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Yttrande över remiss från Naturvårdsverket avseende
avgränsningsrapport för arbetet med miljöbedömningen för Danmarks
havsplan
Ärendebeskrivning
Sjöfartsstyrelsen i Danmark har tagit fram en avgränsningsrapport för arbetet med
miljöbedömningen för Danmarks havsplan. Naturvårdsverket har skickat denna på
remiss till bland annat kommunerna längs Öresund. Naturvårdsverket önskar främst
svar på om avgränsningen av miljöbedömningen är korrekt.
Miljöstrategisk samordnare Helena Björn har i skrivelse 2020-04-14 lämnat förslag till
yttrande.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-22, § 73.
Beslutsunderlag
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-22 § 73
‒ Skrivelse 2020-04-14 från planeringsavdelningen
‒ Ministry of Enivorment and Food of Denmark, Enivormental Protection Agency,
Consultation of concerned authorities and other stakeholders in accordance with
Article 6 in the SEA protocol regarding the Danish Maritime Spatial Plan
‒ Naturvårdsverket, Skrivelse avseende samråd om avgränsning av strategisk
miljöbedömning för Danmarks havsplan
‒ Miljövurdering af Danmarks Havsplan, Avgränsningsrapport, Mars 2020
‒ Strategic Environmental Assessment of Denmark’s first Maritme Spatial Plan,
scoping, March 2020
Kommunstyrelsen beslutar följande:
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande:
Utöver det som redan listats behöver miljöbedömningen innehålla analyser av
påverkan på migrerande fladdermöss. Om havsplanen kommer att innehålla sanduttag
i Öresund så behöver även konsekvenserna på ålgräs finnas med, inte enbart utifrån
ett perspektiv av grumling och suspension av partiklar som nu nämns. Då behöver man
även ha med konsekvenserna för sandbalansen i Öresund.
Det är konstigt att man utesluter konsekvenserna på det marina friluftslivet, detta bör
finnas med, liksom fritidsfisket. Fritidsfisket idag utgör en större ekonomisk resurs än
yrkesfisket i Öresund. Man verkar även ha missförstått begreppet ekosystemtjänster
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 27 (27)

2020-04-22

och listar tjänster som en sanddyn kan bidra med. Det är ju generellt viktigt att
tjänster som ekosystemen bidrar med är synliggjorda och att det finns en generell
bedömning av hur ekosystemens funktionalitet påverkas av planen. Här är inte
avgränsningsrapporten tillräckligt tydlig. Det är också otydligt hur man säkerställer en
korrekt bedömning av de kumulativa effekterna på ekosystemnivå.
______________________
Sändlista

Utdragsbestyrkande

