligt
att
möjligt ska
kartan och
ska man kunna klicka
klicka på
på kartan
läsa text
text om varje
varje område såväl
såväl innanför
innanför som utanför
utanför planområdet.
läsa
i

i

i

Förslag på förändringar
förändringar
Förslag
tillägg, Genomstuket= tas
tas bort
bort
Understuket = tillägg,

Sid
överskådlig och bra
Sid 12 Anspråks- och konfliktsmatris;
konfliktsmatris; överskådlig
bra .

.

Sid 18 Plankartan
Plankartan är
är tydlig
tydlig och bra.
bra.
Sid
öst", 5a och 5b överensstämmer inte
Områdena ”Hanöbanken väst och öst",
med den statliga
inte med
statliga

planen. Se ovan.

Sid
Sid 21.Tematiska ställningstaganden
ställningstaganden
Sid
besöksnäring22. Under rubriken
Sid 22.
Friluftsliv och besöksnäringrubriken Friluftsliv
Strategier:
Strategier: Vilka
Vilka är
är de områdena där
där havsbaserade besöksnäring ska
ska stimuleras?
stimuleras? Hur och
vilka
vilka ekosystemtjänster
ska värnas och maximeras?
ekosystemtjänster ska
Under rubriken
Yrkesfisket
rubriken Yrkesfisket
förvaltning"?
Första
Första stycket
sista raden;
raden; Vad innebär "Ekosystembaserad förvaltning"?
stycket sista
"
Strategier;
hållbar utveckling
utveckling av yrkesfisket,
inte minst lokalt
lokalt och en god havsmiljö
ska
havsmiljö ska
Strategier; ” En hållbar
yrkesfisket, inte
stimuleras." Hur ska
stimuleras."
ska yrkesfisket
för att
bli hållbart?
stimuleras för
hållbart? Hur ska
ska bli
yrkesfisket stimuleras
stimulering
att det
det ska
ska stimulering
ske
'
för att
få till
havsmiljö?
ske för
att få
till en god havsmiljö?
"Värdet av ekosystemtjänster
bidrar till
till fisket
fisket ska
ska värnas
värnas och maximeras". Vilka
Vilka är
är
ekosystemtjänster som bidrar
ekosystemtjänsterna
ska de värnas
värnas och maximeras?
ekosystemtjänsterna och hur ska
i

Under rubriken Vattenbruk

"Värdet
”Värdet av
av de ekosystemtjänster
ekosystemtjänster som bidrar
bidrar till
till vattenbruk ska
Vilka
ska värnas och maximeras". Vilka
är
och
hur
ska
de
värnas
och
maximeras?
är ekosystemtjänsterna
ska
ekosystemtjänsterna

Sid
Sid

rubriken LuftLuft- och sjöfart
sjöfart
23 Under rubriken
ni med att
att Sjöfarten
Sjöfarten ska
ska vara
vara ekologiskt
ekologiskt hållbart?
Vad menar ni
hållbart?
Sid 25 Konsekvenser
Sid

Under rubriken
friluftsliv och besöksnäring.
rubriken friluftsliv
besöksnäring.
"En
”En ökad satsning
satsning på friluftslivet
friluftslivet kan åå andra sidan
sidan gynna miljön
miljön eftersom
friluftslivet generellt
generellt attraheras
attraheras av
av platser
platser där
där naturen är
friluftslivet
är mindre påverkad."
Hur har
har ni
får inte
ihop ert
inte ihop
här? Jag
ni tänkt
tänkt här?
Jag får
ert resonemang. Samma text
text återkommer på
på sid
sid 28.
28.
Sista raden:
raden:
Sista

Sid 28.
28.
Sid

Skyddade områden
Första
riksintressanta områdena för
Ligger de fyra
raden: Ligger
för friluftsliv
friluftsliv inom Havsplanens
Första raden:
fyra riksintressanta
område?

Sid
Sid 30 första
fôrsta stycket
sista raden;(
pâ sid
sid 34)
stycket sista
raden;( och på
34)
"Odling av
naturen". Lägg
av musslor och alger
alger kan dock
clock ha en gynnsam effekt
effekt på
på naturen”.
Lägg till
till på vilket
vilket
sätt
sätt musselodling och algodling
algodling har
har en gynnsam effekt
effekt på naturen.
naturen.

33 Miljökonsekvenser
Näst sista
sista stycket.
keicaller. Så
Så vittjag
stycket. Rad 3;
vittjag vet
vet så
finns inga
så finns
inga koraller
Östersjön.
koraller i Östersjön.
3; keraller.

Sid
Sid

i

Sid
Sid 34 Andra stycket.
till att
att fiskodling
fiskodling bidrar
bidrar till
till övergödning och spridning
stycket. Lägg till
spridning av
av
läkemedelsrester.
läkemedelsrester.

— Bra
Sid
Sid 35 Förslag
till åtgärder
Förslag till
åtgärder ~
Bra men det
Iämpligt att
det vore lämpligt
att peka ut
vilka förvaltningar
förvaltningar som har
har
ut vilka
ansvar
ansvar för
för att
att de planerade åtgärderna
åtgärderna genomförs, följs
följs upp och övervakas?
Uppföljning
Uppföljning
"Miljöpåverkan av
av planen kommer att
att följas
följas upp inom ramen för
för det
befintliga miljöarbetet
miljöarbetet
det befintliga
för
för respektive
respektive kommun. Hur ofta
ofta ska
ska uppföljning
uppföljning ske?
ske?
Planeringsförutsättningar
Sid 37 Planeringsförutsättningar
Sid
;stycket; "" å -- '- ;sist stycket;
Näst sist
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VISS
VISS status
status bedömning under förra
förra förvaltningscykeln
förvaltningscykeln 2010-2016
Västra
Västra Blekinges
Blekinges skärgårds
skärgårds kustvatten;
måttlig ekologisk
ekologisk status,
kustvatten; måttlig
ej god kemisk status
status
status, uppnår ej
Kvalitetskrav:
Kvalitetskrav: God ekologisk
ekologisk status
v
status till
till 2021
2021
Mellersta
Mellersta Blekinges
Blekinges skärgårds
skärgårds kustvatten;
måttlig ekologisk
ekologisk status,
kustvatten; måttlig
ej god kemisk
status, uppnår ej
status
status
Kvalitetskrav;
Kvalitetskrav; God ekologisk
ekologisk status
status till
till 2027
Östra
Östra Blekinges
Blekinges skärgårds
skärgårds kustvatten;
måttlig ekologisk
ekologisk status,
kustvatten; måttlig
ej god kemisk status.
status.
status, uppnår ej
Kvalitetskrav; God ekologisk
Kvalitetskrav;
ekologisk status
status till
till 2027
Utsjövattnet
Utsjövattnet är
är ej
ej statusbedömt
l

stycket
första stycket
Sid 38 första
Sid
~

text;
av text;
ändring av
till ändring
Förslag till
Förslag

Förvaltningen
Förvaltningen av vattenförekomster sker
6-årscykler. Varje
sker i 6-årscykler.
Varje sexårsperiod
sexårsperiod upprepas
momenten övervakning,
övervakning, bedömning av
av status,
av påverkan och risk
risk för
för försämring
försämring av
status, analys
av
analys av
status
status samt bedömning av ekonomiska förutsättningar och konsekvens. | slutet
slutet av varje
varje
sexårscykel
beslutar vattendelegationen
sexårscykel beslutar
vattendelegationen om
om förvaltningsplan,
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer
miljökvalitetsnormer för
för kommande period.
period.
i

I

Sid
Sid 38 Ekosystemtjänster-upprepning,
Ekosystemtjänster-upprepning, texten
texten behöver ses
ses över.
över.

Sid 39.
39.
Sid
Tredje
Tredje stycket.
till hur ni
ni har
har tillämpat
tillämpat ekosystemansatsen när
stycket. Lägg till
ni tagit
när ni
tagit fram havsplanen.
havsplanen.

3

3

g
ﬁ

~~
Sid 40 Klimatförändringar
Klimatförändringar
Sid

- upprepning.
andra spalten
spalten första
första stycket
upprepning. Formulera om
stycket om texten.
texten.
Sid
Sid 41 Marina miljöproblem
Andra stycket
längst ner:
ner: Ändra
stycket längst
Ändra text
text
Många vattenlevande
vattenlevande djur
djur är
är beroende av
av de rotade
rotade vattenväxterna
vattenväxterna och blåstångsbältena.
blåstångsbältena.
Försvinner
Försvinner dessa
dessa så
försvinner också
så försvinner
också en viktig
viktig födokälla
födokälla för
för växtätande
växtätande djur
djur och ett
ett viktigt
viktigt
’cz3’1_ngsamh;'a'l|e
d'|ur.
skydd för
mindre
fisk
för
fisk och slealeljuiL
växt- och tå_ngsamhä|le
skaldjue ryggradslösa
Ett försämrat
försämrat växtryggradslösa djur. Ett
kan därför
därfôr förändra
fôrändra ekosystemet radikalt.
radikalt.

Sid
Sid 42 Främmande invasiva
invasiva arter
arter
"
Sista
Sista stycket.
Första raden.
raden. ” l Östersjön
stycket. Första
Östersjön finns
finns idag
idag flera
flera främmande och kanske-invasiva
ka-nske-invasiva
arter,
så som
som svartmunnad smörbult, ullandskrabba, vitfingrad
arter, så
vitfingrad brackvattenkrabba.
"I
ut".
Andra kolumnen, rad
text
fr
o
m
rad två.
"l
Västerhavet
tvâ. Stryk
fr
m
och stycket
text
Västerhavet
Stryk
stycket ut".
I

Sid
Sid 42 Havsförsurning
Havsförsurning
Är en effekt
effekt av
av klimatförändringen
klimatförändringen och kan
kan flyttas
till sid
sid 40 under rubriken
rubriken
flyttas till
klimatförändringar.
klimatförändringar.
Skaldjur
Skaldjur är
är en benämning på livsmedel.
livsmedel. Här är
är det
det bättre
bättre att
att använda ordet
ordet blötdjur
blötdjur som
omfattar musslor och snäckor.
snäckor. Musslor är
är bra
bra filtrerare
filtrerare och är
är lämpliga
lämpliga att
att odla
odla för
för att
att de
bidrar till
till att
att förbättra
förbättra havsmiljön genom
genom näringsupptag.

Koraller,
kräftor och humrar finns
Koraller, kräftor
finns inte
inte i Östersjön.
Östersjön.
Andra kolumnen, fjärde
fjärde stycket;
stycket;
"" En möjlig
möjlig effekt
effekt av
av att
att blötdjurska-lelji:|-|Leeh-kera-l-leiE kan
kan komma
komma att
att missgynnas eftersom
eftersom en
havsförsurning
havsförsurning kan
kan försvåra
försvåra eller
eller förhindra
förhindra bildandet
bildandet av
av kalkskal
kalkskal ,eftersom
kalk löses
löses upp vid
vid
,eftersom kalk
i

lägre
lägre pH. Ifall
Ifall keraHerﬁmusslorrkräfteﬁkrableeﬁ-hæuwaeeeh-andra-skaldjur skulle
skulle påverkas
negativt
negativt skulle
skulle det
det kunna få
få effekter
effekter för
för både havens ekosystem och människan.

Sid
Sid 42 Miljögifter
Miljögifter
Text
Text om coctaileffekten
coctaileffekten bör läggas
läggas till.
till.

Sid
Sid 43.
43. Andra stycket
stycket femte raden
PCB är en grupp organiska föreningar som bildas
bildas vid
vid tillverkning
tillverkning av kemikalieekemiska
produkter tt ex fogmassor, färg,
färg, kondensatorer och transformatorer.
Lägg till
till text
text om
DDT.
om DDT.

Sid
Sid 43 Allmänt om
om havsområdet
Flytta
tredje och fjärde
Flytta andra,
fjärde stycket
andra, tredje
till sid
sid 44 Bottensubstratets
Bottensubstratets koppling
stycket till
koppling till
till naturvärden.
naturvärden.

Sid
Sid 44 Bottensubstratens
Bottensubstratens koppling till
till naturvärden
Tillägg
Tillägg i texten
texten Beskrivning
Beskrivning av
av de olika
olika organismsamhällena som lever
lever på:
på:
- Grunda sandbottnar
klipp- och stenbottnar
-- Grunda klippstenbottnar
- Grunda mjukbottnar
klipp- och stenbottnar
-- Djupa klippstenbottnar
-- Djupa mjuka bottnar
bottnar
-- Det fria
fria vattnet
vattnet
i

4-9. Motivering;
Sid
Sid 45 Andra stycket.
stycket. Stryk
gäller främst
Texten gäller
främst Västerhavet
Motivering; Texten
Stryk mening 4-9.
Västerhavet och
och inte
inte

Östersjön.
Östersjön.

Sid
Sid 45 Djupdata
Flyttas
till sidan
sidan 43 under rubriken
Flyttas till
rubriken Allmänt om
om havsområdet.
Andra stycket
rad 5-7 stryks,
tredje stycket
stycket rad
rad 11 stryks
stycket rad
stryks, tredje
stryks l-elen-relat-ivt-merka-Qstersjen-har

Texten blir
"Östersjön är
blir efterstrykning:
efterstrykning: ”Östersjön
är relativt
relativt mörkjämfört med andra hav och alger
alger med
pigment som bäst
fördel."
bäst kan
kan utnyttja
lilla ljus
det lilla
ljus som finns
finns har
har en konkurrens fördel."
utnyttja det
Sid
Sid 45 Temperatur
Flyttas
till sid
sid 43 under rubriken
Flyttas till
rubriken Allmänt om
om havsområdet
Första
Första stycket
rad 2
2 - 55 flyttas
stycket rad
rubriken salthalt,
fogas in
flyttas under rubriken
salthalt, och fogas
in efter
efter rad
rad 33 första
fôrsta stycket
stycket
sid
även
vad
det
43. Förtydliga
innebär
sid 43.
med
ett
saltsprångskikt.
Förtydliga
det innebär
ett saltsprångskikt.
Sid
Sid 45 Salthalt
Salthalt

Flyttas
till sid
sid 43 under rubriken
Flyttas till
rubriken Allmänt om havsområdet
havsomrädet
Första
Fôrsta stycket,
rad 55 l-bet-temætt-net-är-salt-haltem till
till och med rad
stycket, rad
rad 88 stryks.
stryks.
tattnet
Ytvattnet salthalt
salthalt varierar
varierar från
från Bottenvikens 0-5 promille till
till Västerhavets ë-3O
promille.
15-30 promille.
Lägg till
till text
text om
om salthaltens
salthaltens betydelse
för antalet
antalet makroskopiska arter
betydelse för
arter te
te xx genom att
att jämföra
jämföra
antalet
antalet makroskopiska arter
arter i Västerhavet
Västerhavet jämfört
jämfört med Östersjön.
Östersjön.
i

Sid
Sid 46 Första
Första stycket
beskrivning av
av viktiga
viktiga arter
stycket Stryks
Stryks . Saknar beskrivning
klarar sig
arter som klarar
sig i Östersjön.
Östersjön.
.

i

Sid
Sid 46 Strömmar flyttas
till sid
sid 43 under Allmänt om
om havsområdet.
flyttas till
havsomrädet.
Saknar att
att saltvatten
saltvatten sällan
sällan strömmar in
in i Östersjön
Östersjön och hur lång
lång tid
tid det
det tar
tar för
för allt
allt vatten
att
vatten att
i

bytas
ut i Östersjön.
Östersjön.
bytas ut
i

Saknar text
text om
om döda bottnar.
bottnar. Hur de uppkommer, utbredning och konsekvenser.
konsekvenser.

Sid
Sid 50.
50. Tematiska planeringsförutsättningar,
planeringsförutsättningar, Kulturvärden
Kulturvärden
Tredje
Tredje stycket
stycket
| Blekinge
Blekinge berörs
berörs kustzonen både på
land och en bit
på land
bit ut
havet.....
ut i havet.....
På
På sid
sid 17 och sid
sid 21.Kustzonen = från
från röd
röd linje
linje på
på karta
karta till
till planområdets inre
inre gräns
gräns ( 300m
från
från land).
land).
På
På sidan
sidan 68.
68. Tredje
Tredje stycket
rad 3:
3: Kustzonen (utanför
stycket rad
(utanfôr planområdet?)
planomrâdet?)
I

i

(

Användandet av
av ordet
ordet Kustzon bör
ôver.
bôr ses
ses över.
Områden av
av riksintresse
friluftsliv- Ligger
riksintresse för
för friluftslivLigger de fyra
fyra områdena inom planområdet?
'Sid 52
'Sid
52 skriven
skriven med fet
fet stil.
stil.

Sid
Sid 53

2;" Vissa
Andra kolumnen, fjärde
fjärde stycket,
rad 2;”
Vissa geografisk
geografisk områden är
är idag
idag fredade från
från vissa
stycket, rad
vissa
fiskesätt,
bottentrålning"
fiskesätt, exempelvis bottentrålning"
Vilka
områden
i Östersjön
Vilka
Östersjön är
för bottentrålning?
är fredade för
bottentrålning?
i

Sid
Sid 54 Vattenbruk
Vattenbruk (i(i Östersjön)
Östersjön)

1.a
1.a stycket,
eeh-estren
stycket, andra raden; Geia-ostron
(Ostron
går inte
(Ostron går
inte att
att odla
odla i Östersjön
Östersjön eftersom
eftersom den kräver
kräver en betydligt
betydligt högre salthalt)
salthalt)
i

Sid
Sid 54 Värdebeskrivning
Värdebeskrivning
Ändra första
första raden:
raden: Den biologiska
biologiska mångfalden är
i-haven-än-på land
är större
större i-haven-än-på
land än i Östersjön
Östersjön
men. Kunskaperna
i

Sid
Sid 54 Andra kolumnen, första
första stycket,
stycket, andra raden; manet-er
maneter
(löstersjön
har
vi
Östersjön
endast
vi
öronmaneten
har
som
är
harmlös.
är
Antar att
harmlös.
att forskning
forskning bedrivs
bedrivs på
på
(
maneter som finns
finns i tropiska
tropiska länder
länder och som är
är betydligt
betydligt giftigare)
giftigare)
I

i

Sid
Sid 54.Anspråk och intressekonflikter
intressekonflikter
"Ett sätt
Andra stycket,
rad 6:
6: Infoga
Infoga efter
efter punkten.
stycket, rad
punkten. ”Ett
sätt att
att minska närsaltbelastningen
närsaltbelastningen är
är att
att
kombinera fiskodling
fiskodling med musselodling
algodling."
musselodling eller
eller algodling."

Infrastruktur
60. Infrastruktur
Sid 60.
Sid

Tredje
Tredje stycket,
sista meningen; Ändra ordföljden.
stycket, sista
ordföljden.
'
rad
stycket,
sista
näst
kolumnen,
Andra kolumnen, näst sista stycket, rad 4;F9plag .m.nga.v_5æk" "

ab|aF kan stå -l kqﬂ-Il I

I

o

I

I

I

I

Försvar
62 Fôrsvar
Första
Fôrsta stycket
rubriken på
stycket och rubriken
pä nästa
nästa stycke
är skriven
skriven med fet
fet stil
stycke är
stil

Sid
Sid

Sid
Sid 63-64 Riksintresse
Riksintresse för
fôr totalförsvaret
totalfôrsvaret
Ta bort
bort fet
att
fet stil
det
stil så
stämmer
så att det
överens med texten
texten i övriga
övriga delar
delar i dokumentet.
i

¡

Sid 67- 68 Natur
Sid
Ta bort
bort fet
fet stil
stil så
så att
att det
det överensstämmer med övriga
övriga delar
delar i dokumentet.
i

Sid
Sid 79 Fiskefredningsområde
Fiskefredningsområden
n
Vad innebär
innebär det
det att
att vara
vara ett
ett fiskefredningsområde?
fiskefredningsområde? Lägg till
till i text
text om
om det
är det
det är
det fiskestopp
fiskestopp
under hela
året
hela året eller
eller under en viss
viss tid.
tid.
i

Sid
Sid 80 Anspråk och intressekonflikter
intressekonflikter
"Vissa geografiska
Tredje
Tredje stycket
8. ”Vissa
stycket Rad 8.
geografiska områden är
är även fredade från
från vissa
vissa fiskesätt
fiskesätt
,exempelvis bottentrålning."
bottentrålning." Jag
,exempelvis
tycker
att
det
hade
Jag tycker att det
varit
varit bra
bra att
att peka ut
ut dessa
dessa områden på
på
karta.
en karta.

.wåišuš-i

Mnneby
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
sAMMANTRÄDEsPRoToKoLL
2018-04-25
2018-04-25

Miljö- och
och byggnadsnämnden
byggnadsnämnden
Miljö-

§ 90
90
§

Dnr 2018-000042
2018-000042 430
430
Dnr

Remiss:
Remiss: Förslag
Förslag till
till havsplan
havsplan för
för Blekinges
Blekinges
kustkommuner
kustkommuner
T
T ff stadsarkitekt
stadsarkitekt Peter
Peter Robertsson
Robertsson föredrar
föredrar ärendet.
ärendet.
Sammanfattning
Sammanfattning
Blekinges
Blekinges kustkommuner
kustkommuner har
har gemensamt
gemensamt arbetat
arbetat fram
fram ett
ett samrådsförslag
samrådsförslag till
till
en havsplan
havsplan för
för länets
länets kustområde.
kustområde. Planen
Planen sträcker
sträcker sig
sig 300
300 meter
meter från
från
en
fastland och
och öar
öar och
och ända
ända ut
till territorialhavet.
territorialhavet. Planen
Planen kommer
kommer att
att innebära
innebära
fastland
ut till
en ändring
ändring av
av respektive
respektive kommuns
kommuns översiktsplan.
översiktsplan. Planförslaget
Planförslaget samråds
samråds
en
under
under tiden
tiden från
från 2018-02-21
2018-02-21 till
till och
och med
med 2018-05-04.
2018-05-04.
Bedömning
Bedömning
Arbetet
parallellt med
Arbetet med
med den
den interkommunala
interkommunala havsplanen
havsplanen pågår
pågår parallellt
med en
en statlig
statlig
havsplanering för
för Bottenviken,
Bottenviken, Östersjön
Östersjön och
och Västerhavet.
Västerhavet. Den
Den statliga
statliga och
och
havsplanering
interkommunala havsplaneringen
havsplaneringen har
har ii mångt
mångt och
och mycket
mycket gått
gått hand
hand ii hand
hand
interkommunala
med ett
ett gemensamt
gemensamt grundunderlag.
grundunderlag. Ronneby
Ronneby kommun
kommun arbetar
arbetar dessutom
dessutom med
med
med
en ny
ny översiktsplan
översiktsplan där
där avgränsningen
avgränsningen mellan
mellan havsplan
havsplan och
och översiktsplan
översiktsplan är
är
en
gemensam. Översiktsplanen
Översiktsplanen reglerar
reglerar kustområdet,
kustområdet, arkipelagen
arkipelagen och
och 300
300
gemensam.
meter ut
ut från
från land.
land. Vid
Vid denna
denna punkt
punkt tar
tar den
den interkommunala
interkommunala havsplanen
havsplanen vid
vid
meter
som alltså
alltså inte
inte berör
berör öarna
öarna eller
eller kustbebyggelsen.
kustbebyggelsen.
som
samrådsversionen beskrivs
beskrivs havsplanen
havsplanen enligt
enligt följande:
följ ande:
II samrådsversionen
"Planförslagets intention
intention är
är att
att begränsa
begränsa konflikter
konﬂikter och
Och skapa
”Planförslagets
skapa
förutsättningarför
ett samnyttjande
samnyttjande av
av havet.”
havet. ”
förutsättningar för ett
"Havsplanen har
har ett
ett stortfokus
att skydda
naturvärden. Havsplanen
”Havsplanen
stort fokus på
på att
skydda naturvärden.
Havsplanen
varnar allt
alltfrån
områden med
med bottenlevande
bottenlevande djurdjar- och
Och växtliv
vdxtliv till
till det
det rika
rika
värnar
från områden
fågellivet
fågellivet”.
Förslag till
till beslut
beslut
Förslag
Att miljömilj ö- och
och byggnadsnämnden
byggnadsnämnden inte
inte har
har något
något att
att erinra
erinra mot
mot
Att
samrådsförslaget av
av den
den interkommunala
interkommunala havsplanen.
havsplanen.
samrådsförslaget

Deltar i debatten
debatten deltar
deltar ordförande
ordförande Knut
Knut Svensson
Svensson (C)
(C) samt
samt ledamot
ledamot Bengt
Bengt
II debatten
Johansson (SD).
(SD).
Johansson

Justerandes sign
sign
Justerandes

Utdragsbestyrkande
Utdragsbestyrkande

Sida
Sida

1 (2)
1(2)

.wåišuš-

Mmeby
KOMMUN

sAMMANTRÄDEsPRoToKoLL
2018-04-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-04-25

Miljö- och
och byggnadsnämnden
byggnadsnämnden
Miljö-

Yrkanden
Yrkanden
Ledamot Bengt
Bengt Johansson
Johansson (SD)
(SD) yrkar
yrkar bifall
bifall till
till tjänsteförslaget
tj änsteförslaget med
med ett
ett
Ledamot
tillägg enligt
enligt följande:
följ ande:
tillägg
Vad gäller
gäller fiskeintressets
fiskeintressets avgränsning
avgränsning anser
anser miljömiljö- och
och byggnadsnämnden
byggnadsnämnden
Vad
att man
man ska
ska ha
ha samma
samma områdesavgränsning
områdesavgränsning som
som motsvarar
motsvarar Östersjöplanen.
Ostersjöplanen.
att
Propositionsordning
Propositionsordning
Ordförande
proposition på
Ordförande Knut
Knut Svensson
Svensson (C)
(C) ställer
ställer proposition
på yrkandet
yrkandet och
och nämnden
nämnden
bifaller detsamma.
detsamma.
bifaller

Underlag
Undeﬂag
Tjänsteskrivelse, 2018-04-09.
2018-04-09.
Tjänsteskrivelse,
Interkommunal
Interkommunal havsplan,
havsplan, 2018-01-08.
2018-01-08.
Plankarta, 2018-01-08.
2018-01-08.
Plankarta,
Sammanfattning
Sammanfattning av
av havsplanen
havsplanen 2018-01-08.
2018-01-08.
Följebrev, 2018-02-21.
2018-02-21.
Följebrev,
Beslut
Beslut
MiljöMiljö- och
och byggnadsnämnden
byggnadsnämnden beslutar
beslutar att
att yttra
yttra sig
sig enligt
enligt följande:
följande:
Vad gäller
gäller fiskeintressets
fiskeintressets avgränsning
avgränsning anser
anser miljömiljö- och
och byggnadsnämnden
byggnadsnämnden
Vad
att man
man ska
ska ha
ha samma
samma områdesavgränsning
områdesavgränsning som
som motsvarar
motsvarar Östersjöplanen.
Ostersjöplanen.
att
Miljö- och
och byggnadsnämnden
byggnadsnämnden beslutar
beslutar att
att de
de inte
inte har
har något
något övrigt
övrigt att
att erinra
erinra
Miljömot samrådsförslaget
samrådsförslaget av
av den
den interkommunala
interkommunala havsplanen.
havsplanen.
mot
_______________
Beslutet expedieras/skickas
expedieras/skickas till:
till:
Beslutet
Akten
Akten
Kristina Eklund,
Eklund, planarkitekt,
planarkitekt, MiljöMiljö- och
och byggnadsförvaltningen,
byggnadsförvaltningen, Ronneby
Ronneby
Kristina
kommun
kommun

Justerandes sign
sign
Justerandes

Utdragsbestyrkande
Utdragsbestyrkande

Sida

2(2)

Sida

2(2)

~

nneby
ROKOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-15

13(16)
13(16)

Kommunala
Kommunala Rådet för Funktionshinder

§13
§13
- Förslag till
för
till havsplan för
Begäran om remissyttrande -

Blekinges kustkommuner

Sammanfattning
att kommunledningsOrdförande Birgitta
redovisar att
Birgitta Larsson (RP)
(RP) redovisar
till
över förslag
förslag till
översänt en begäran om
om ett
ett remissyttrande
förvaltningen översänt
remissyttrande över
förvaltningen
Blekinges kustkommuner. Havsplanen har
för Blekinges
har ett
ett avgränsat
havsplan för
sig 300 meter från
till
sträcker sig
land och öar
öar ut
ut till
geografiskt område som sträcker
från land
geografiskt
skärgårdsrör endast havet,
territorialhavet. Planen rör
inte rena skärgårdshavet, inte
och med territorialhavet.
kustfrågor.
och kustfrågor.
Deltar i debatten
i

(RP), Bo Johansson (S),
Birgitta Larsson (RP),
Ordförande Birgitta
Gert Månsson,
(S), Gert
Sjödahl och Bengt Göran Svensson.
Anita Sjödahl
Anita
Funktionshinder avstår
för Funktionshinder
sig i
Rådet för
avstår från
från att
att yttra
Kommunala Rädet
yttra sig

oo

i

ärendet.
ärendet.

Exp.
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Kommunledningsförvaltninqen1
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KOMMU
KOMMUNN
Socialn
ämnden
Socialnämnden

§§ 63

sAnﬁm
ANTRÄnEsPRoToKoLL
SAMNIANTRÄÜESPRÜTOKÖLL
20182013-04-24
04-24

2018-000037
Dnr 2018
-000037 701

Ziviarsenr
Diarien
r

23(33)
23(33)

'iIlisrlepian IFindWeise!D
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Begä
ran om
Begäran
om remis
syttrande: Försl
remissyttrande:
ag till
Fôrslag
till Havs
plan för
Havsplan
fôr
Bleki
nges kustk
Blekinges
ommuner
kustkommuner
Förval
tningschef Birgitta
Förvaltningschef
Birgitta Ratcov
ich föredra
Ratcovich
föredrarr ärende
t.
ärendet.
Samm
anfattning
Sammanfattning

Bleking
es kustko
Blekinges
mmuner har
kustkommuner
har tagit
tagit fram ett
ett förslag
förslag för
för hur havet
havet ska
ska
använd
användas
as ii framtid
en. Planen anger
framtiden.
anger kommu
nernas viljeinr
kommunernas
iktning för
viljeinriktning
för
vattena
nvändningen inom planom
vattenanvändningen
rådet och ökar
planområdet
ökar förutsä
gbarheten för
förutsägbarheten
för den
som bedrive
bedriverr någon form av verksa
mhet till
verksamhet
till havs.
havs.

Geogra
ﬁskt har
Geografiskt
har havspla
nen avgrän
havsplanen
sats till
avgränsats
till ett
ett område
område som sträcke
sträckerr sig
sig 300
300
meter från
land
från land och öar
öar ut
ut till
till och med
med territor
ialhavet. Planen
territorialhavet.
Planen rör
rör endast
endast
havet,
havet, inte
inte rena
rena skärgår
skärgårdsds- och
och kustfrå
gor.
kustfrågor.
Bedö
mning
Bedömning

Socialn
ämnden har
Socialnämnden
har inget
inget att
att tillägga
tillägga eller
eller erinra
erinra till
till förslag
förslaget.
et.

Försla
Förslag
g till
till beslut
beslut

Socialn
ämnden föreslå
Socialnämnden
s besluta
föreslås
besluta föreslå
föreslå kommu
nstyrelsen att
kommunstyrelsen
att godkän
na
godkänna
ovanstå
ende yttrand
ovanstående
e.
yttrande.

Yrkand
Yrkanden
en

Ordföra
nde Åsa Evalds
Ordförande
son (M)
Evaldsson
bifall till
yrkar bifall
till tj
änsteförslaget.
(M) yrkar
tjänsteförslaget.

Propo
sitionsordning
Propositionsordning
Ordföra
nde Åsa Evalds
Ordförande
son (M)
Evaldsson
ställer propos
ition på framfö
proposition
(M) ställer
rt yrkand
framfört
e och
yrkande

ﬁnner
finner att
att socialn
ämnden bifaller
socialnämnden
bifaller detsam
ma.
detsamma.

Besl
ut
Beslut
~
Socialn
ämnden besluta
Socialnämnden
beslutarr att
att anta
anta ovanstå
ende skrivni
ovanstående
ng såsom
skrivning
såsom sitt
sitt yttrand
e ii
yttrande
ärende
ärendett och översä
nda detsam
översända
detsamma
ma till
till komm
unstyrelsen.
kommunstyrelsen.
—

Exp.
Exp.
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SAMMA
NTRÄDESPROTÛKÛLL
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-04
2018-04-19
-19

Utbildnin
gsnämnden
Utbildningsnämnden

§§ 50

Dnr 2018-00
0111 403
2018-000111

Begä
ran om
Begäran
om remis
syttrande gällan
remissyttrande
de Försla
gällande
Förslag
g till
till
havsp
lan för Blekin
havsplan
ges kustk
Blekinges
ommuner. Försla
kustkommuner.
Förslag.
g.
Samm
anfattning
Sammanfattning
Bitr
Bitr förvaltn
ingschef Inger
förvaltningschef
Inger Hj
Hj ort
ort har
har framtag
it förslag
framtagit
förslag till
till remissy
ttrande
remissyttrande
gälland
gällande
e av
av Kommu
nstyrelsen utsänt
Kommunstyrelsen
utsänt förslag
förslag till
”Havsplan
till ”Havsp
lan för
för Bleking
es
Blekinges
kustkom
muner. Havspla
kustkommuner.
nen är
Havsplanen
är ett
ett förslag
förslag till
till ändring
ändring av
av respekt
ive kommu
respektive
kommuns
ns
översikt
splan.
översiktsplan.

Försla
Förslag
g till
till beslut
beslut
Utbildn
ingsnämnden tackar
Utbildningsnämnden
tackar för
för möjligh
eten att
möjligheten
att få
få yttra
yttra sig,
sig, men har
har inget
inget att
att
tillföra
tillföra eller
eller yttra
sig
yttra sig ii frågan,
frågan, inom ramen
ramen för
för sitt
sitt verksam
hetsområden.
verksamhetsområden.
Föreslå
F ôreslâss att
att Utbildni
ngsnämnden ställer
Utbildningsnämnden
ställer sig
sig bakom rubr
rubr yttrande
yttrande som sitt
sitt
eget
eget svar
svar till
till MiljöMiljö- och
och Byggna
dsförva
ltningen
Byggnadsfdrvaltningen ii Ronneb
Ronnebyy kommu
n.
kommun.

Besl
ut
Beslut

Utbildn
ingsnämnden ställer
Utbildningsnämnden
ställer sig
sig bakom rubr
rubr yttrande
yttrande som sitt
sitt eget
eget svar
svar till
till
MiljöMilj ö- och
och Byggna
dsförvaltningen ii Ronneb
Byggnadsförvaltningen
Ronnebyy kommu
n.
kommun.

Exp:
Exp:

MiljöMiljö- och
och Byggna
dsförvaltningen
Byggnadsförvaltningen
Inger
Inger Hjort,
bitr Fch
Hjort, bitr

i

l Justerande
l

l

Justerandes
s sign
sign

.
.

Bidraget-es
Uldraagsbes Fyr-kande
?yrkande

Sida
Sida

10(ö1)
10(61)

“

l

RONNEBY
RONNEBY

Tjänsteskrivelse
lse
Tjänsteskrive

KOMMUN
KOMMUN

2018-03-26 Dnr:
Dnr: 2018.111-403
2018.111-403 (14583)
(14583)
2018-03-26

Utbildningsförvalt
ningen
Utbildningsförvaltningen
Inger
Inger Hjort,
schef
Hjort, bitr.förvaltning
bitr.förvaltningschef
E-post:
E-post: inger.hiort@ron
neby.se
inger.h'|ort@ronneby.se

Till
Till Utbildningsnäm
nden
Utbildningsnämnden

Förslag
Förslag till
till remissyttrand
e -- Förslag
remissyttrande
Förslag till
till Havsplan för
för Blekinges
Blekinges
kustkommuner
Bakgrund
Kommunstyre
lsen har
Kommunstyrelsen
har skickat
skickat förslag
förslag till
till ”Havsplan för
för Blekinges
Blekinges
kustkommuner,
kustkommuner, ändring
ändring av
av översiktsplanen
översiktsplanen avseende
avseende havsområdet
havsområdet
Sölvesborgs
Sölvesborgs kommun, Karlshamns
Karlshanms kommun, Ronneby kommun och
Karlskrona
Karlskrona kommun” på samråd.
samråd.

Yttrande

Utbildningsnäm
nden tackar
Utbildningsnämnden
tackar för
för möjligheten
möjligheten att
att få
få yttra
yttra sig,
har
sig, men har
inget
inget att
att tillföra
tillföra eller
eller yttra
sig ii frågan,
gällande Utbildningsnäm
frågan, gällande
yttra sig
ndens
Utbildningsnämndens
verksamhets-/k
ompetensområden.
verksamhets-/kompetensområden

Förslag till
till beslut
Föreslâs
F öreslås att
att Utbildningsnäm
nden ställer
Utbildningsnämnden
ställer sig
sig bakom ovan yttrande
yttrande som
sitt
sitt eget
eget svar
Miljö- och
svar till
till Miljöoch Byggförvaltning
en Ronneby kommun.
Byggförvaltningen

Ronneby dag som
ovan
som ovan
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Kommu
nstyrelsen skickar nu ut förslag till ”Havsplan för Blekinges kustkommuner, ändring
Kommunstyrelsen
Ämne:
Amne Remiss
Reimss: Försla
till Havs lan för
Forslagt111Havsp1an
for Blekin
B 1 ekmges
es kustkommun :[13:31]alm a ' '
mstkommu1if:r§,}¢&;/(d:
..

.

2

s

n
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skickar
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"Havsplan för Blekinges kustkommuner, ändring
av översikt
splanen avseend
översiktsplanen
e havsorn
avseende
rådet Sölvesb
havsområdet
orgs kommun
Sölvesborgs
kommun,, Karlsha
mns kommun
Karlshamns
kommun,,
Ronneb
Ronnebyy kommu
kommunn och
och Karlskro
na kommu
Karlskrona
kommun"
n” på
på samråd.
samråd.
ut förslag

till

Handlin
garna kan du lritta
Handlingarna
hitta på följande
följande länk:
länk:

https://W
ww.ronnebv.se/interkommunal-havsnlan
httpsz//mvw.ronnebv.se/interkommunal-havsplan

Observe
ra att
Observera
att samråds
tiden går
samrådstiden
går ut
ut den
den 4
4 maj
maj 2018.
2018.
Observe
ra också
Observera
också att
att denna plan
plan kanske
kanske inte
inte är
är skickad
skickad till
till ditt
ditt diariestä
lle. Om
diarieställe.
Om din
din
organis
ation
organisation skall
skall diarietö
ra ärendet
diarietöra
ärendet skall
skall du ombesö
rja att
ombesörja
att det
det skickas
skickas dit.
dit.

Svar
Svar skickas
skickas till
till stadshu
set@ronneby.se, eller
stadshuset@ronheby.se,
eller Ronneb
Ronnebyy kommu
n, 372 80 Ronneb
kommun,
Ronnebyy

'
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RONNEB
RONNEBYY KQMMUN
KQMMUN
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Hav
splan for
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Ble
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Blekinge
Blekinges
s kustkom
muner har tagit
kustkommuner
tagit fram ett
ett förslag
förslag för
för hur
hur havet
havet ska
ska
ti?”
itä'
anen
anger
anger kommun
ernas viljeinrik
kommunernas
tning för
viljeinriktning
för vattenan
vändningen inom planomr
vattenanvändningen
ådet och
planområdet
och ökar
ökar
förutsäg
barheten för
förutsägbarheten
för den som
som bedrive
bedriverr någon form av verksam
het till
verksamhet
till havs,
havs, Det är
är därför
därför viktigt
viktigt att
att
alla
alla som har intresse
intresse av hur havet :ska
:ska använda
användass lämnar sina'syn
punkter.
sinasynpunkter.

Kommu
Kommunn och stat
stat har
har ett
ett överlap
pande planerin
överlappande
gs'ansvar i stora
planeringsansvar
stora delar
delar av territori
alhavet. De
territorialhavet.
nationel
la havsplan
nationella
erna som
havsplanerna
som tas
tas fram kommer
kommer att
att få
få stor
stor inverkan
inverkan på kommun
ernas planlägg
kommunernas
ning av
planläggning
havet.
havet. Det
Det är
är därför
därför viktigt
viktigt att
att Blekinge
s kustkom
Blekinges
muner nu
kustkommuner
nu tar
tar ställning
ställning i de
de frågor
frågor som vi
vi ser
ser är
är
viktiga
viktiga förjust
för just vårt
vårt havsom
råde. Med
havsområde.
Med en egen och aktiv
aktiv havspla
nering strävar
havsplanering
strävar vi
vi mot
mot ett
ett gynnsam
gynnsamtt
samspe
samspell med den statliga
statliga havspla
neringen.
havsplaneringen.
i

i

Havsplan
en är
Havsplanen
är ett
ett förslag
förslag till
till ändring
ändring av
av respektiv
e kommun
respektive
kommunss översikts
plan och
översiktsplan
och består
består av
av en
en
planbes
krivning och
planbeskrivning
och en plankar
ta med tillhöran
plankarta
de teckenf
tillhörande
örklaring. Den komple
teckenförklaring.
kompletta
tta havspla
havsplanen
nen finns
finns
tillgängli
tillgänglig
g på
på respekti
ve kommun
respektive
kommunss hemsida
hemsida samt på
på de
de utställnin
gsplatser som anordna
utställningsplatser
s
anordnas under
under
samråds
tiden.
samrâdstiden.
*
Geogra
fiskt har
Geografiskt
har havspla
nen avgräns
havsplanen
ats till
avgränsats
till ett
ett område som sträcker
sträcker sig
sig 300 meter från
från land
land och
och öar
öar ut
ut
till
till och
och med territori
alhavet. Planen
territorialhavet.
Planen rör
rör endast
endast havet- inte
inte rena
rena skärgård
skärgårdss- och
och kustfråg
or.
kustfrågor.
lnnehåll
smässigt redovisa
lnnehållsmässigt
redovisarr förutsät
tningar och
förutsättningar
och ställning
staganden för
ställningstaganden
för följande
följande intresse
n: kulturmi
intressen:
ljö,
kulturmiljö,
friluftsli
v
friluftsliv och besöksn
äring, yrkesfisk
besöksnäring,
e, vattenbr
yrkesfiske,
uk, utvinnin
vattenbruk,
g och
utvinning
och lagring
lagring av materia
l, luftmaterial,
luft- och
och sjöfart;
sjöfart,
infrastru
ktur, försvar,
infrastruktur,
försvar; energi
energi och
och natur.
natur.
‘

Har du synpu
nkter på
synpunkter
på planfö
rslaget?
planförslaget?

Vi
Vi mottar
mottar dina
dina synpun
kter skriftlige
synpunkter
n, senast
skriftligen,
senast 2018-05
2018-05-04.
-04. Det
Det går
går bra
bra att
att mejla
mejla eller
eller skicka
skicka in
in dina
dina
synpunk
ter som ett
synpunkter
ett brev
brev på
på posten.
posten. Se
Se adresse
adresserr nedan.
nedan. Samråde
Samrådett genomfö
genomförs
rs under
under perioden
perioden 2018201802-21
02-21 till
till 2018-05
2018-05-04.
-04.

Vill
Vill du veta
veta mer? Kolla
Kolla in
in våra
våra utställn
ingsplatser:
utställningsplatser:

Sölvesb
org: Stadshu
Sölvesborg:
Stadshuset
set (Repslag
aregatan 1),
(Repslagaregatan
ens bibliotek
kommunens
1), kommun
bibliotek och
och utlåning
sstationer samt
utlåningsstationer
www.so|
vesborg.se
www.solvesborg.se

Karlsha
mn: Stadsby
Karlshamn:
ggnadsavdelningen, Rådhuse
Stadsbyggnadsavdelningen,
Rådhusett (Rådhus
gatan 10),
(Rådhusgatan
ens bibliotek
kommunens
1D), kommun
bibliotek samt
www.k
arlsham
www.karlshamn.se
n,se
Ronneb
y: Stadshu
Ronneby:
sets foajé,
Stadshusets
Miljö» och
foajé, Miljö~
och byggnad
sförvaltningen (Karlsha
byggnadsförvaltningen
mnsvägen 4),
(Karlshamnsvägen
ens
kommunens
4), kommun
bibliotek
bibliotek och utlånings
stationer samt www.ron
utlâningsstationer
neby.se
www.ronneby.se

Karlskro
Karlskrona:
na: Kommun
huset (Östra
Kommunhuset
(Östra Hamngat
an 7B),
Hamngatan
lioteket i Karlskron
Stadsbiblioteket
7B), Stadsbib
Karlskrona
a samt
www.karls
krona.se
www.karlskrona.se
i

För
För bibliotek
biblioteken
en gäller
gäller ordinarie
ordinarie öppettid
er.
öppettider.

Samr
ådsmöte om
Samrådsmöte
om havsp
lanen:
havsplanen:

Havspla
nen kommer
Havsplanen
kommer att
att presente
ras på ett
presenteras
ett samråds
möte tisdagen
samrådsmöte
tisdagen den 6 marsi Karlsham
n.
Karlshamn.
Samråd
smötet anordna
Samrådsmötet
anordnass i Rådhuse
Rådhusett mellan kl.
kl. 18.00
18.00 och 20.00.
20.00.
Vi
Vi bjuder
bjuder på
på frukt
frukt och fika,
fika. Välkom
Välkommen!
men!
i

\J

v

' '
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Skicka
Skicka dina
dina syn
pun kter
er till:
syn punkt
till:

Sölvesb
orgs kommu
Sölvesborgs
kommunn
Stadsar
kitektavdelningen
Stadsarkitektavdelningen
294 80 Sölvesb
Sölvesborg
org

stadsark
itektavdelningenëösolvesborgse
stadsarkitektavdelningen@so|vesborg.se

Karlsha
mns kommu
Karlshamns
kommunn
Samhä
Ilsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
374 81 Karlsha
mn
Karlshamn

byggna
dsnamnclen@karlshamn.se
byggnadsnamnden@karlshamn.se

Ronneb
Ronnebyy kommu
kommunn
372 80 Ronne
by
Ronneby

stadshu
set@ronneby.se
stadshuset@ronneby.se

Karlskro
na kommu
Karlskrona
kommunn
Miljö- och samhäll
Miljösbyggnadsförvaltningen
samhällsbyggnadsförvaltningen
371 83 Karls
Karls krona
samhall
sbyggnadsforvaltníngen@karlskrona.se
samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

Har du frågo
r? Konta
frägor?
kta komm
Kontakta
unens handl
kommunens
äggare:
handläggare:

Dan Janéru
lanéruss
Sölvesb
orgs kommu
Sölvesborgs
kommunn
dan.'|an
erus@solvesborg.se
dan.ianerus@solvesborg.se
Tel.
Tel. 0456-8
0456-81
1 63
63 61

Jeanett
Jeanette
e Conrads
son
Conradsson
Karlsha
mns komm
Karlshamns
un
kommun
ieanette
.conradsson@karlshamnse
ieanette.conradsson@karlshamn.se
Tel.
Tel. 0454-81
0454-815
6 57

Kristina
Kristina Eklund
Eklund
Ronne
by kommu
Ronneby
kommunn

kristina
ekluneonnebyse
kristina.eklund@ronneby.se
l'f'

Tel.
Tel. 0457-61 82
82 24

P?‘

Christi
na Johan
Christina
sson
Johansson
Karlskro
na kommu
Karlskrona
kommunn
christin
a.iohansson2@karlskrona.se
christina.iohansson2@karlskrona.se

Tel.
Tel. 0455-30 35 96

Hanna Olsson
Karlskron
Karlskrona
a kommun
kommun
hanna.o
lsson3@ karlskro
hanna.olsson3@_
nase
karlskrona.se
Tel.
Tel. 04550455- 30 31
31 18

KOMMU
KOMMUNN

M’!

~

SÖLVES
BQRG
SÖLVESBORG
- av
av naludlga
naludlga skäl
skål -
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Thomas Andersson,
Andersson,
Telefon: 0457-618110
E-post: thomas.andersson@ronneby.se
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för Blekinge
Remiss Havsplan fër
Sammanfattning

eftersom samråd och synpunkter
information eftersom
enbart en information
blir enbart
Detta blir
Detta
ärendet skulle
skulle
synpunkter ii ärendet
senast 2018-05-04.
Vara inskickade senast
vara

Bedömning

havet som sträcker
gäller området i havet
Planen gäller
till och
sträcker sig
från land
sig 300 meter från
land och öar
ut till
öar ut
berörs inte
Således berörs
territorialhavet. Således
med territorialhavet.
skärgårds- och kustfrågor.
inte rena
rena skärgårdskustfrågor. Fritid
Fritid och
och
i
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Sammanträdesdatum

KommunsVrelsens arbetsutskott

201&0411

KSAU $ 69

Samråd om förslag på havsplan för Blekinge
Anr KS 2018/226

Beslut
Avge yttrande i enlighet med Byggnadsnämndens beslut 2018-03-27
$ 54

Sammanfattning
Kristianstads kommun har beretts möjlighetatt lämna synpunkter på
Havsplan för Blekinges kustkommuner samrådshandling 2018-01-08.
Kristianstad anser att samstämmighet råder gällande mellankommunala
frågor mellan Havsplan för Blekinges kustkommuner och Kristianstad
kommuns förslag till kust och havsplan granskningshandling
BN 2017-08-29.

Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott
© Avge yttrande i enlighet med Byggnadsnämndens beslut 2018-03-27
$ 54

Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens

beslut 2018-03-27 $ 54.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-03-14
Havsplan för Blekinge kustkommuner 2018-01-08.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Kristianstads
kommun

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2018-03-27

Byggnadsnämnden

BNSS4

Remissvar avseende Havsplan för Blekinge kustkom
muner, samrådshandling 2018-01-08
Anr BN 2017-918

Beslut
e

Byggnadsnämnden godkänner miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande i enlighet med tjänsteutlåtande 2018-03-14
samt föreslår att Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget

Sammanfattning
Kristianstads kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Havsplan för Blekinges kustkommuner samrådshandling 2018-01-08. Kristianstad
anser att samstämmighet råder gällande mellankommunala frågor mellan
Havsplan för Blekinges kustkommuner och Kristianstad kommuns förslag till
kust och havsplan granskningshandling BN 2017-08-29.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnads
nämnden
e

Att byggnadsnämnden godkänner miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande i enlighet med tjänsteutlåtande 2018-03-14
samt föreslår att Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Havsplan för Blekinge kustkommuner

Utdragsbestyrkande

2018-03-14
2018-01-08

Justerarens signatur
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KRISTIANSTADS KOMMUN
Tllhör byggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan-och bygglovsavdelningen

20i8-03-i4EH'K'it
2018
-03-27

Ann-Mari Lindberg
044-132626
Ann-mari.lindberg@kristianstad.se

Byggnadsnämnden

Remissvar avseende Havsplan för Blekinge

kustkommuner, samrådshandling 2018-01-08
Dnr BN 2017-0918
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

Byggnadsnämnden
e

förslag till

Att byggnadsnämnden godkänner miljö- och samhällsbyggnadsförvalt
ningens förslag till yttrande i enlighet med tjänsteutlåtande 2018-0314 samt föreslår att Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.

Sammanfattning
Kristianstads kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på
Havsplan för Blekinges kustkommuner samrådshandling 2018-01-08.
Kristianstad anser att samstämmighet råder gällande mellankommunala
frågor mellan Havsplan för Blekinges kustkommuner och Kristianstad
kommuns förslag till kust och havsplan granskningshandling BN 2017-08-29

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Havsplan för Blekinge kustkommuner

2018-03-14
2018-01-08

Arendet
Havsplan för Blekinge kustkommuner syf:Eartill att ange en kommungemensam viljeinriktning för vattenanvändningen inom planområdet som
omfattar kommunernas havsområde på ett avstånd från 300 meter från land

Kristianstads kommun l 291 80 Kristianstad l 044-13 50 00 l Organisationsnummer 212000-0951
www.kristianstad.se l kommun@kristianstad.se

Kristianstads
kommun

TJANSTEUTLATANDE
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Havsplanen samspelar med den statliga planeringen för havet och omfattar en
havsanvändningskarta som redovisar avvägning av vilka intressen som ska
prioriteras inom olika delar.

Vision för havsplaneringentar sikte på år 2050 då en framgångsrik
havsförvaltning i Bleldnge har medfört att miljön i havet uppnått god
ekologisk och kemisk status. l framtidsvisionen Hinnsen infrastruktur som
byggts upp i samband med den havsbaserade energiutvinningen. Det Hinns
odling av biogasgenererande alger och en samverkan mellan teknikområden
har bidragit till en hållbar utveckling.

Yttrande
Kristianstads kommun har studerat de intressen som gränsar till vår kommun
och Hinneratt havsanvändningskartani stort överensstämmer i gränsen. Ett av
dessa intressen är de höga naturvärden som finns i de grunda, kustnära
områdena som börjar i Kristianstads kommun och sedan sträcker sig vidare
norrut. För att dessa områden ska kunna bevaras och utvecklas är det av
största vikt att kontinuiteten består och att så stora sammanhängande
områden som möjligt avsätts för naturvårdsändamål. Kristianstads kommun
ser det som positivt att det råder samstämmighet i denna fråga.

Tommy
förvaltningschef

Stadsarkitekt

kommunekolog

Ann-Mari Lindberg
planarkitekt

Beslut expedierastill
Beslut inklusive tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen för vidare expediering
till Karlskrona kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 371 83
Karlskrona
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Dnr 2018/160-210 KS

Remissvar – Havsplanen, Blekinge
Karlskrona kommun ger i remiss 2018-02-19 kommunen möjlighet att yttra
sig över den kommungemensamma havsplanen
Havsmyndigheten har presenterat ett första förslag på havsplaner för de delar av det svenska havet som faller under statens, och inte under kustkommunernas ansvar. Remissen avser MKB och hållbarhetsbedömning av de
statliga havsplanerna. Havsplanerna är ganska generella och remissvaret fokuserar därför på förutsättningarna för havsbaserad vindkraft och förutsättningarna för havsbruk, t.ex. musselodlingar, två frågor som har stor betydelse för Borgholms kommun.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott avger följande yttrande:
Borgholms kommun vill anföra några generella synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen och hållbarhetsbedömningen av havsplanen för Östersjön. Synpunkterna berör främst det som är av vikt för kommunen.
Havsbaserad vindkraft
Borgholms kommun ser mycket positivt på havsbaserad vindkraft. Vi har i
stort sett enbart positiva erfarenheter av vindkraftsparken i Kårehamn och
med det som grund ifrågasätter vi några av slutsatserna i främst hållbarhetsbedömningen.
- Bedömningen sätter frågetecken kring den kortsiktiga lönsamheten i
havsbaserad vindkraft. Kommunen har inga egna erfarenheter i detta ämne, men vad vi erfar är vindparken utanför Kårehamn en av E-Ons lönsammaste satsningar och de har visat intresse för utbyggnad av parken.
Från kommunens sida ses det som ett tecken på god lönsamhet.
- Besöksnäringen har påverkats positivt av vindparken utanför Kårehamn.
Besöksmålet Kårehamn är betydligt attraktivare nu med vindparken än innan, vilket lokala näringsidkare utnyttjar. Kommunens bedömning är att
landbaserad vindkraft är kontroversiell. Havsbaserad vindkraft – när den
väl är på plats – utgör ingen störning varken för fastboende eller be
söksnäringen. Framöver kommer den sannolikt att vara neutral, men just
nu tilldrar den sig ett intresse som lockar besökare. Skillnaden mot land
baserad vindkraft tror vi beror på att störningen i form av det man ser –
landskapsbilden – är något man vänjer sig vid, särskilt som en stor del av
såväl permanentboende som besökande ser något positivt i vindkraft. För
landbaserad vindkraft däremot tillkommer främst ljudet och skuggeffekterna som verkligen upplevs som störande, i alla fall av närboende.
- Hållbarhetsbedömningen anger att arbetskraften vid vindkraftsetablering
Utdragsbestyrkande
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främst är internationell. Det stämmer säkert, men de indirekta effekterna
för det lokala näringslivet är stora, genom att ett större antal personerna
bor, äter och lever inom kommunen under längre tider. Dessutom tillkommer långsiktiga arbetstillfällen när ”hemmahamnen” för en havsbaserad
vindkraftspark ligger inom kommunen. Just det ser vi i Kårehamn.
Sammantaget blir bedömningen om man utgår från Borgholms kommuns antaganden betydligt mera positiva till den havsbaserade vindkraften i de matriser som redovisas i hållbarhetsbedömningen, även kortsiktigt. Vi skulle vilja
se en snabbare utveckling av den havsbaserade vindkraften. Samtidigt är vi
positiva till utveckling av andra havsbaserade energikällor som till exempel
vågkraft. Det är viktigt att försvarets intressen i de områden där försvaret prioriteras inte i onödan inkräktar på annan verksamhet som till exempel energiproduktion.
Andra former av havsbruk som odling av fisk, musslor eller alger redovisas
på ett positivt sätt i såväl miljökonsekvensbeskrivningen som hållbarhetsbedömningen. Även dessa näringsformer ser Borgholms kommun mycket positivt på och vi deltar aktivt i utvecklingen av dessa näringar. Vi tror att havsbruk kommer att få en stor betydelse framöver och anser därför att detta behöver arbetas in i havsplanen på ett tydligare sätt än vad som är gjort.
Besöksnäringen är mycket viktig för Borgholms kommun och för denna är
stränderna en av de främsta resurserna. Marint skräp har därför en stor betydelse, och är något som kommunen ser som prioriterat att försöka komma
tillrätta med. Kommunen arbetar aktivt för att åtgärda lokalt alstrat skräp.
Underlagen innehåller en hel del diskussioner och analyser av fisket. Kommunens syn är att förutsättningarna för det ”småskaliga” yrkesfisket bör bevakas och förbättras. De yrkesfiskare som bidrar till lokal försäljning bidrar
aktivt till besöksnäringen, då lokalproducerat efterfrågas. Grunderna för ett
storskaligt yrkesfiske är sedan länge raserade på Öland, och detta fiske har
flyttat till andra hamnar. Men för att kunna bibehålla fiskehamnar med en attraktionskraft för besöksnäringen (och som en tillgång även för åretruntboende) behöver det småskaliga yrkesfisket få rätt förutsättningar att utvecklas,
något som vi tror är positivt även för flera andra värden/miljömål. Generellt är
det viktigt att prioritera näringsverksamhet i hamnar, särskilt där sådan fortfarande finns.
Borgholms kommun vill även påpeka att det i kommunen finns ett avsaltningsverk som är av stor betydelse för dricksvattenförsörjningen i kommunen. Ett medskick är därför frågan om det finns anledning att beakta intresset
för avsaltning/dricksvatten från havet i det fortsatta havsplanearbetet.
Synpunkter i detalj på miljökonsekvensbeskrivningen:
- Sidan 36, Område Ö240. Området sägs ha låg miljöpåverkan men påverkan på kustområdena från den övergödda utsjön är påtaglig med ett förändrat växtsamhälle från omfattande och djupgående blåstångsområden
till ettåriga röd-, brun- och fintrådiga alger som konkurrerar ut den för
Utdragsbestyrkande
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fisklek och -yngel viktiga blåstången. Uppvällning av fosfor från syrefria
bottnar har observerats vilka ger ytterligare näringspåslag på kusten. Slutsatsen att det är låg miljöpåverkan ifrågasätts.
- Tabellerna i kapitel 5 är otydliga och behöver förklaras ytterligare.
- Sidan 70 Förvånande få vrak runt Öland, särskilt öster om Böda, stämmer
detta verkligen?
- Sidan 108 och 112. Kartorna anger marina skyddade områden som även
är inritade på land. Ändra titel och förklaringstext eller gör bättre legend.
Konsekvensanalys
Möjligheter att utveckla havsbaserad vindkraft skulle ha stor betydelse för
Borgholms kommun och eftersom de statliga havsplanerna i det korta perspektivet inte bedömer havsbaserad vindkraft som särskilt lönsamt är det viktigt att framhålla kommunens syn. Havsbruk är sparsamt behandlat i havsplanerna och även här finns anledning att trycka på de möjligheter som finns.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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SYEF,
Sveriges Yrkesfiskares Ek Förening

SFPO,
Sveriges Fiskares Producentorganisation

Ronneby Kommun
37280 Ronneby

YTTRANDE
Samråd, Havsplan för Blekinges kustkommuner.

Möjligheten att kunna nyttja och ha tillträde havsområdena både inomskärs och i öppna havet har
sedan urminnes tider varit livsavgörande för det småskaliga och kustnära yrkesfisket i Blekinge. Vid
varje tillfälle där det föreslås reglering eller planering av användande av havsområden är det viktigt
att hänsyn tas för att tillträdet till havsområdena bevaras i möjligaste omfattning för det i Blekinge så
viktiga kustnära yrkesfisket. Det kustnära yrkesfisket bedrivs med passiva redskap som har låg
inverkan på miljön. Det kustnära småskaliga yrkesfisket bedrivs ej med trål.
I den nu aktuella havsplanen är yrkesfisket till största delarna endast markerat i de yttre delarna av
territorialvattnet. Vi menar att yrkesfiske bedrivs i alla delar av området. Detta finns statistiskt belagt
genom loggboksuppgifter som yrkesfisket är skyldiga att föra.
Från yrkesfisket har vi synpunkter på de områden som är benämnda 2a-2e som är grönmarkerade
och som benämns som ”Huvudanvändning natur”. Här vill vi föra fram att det är viktigt att yrkesfiske
med passiva redskap undantas från restriktioner inom dessa områden.

2(2)

En annan aspekt som också måste beaktas är de kraftigt ökande bestånden av säl och skarv som
utgör stor skada både på själva fiskbestånden men och på yrkesfiskets bedrivande. För dessa arter
finns tillstånd att bedriva skyddsjakt. Därför är det av yttersta vikt att denna skyddsjakt ska vara
tillåten i havsplanen, även i områdena 2a-2e.

Vi ser gärna fram emot att träffas för ytterligare diskussioner om planen.

Blekinge den 27 april 2018

Bengt Larsson, SYEF
Glenn Fridh, SFPO

SVENSKÅ
CRAFTNÄT

Koncessioner och kommunikation
Planhandläggare
Mats Borrie
010 475 87 82
samhallsplanering@svk.se

Blekinges kustkommuner
stads arkitektavdelningen @ s olvesb org.s e
byggnadsnamnden@karlshamn.se
stadshuset@ronneby.se
samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

2018-05-04

YTTRANDE

2018/454

Yttrande angående Havsplan för Blekinge

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har föl
jande synpunkter:

Nuläge
Inom aktuellt planområde har Svenska kraftnät en likströmsförbindelse. Sjökabeln,
Swe-Pol Link löper från Karlshamns kommun via Sölvesborgs kommun till Polen.
Kabeln har betydelse för rikets elförsöijning, det är därför viktigt att ingen åtgärd
eller verksamhet som på något sätt inskränker Svenska kraftnäts verksamhet får
vidtas invid kabeln.

Ärendespecifik information
Det är positivt att stamnätsförbindelsen mellan Sverige och Polen är omnämnd i
havsplanen då den utgör ett viktigt planeringsunderlag och behöver beaktas vid
kommunernas fortsatta planarbete. Det är därför också önskvärt att Swe-Pol Link
också synliggörs i planens kartunderlag. Stamnätet för el går att hämta via Geodataportalen, se mer information nedan.

SvKIOOO, v4.0, 2016-04-27

Så länge våra rekommendationer beaktas har Svenska kraftnät inga invändningar
mot aktuell havsplan.
Svenska kraftnät vill informera om att våra anläggningsobjekt finns att hämta via
Geodataportalen, www.geodata.se. som WMS eller som en shape-fil. Informationen
innehåller den geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar, stolpar,
stationer och stationsområden. Utöver den geografiska positionen finns uppgifter
om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra ledningar.
Vid produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska anläggningsinformation används ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket svenska kraftnät”.

BOX 1200
172 24 SUNDBYBERG

STUREGATAN 1
SUNDBYBERG

TEL 010-475 80 00

REGISTRATOR@SVK.SE
WWW.SVK.SE

From:
Stadsarkitektavdelningen
Sent:
Mon, 7 May 2018 08:27:33 +0200
To:
Dan Janérus;Sölvesborgs Kommun
Subject:
VB: H2018 56 Yttrande gällande Havsplan för Blekinges kustkommuner
Attachments:
image001.wmz, Informationsblad - Bilaga till yttrande (ändrad
magnetfältsskrivelse).docx

Till er?
Med vänlig hälsning

Magdalena Åkesson
Nämndsekreterare

Sölvesborgs kommun
Stadsarkitektavdelningen
Telefon: 0456-81 60 74
E-post: magdalena.akesson@solvesborg.se
Hemsida: www.solvesborg.se

Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att planera, bygga,
utveckla och förvalta ett hållbart och väl fungerande samhälle

Från: Svensson, Linda [mailto:Linda.M.Svensson@eon.se]
Skickat: den 4 maj 2018 17:34
Till: Stadsarkitektavdelningen; 'byggnadsnamnden@karlshamn.se'; stadshuset@ronneby.se;
samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se
Ämne: H2018 56 Yttrande gällande Havsplan för Blekinges kustkommuner

Datum

Arkivnr

2018-05-04

H2018 56

Yttrande gällande samråd över havsplan för kustkommunerna i Blekinge län
E.ON Energidistribution AB (”E.ON”) har tagit del av havsplanen och vill såsom ägare av infrastruktur för
elförsörjning inom stora delar av området avge följande synpunkter.
Elförsörjningen är en väsentlig del för utvecklingen av näringsverksamhet och bostadsbyggande inom
området. Inte minst är utbyggnad och ombyggnad av elnätet viktig för att garantera fullgod
leveranssäkerhet och en bidragande faktor i omställningen till det förnybara samhället.

E.ON har nätkoncession inom stora delar av Blekinge läns havsplan och enligt ellagen är bolaget därmed
skyldigt att ansluta nya elanläggningar. För mer generell information kring detta, se bifogat
informationsblad.
Ankringsförbud. E.ON anser att risker med sjökablar oftast är förknippat med ankring. E.ON har svarat
länsstyrelsen gällande en översyn av sjötrafikföreskrifterna länsstyrelsen genomförde under 2015-2017.
Byggnation nära elanläggningar: Byggnation eller annan exploatering nära en elanläggning måste ske
med hänsyn till föreskrifter och andra anvisningar eller rekommendationer kopplat till anläggningen och
det elektromagnetiska fält som alstras. Syftet med denna hänsyn är att minimera risken för person- och
sakskada till följd av risker förknippat med närheten till elanläggningen. För att minimera olycksrisken vid
arbeten i närheten av en starkströmsanläggning skall Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elsäkerhet vid
yrkesmässig verksamhet samt de av elbranschen framtagna elsäkerhetsanvisningarna följas. För att få
god kännedom om relevanta föreskrifter och anvisningar är det viktigt att E.ON kontaktas för samråd vid
byggande eller annan exploatering i närheten av elanläggning. I begreppet exploatering inrymmer E.ON i
detta sammanhang även ändrad markanvändning.
Magnetfält: De myndigheter som ansvarar för hälsofrågor kopplat till magnetfält är Arbetsmiljöverket,
Boverket, Elsäkerhetsverket, Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheterna
mäter, utvärderar forskning samt tar fram råd, rekommendationer och föreskrifter avseende magnetfält.
Trots omfattande internationell forskning saknas idag entydiga resultat som påvisar ett samband mellan
exponering av magnetiska fält och negativa hälsoeffekter. Mot bakgrund av detta har svenska
myndigheter inte kunnat fastställa några gränsvärden eller skyddsavstånd för allmänhetens exponering för
magnetfält.
Ansvariga myndigheter rekommenderar dock en viss försiktighet vid samhällsplanering och exploatering
genom att, såtillvida detta kan göras till rimliga kostnader:

 Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att
exponering för magnetfält begränsas
 Undvik att placera nya bostäder, sjukhus, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger
förhöjda magnetfält
 Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor,
förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer
I myndigheternas gemensamma broschyr ”Magnetfält och hälsorisker”, som kan läsas eller laddas ned på
t ex www.stralsakerhetsmyndigheten.se , finns mer information.

E.ON:s anläggningar är planerade och etablerade med beaktande av allmänhetens exponering för
elektromagnetiska fält, härrörande från produktion, överföring, distribution och användning av el. I
samband med att omgivningen kring E.ON:s anläggningar förändras vid utbyggnad i kommunen förändras
även förutsättningarna för vilken exponering allmänheten kan utsättas för. Det är kommunens ansvar att
se till att den fysiska planeringen av kommunen sker med försiktighet och att undvika att placera nya
bostäder, sjukhus, skolor och förskolor nära elanläggningar, för att därigenom begränsa risken för förhöjda
elektromagnetiska fält.
Elanläggningar inom området: E.ON har inom länets havsplaneområde ett lokalt ledningsnät av sjökabel
för elförsörjning av skärgården. Därutöver finns ett förgrenat distributionsnät i mark eller luft för den lokala
elförsörjningen behov på öarna. Önskas kartmaterial över dessa ledningar skickas dessa separat efter
förfrågan till varje kommun.

Gällande utbyggnader i samband med bebyggelseutveckling och exploateringar önskar E.ON återkomma
i samband med upprättande av detaljplaner och lovgivning. Bolaget är angeläget om ett gott samarbete
med kommuner och länsstyrelsen vid både stora och små projekt. Det är önskvärt att länsstyrelsen och
kommunerna tidigt i planprocesserna och i nära samråd med elnätsägare arbetar för att hitta bästa möjliga
framdragning av elinfrastrukturen med minsta möjliga intrång. Vid nya anslutningar till elnätet är det
önskvärt att E.ON kontaktas i god tid.

Vill notera att även E.ON Värme samt E.ON Vind kan ha åsikter utöver våra gällande havsplanen.
Med vänlig hälsning

Tillstånd och Rättigheter
linda.m.svensson@eon.se
+46 702 20 19 65
E.ON Energidistribution AB
Box 233
SE-281 23 Hässleholm
eon.se | Facebook | Twitter | LinkedIn |Instagram |YouTube
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Informationsblad
Elförsörjning
Elförsörjningen är en mycket viktig samhällsfunktion. Knappast någon samhällsverksamhet
kan fungera utan tillgång till el. Ett omfattande och långvarigt elavbrott kan lamslå samhället
som få andra händelser. Tillgången till el är också av stor betydelse för den fredstida
krishanteringen. Dels kan långvariga och omfattande elavbrott i sig leda till svåra
påfrestningar för samhället, dels kan elavbrott försvåra samhällets krishanteringsinsatser.
För näringsidkare kan ett avbrott leda till att verksamheten stannar vilket orsakar ekonomiska
förluster. För enskilda personer kan strömavbrott leda till påverkan på säkerhet och
välbefinnande genom att det blir problem med värme, matlagning, trygghetslarm, vatten och
avlopp mm. Utöver de rent fysiska konsekvenserna finns det idag också en syn på eltillgången
som en självklarhet och det är en låg acceptens mot avbrott.
Samhällets syn på elförsörjning innebär höga krav på leveranssäkerhet. Riksdagen har tydligt
markerat leveranssäkerhetens stora vikt för samhället, genom att lagstifta att elkunder har rätt
till ersättning efter längre än tolv timmars sammanhängande avbrottstid, samt att
nätkoncessionsinnehavare ska se till att avbrott vid överföring av el till en elanvändare aldrig
överstiger 24 timmar.
En åtgärd som E.ON Energidistribution AB gör för att förebygga elavbrott är att trädsäkra
ledningsgator för våra viktigaste överföringsledningar. Vilket sker enligt Energimarknadsinspektionens Handbok för tillämpning av föreskrifter om leveranskvalitet (EIFS:2011:2).

Elnätets uppbyggnad
Det svenska elnätet kan delas in i tre olika typer: stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet
ägs av staten genom Svenska Kraftnät. Det består av ledningar med spänning på 220 eller 400
kV som är de kraftigaste ledningarna. Region- och lokalnäten ägs av elbolagen.
Regionnätet består av mellanstora ledningar som har en spänning mellan 40 och 130 kV, och
varje ledning förser stora områden med el. Frågan om huruvida en specifik ledning ska utföras
som luftledning eller jordkabel måste avgöras från fall till fall. Med tanke på samhällets och
lagstiftarens syn på strömavbrott, är det av avgörande betydelse att avbrottstid på denna typ av
ledningar minimeras. Hur nätstrukturen ser ut i området där den aktuella ledningen är belägen
är också betydelsefullt, samt vilken roll och betydelse ledningen har inom området
Lokalnätet består av mellanspänningsnätet som har en spänning mellan 10 och 20 kV och
lågspänningsnätet som har en spänning på 0,4 kV. Lokalnätet är den yttersta delen av nätet
och förser kunderna med el. En skada på lokalnätet får inte samma konsekvenser på samhället
som en skada på regionnätet, och man bör därför kunna utforma detta som jordkabel om det
inte föreligger särskilda skäl.
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Elektriska och magnetiska fält
Elektriska och magnetiska fält uppkommer när el produceras, transporteras och förbrukas.
Kring en kraftledning för växelström finns både ett elektriskt och ett magnetiskt fält. Det är
spänningsskillnaden mellan faslinorna och marken som ger upphov till det elektriska fältet
medan strömmen i ledningen ger upphov till det magnetiska fältet. Elektriska och magnetiska
fält finns överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från
elapparater och kraftledningar.
Elektriska fält mäts i kilovolt per meter (kV/m). Fältet i marknivå är starkast där faslinorna
hänger som lägst. Det elektriska fältet avtar med avståndet till ledningen. Vegetation och
byggnader skärmar av fältet från luftledningar vilket innebär att endast låga elektriska fält
uppstår inomhus även om huset står nära en kraftledning. Med anledning av detta bedöms inte
de elektriska fälten från kraftledningar nämnvärt påverka de miljöer där människor
stadigvarande vistas, såsom bostäder, skolor, arbetsplatser etc. och därmed inte heller
människors hälsa.
Magnetiska fält mäts i mikrotesla (μT). Fälten alstras av strömmen i ledningen och varierar
med storleken på strömmen. Även spänningsnivån och hur faslinorna hänger i förhållande till
varandra påverkar magnetfältets styrka. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på
avståndet från ledningen. Magnetfält avskärmas inte av byggnader och kan således påverka
miljöer där människor vistas och därmed även människors hälsa.

Magnetfält och hälsoeffekter
De myndigheter som ansvarar för hälsofrågor kopplat till magnetfält är Arbetsmiljöverket,
Boverket, Elsäkerhetsverket, Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten.
Myndigheterna mäter, utvärderar forskning samt tar fram råd, rekommendationer och
föreskrifter avseende magnetfält
Trots omfattande internationell forskning saknas idag entydiga resultat som påvisar ett
samband mellan exponering av magnetiska fält och negativa hälsoeffekter. Med bakgrund i
detta har svenska myndigheter inte kunnat fastställa några gränsvärden eller skyddsavstånd
för allmänhetens exponering för magnetfält.
Ansvariga myndigheter rekommenderar dock en viss försiktighet vid samhällsplanering och
exploatering genom att, såtillvida detta kan göras till rimliga kostnader:


sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska
anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas



undvik att placera nya bostäder, sjukhus, skolor och förskolor nära elanläggningar som
ger förhöjda magnetfält



sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem,
skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer
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I myndigheternas gemensamma broschyr ”Magnetfält och hälsorisker”, som kan läsas eller
laddas ned på t.ex. www.stralsakerhetsmyndigheten.se, finns mer information.

E.ON Energidistributions magnetfältspolicy
E.ON Energidistribution för en öppen och saklig dialog om magnetiska fält och eventuella
risker. E.ON Energidistribution följer kontinuerligt pågående forskning inom området och
strävar efter en kunskapshöjning beträffande magnetiska fält. E.ON Energidistribution beaktar
berörda myndigheters rekommendation och miljöbalkens regler om försiktighet och tar
människors oro på allvar. E.ON Energidistribution mäter, beräknar och redovisar vid behov
magnetfältsnivåer kring våra anläggningar.

Master och vindkraftverk
För att E.ON Energidistribution ska kunna efterleva lagstiftarens krav på att avbrott aldrig får
överstiga 24 timmar, är det nödvändigt att snabbt kunna lokalisera var ett tillbud på elnätet har
skett. Detta görs lämpligast med helikopter som flyger över ledningarna. Helikopter används
också för att på ett effektivt sätt kunna utföra det föreskrivna kravet på besiktning av alla
ledningar med spänning på 10 kV och uppåt.
Transportstyrelsens rekommendationer
För att upprätthålla en god flygsäkerhet vid besiktningar enligt ovan anser Transportstyrelsen
att ur flygsäkerhetssynpunkt master och vindkraftverk placeras minst 100 meter från
kraftledning vid en totalhöjd under 50 meter, och minst 200 meter från kraftledning vid en
totalhöjd över 50 meter samt för master och vindkraftverk med stag. Avståndet för
vindkraftverk beräknas med utgångspunkt från kraftverksrotorns periferi.
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