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Remissvar

Promemoria Hushållning med havsområden
Statens geotekniska institut (SGI) har uppmärksanimat mbricerad remiss på Promemoria
Hushållning med havsområden. Synpunkter länmas endast på frågor som rör SGI:s
verksamhetsområden.

SGI:s kompetensområde
SGI är en förvaltningsmyndighet för geotekniska och milj ögeotekniska frågor, och ska vara
pådrivande i frågor som syftar till en säker, ekonomisk och miljöanpassad samhällsutveckling inom
det geotekniska området. Myndigheten ska även medverka till att de nationella miljökvalitetsmålen
nås och bidra med underlag och expertkunskap i det arbete som regeringen bedriver nationellt och
inom Europeiska unionen. SGI har utpekat ansvar när det gäller att minska risken för ras, skred och
stranderosion och ska bland annat bistå andra myndigheter med sakkunnigutlåtanden i ärenden om
stranderosion, utveckla kunskapen inom området och samordna olika aktörers intressen. SGI ska
även bidra till att plan- och byggprocessen effektiviseras.

SGI:s synpunkter
Havsplanering är viktigt för att få ett helhetsperspektiv på de marina och kustnära aktivitetema.
Kustområdena är de mest expansiva områdena med många aktiviteter som ofla leder till konflikter,
och i dess förlängning också problem i form av milj öpåverkan av olika slag. Aktiviteter till havs
kommer påverka kusten och det är viktigt att dessa konflikter och problem lyfts fram i ett tidigt
skede i havsplanen och integreras med den kommunala översiktsplanen. Ett exempel på mann
aktivitet som påverkar kusten och stranden är fartygstrafik i kustnära områden som kan orsaka
erosionsproblem längs stränderna. Ett annat exempel är etablering av kustnära vindkraftparker till
havs, där vindkrafiparkerna kan orsaka förändringar i strömbilden som i sin tur kan orsaka
förändringar i de kustgeomorfologiska processema, och orsaka stranderosion. Ytterligare ett
exempel är tillgång till marina materialresurser för kustkommuner som skyddar sina stränder mot
erosion genom strandfodring och är beroende av tillgången till sandbankar för muddring av sand.
Alla exempel har en tydlig påverkan i kustzonen där SGI arbetar med att förebygga ras, skred,
erosion och översvämning.
SGI anser att den föreslagna havsplaneringen kan komplettera kommunernas översiktsplanering och
stödja kommunerna på ett tydligare sätt vid planering av havsonråden. SGI konstaterar dock att det
fmns en risk för konflikt i det planeringsområde till havs som omfattas av både kommunernas
planeringsansvar (som går ut till 12 nautisk mil utanför baslinjen) och Havs- och
vattenmyndighetens havsplaneringsansvar (som sträcker sig till 1 nautisk mil utanför baslinjen).
Därför bör ansvarsfördelningen tydliggöras för detta område.

Statens geotekniska institut
Postadress, hk: 581 93 LINKOPING
Besäksadress, hk: Olaus Magnus väg 35
Org.nr:
20 21 00-0712

Tel:
Fax:
Internet:

01 3-20 1800
01 3-20 19 14
www.swedgeo.se

E-post:
Postgiro:

sgiswedgeo.se
183064-5

S GI

201 3-1 2-17

5.0-1 312-0780

2 (2)

1 kap 4.2 Havsplanernas geografiska avgränsning, nämns att “endast ett fåtal kustkommuner har
behandlat sina havsområden som en helhet i sina översiktsplaner”. SGI vill påtala vikten av att
principerna i integrerad kustplanering tillämpas, främst när det gäller kustprocesser som ofta
omfattar större områden än en kommun och att exempelvis erosions- och sedimentationsprocesserna
kan påverka flera kommuner.
SGI konstaterar att det finns tydliga kopplingar mellan förslaget till Hushållning med havsområden
och EU-direktiv om havsplanering och integrerad kustförvalting, men konstaterar samtidigt att
kustplanering och förvaltning inte ingår i det svenska förslaget till hushållning med havsområden.
SGI vill påpeka att effekten av integrerad havs och kustplanering därigenom försämras. För att
säkerställa kvalitén på den regionala kustplaneringen anser därför SGI att länsstyrelsema längs
Sveriges kuster tydligare bör ta ansvar för regional samordning av den integrerade kustplaneringen
där havsplanen ingår.
SGI bör nyttjas som remissinstans under framtagandet av havsplaner för de tre föreslagna
havsområdena. Institutet har det nationella ansvaret för samordning av stranderosion, och fungerar
som rernissinstans åt kommuner och länsstyrelser när det gäller geotekniska säkerhetsfrågor och har
den kunskap och erfarenhet som är betydelsefull i sammanhanget.

Ärendets handläggning
Beslut i detta ärende har tagits av undertecknad generaldirektör Åsa-Britt Karlsson efter
föredragning av statsgeotekniker Per Danielsson, som också handlagt ärendet. 1 ärendets
handläggning har även deltagit överingenjör Carina Hultén, direktör Bengt Rydell, samt
avdelnings chef Charlotte Cederbom.
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