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Yttrande över Promemoria Vissa farleds- och hamnfrågor
(N2017/03200/SUBT)

Naturvårdsverkets ställningstagande
Naturvårdsverket tillstyrker promemorians förslag om att tillståndsgivningen för
uppförande och borttagande av sjömärken i 3 kap. sjötrafikförordningen
(1986:300) överförs från Transportstyrelsen till Sjöfartsverket.
Naturvårdsverket har inga synpunkter på promemorian i övriga delar.
Skäl
Inom Naturvårdsverkets ansvarsområde är det i första hand avseende effekter på
miljön och förutsättningar för miljöprövning som det finns beröringspunkter
med promemorians förslag.
Som konstateras i promemorian, framstår den nuvarande ansvarsfördelningen
mellan Sjöfartsverket och Transportstyrelsen mindre ändamålsenlig i fråga om
vilken myndighet som inrättar allmänna farleder och allmänna hamnar
respektive beslutar om tillstånd för uppförande av fyrar, sjömärken och andra
sjösäkerhetsanordningar.
Medan Sjöfartsverkets inrättande av allmänna farleder och allmänna hamnar ska
föregås av en miljöprövning, kan Transportstyrelsen godkänna en ansökan
avseende ett större antal sjösäkerhetsanordningar som, åtminstone teoretiskt sett,
kan innebära att Transportstyrelsen i realiteten inrättar en ny farled utan att detta
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föregås av någon miljöprövning. Naturvårdsverket instämmer i promemorians
bedömning att detta framstår som betänkligt, eftersom en privat farled likaväl
som en allmän sådan kan komma att generera ytterligare sjötrafik med effekter
på miljön i form av bland annat buller, avgaser och vågor. Detta kan i sin tur
påverka såväl människor som djurliv negativt.
Det finns ur miljöprövningssynpunkt skäl att hålla ihop frågorna om inrättande
och utvidgning av farleder med tillståndsgivningen avseende
sjösäkerhetsanordningar. Naturvårdsverket tillstyrker därför förslaget att den
sistnämnda typen av ärenden överflyttas från Transportstyrelsen till
Sjöfartsverket.
_______
Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Björn Risinger.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit avdelningschef Martin
Eriksson, föredragande, enhetschefen Gunilla Sallhed samt handläggarna Anders
Hallberg och Joel Grede.

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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