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Yttrande över underrättelse från Danmark gällande råvaruutvinning av
sand vid Kriegers Flak för byggandet av perimeter kring den planerade
ön Lynetteholm utanför Köpenhamn, NV-06381-21
Sammanfattning
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat ärende.
Myndigheten lämnar här följande yttrande.

Havs- och vattenmyndighetens inställning
HaV bedömer inte att det finns behov för Sverige att delta i processen för
miljökonsekvensbeskrivning då det planerade projektet inte antas medföra betydande
miljökonsekvenser för Sverige.
Utvinning av sand på havsbotten kan påverka havsmiljön, fisk och marina däggdjur i Östersjön
under såväl exploateringsfasen till följd av undervattensbuller och ändrade bottenförhållande,
som ändrade bottenförhållanden efter sanduttaget. HaV noterar att sedimentspridningen blir
mycket lokal på grund av materialets kornstorlek och ingen sedimentspridning till svenskt
havsområde kommer ske. Vidare anges det i underlaget att inget viktigt fisklekområde förkommer
i området, men att det kan vara uppväxtområde för torsk. Vidare förekommer flera andra fiskarter
så som sill och plattfiskar. Fisk och marina däggdjur bedöms dock endast påverkas genom att
undvika området under den tid uttaget sker. Ingen tillfällig eller permanent hörselskada bedöms
kunna uppkomma på tumlare. HaV noterar att sanduttaget inte kommer ske under juni-augusti av
hänsyn till tumlarens (Bälthavspopulationen) reproduktionsperiod i området, vilket bedöms som
positivt. Sammantaget bedömer HaV inte att någon inverkan på svenska förhållanden kommer
ske.

Beskrivning av ärendet
Miljöstyrelsen i Danmark har underrättat Sverige i enlighet med protokollet om strategiska
miljöbedömningar till konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande
sammanhang (Esbokonventionen) om att verksamhetsutövaren, By & Havn i Köpenhamn,
ansöker om tillstånd för utvinning av 4,5 miljoner m 3 fyllnadssand till havs i ett område på
Kriegers Flak. Det område där tillstånd för utvinning av råvaror söks anges som ett
reservationsområde och reserverat för råvarutillförsel för bygg- och byggprojekt.
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Ansökningsområdet är 4,8 km 2, med 500 meters påverkanszon inkluderat blir området ca. 10,4
km 2. Ansökningsområdet ligger ca. 5,5 km från Svensk Ekonomisk Zon vatten och ca. 33 km till
närmaste svenska kust. Närmaste svenska Natura 2000-område är Sydvästskånes utsjövatten
(SE0430187) som ligger ca. 8 km norr om utvinningsområdet. Utvinningen är planerad att
genomföras mellan åren 2021-2023.
.

Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Johan Kling efter föredragning av
verksamhetsutvecklaren Lennart Sorby. I den slutliga handläggningen av ärendet har även
enhetschefen Johan Stål, verksjuristen Martin Jansson och utredaren Malin Hemmingsson
medverkat.

Johan Kling

