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§ 207
Samråd Havsplan Västerhavet, KS 2018/156
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Översända samhällsbyggnadsavdelningens övervägande som
kommunens yttrande.
Beskrivning av ärendet
Sverige tar fram tre statliga havsplaner – en för Bottniska viken, en för
Östersjön och en för Västerhavet. Det är Havs- och Vattenmyndigheten som
har huvudansvaret för framtagandet. Det nu liggande förslaget till statlig
havsplan för Västerhavet är ett omfattande dokument som ska ge vägledning
till kommuner och myndigheter kring vad som är den mest lämpliga
användningen av havet. Den ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling
och ska väga samman allmänna intressen av väsentlig betydelse. Havsplanen för Västerhavet består av en karta och en planbeskrivning och ska
främja samexistens mellan olika verksamheter och användningsområden.
Den ska integrera näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål.
Man kan konstatera att i stora delar av de norra delarna av planområdet
finns stora naturvärden som mest lämplig användning eller som särskild
hänsyn. Det finns däremot inte ett enda område utpekat för energiutvinning.
Stora områden finns också utpekade för försvaret. I de södra delarna av
området, där Falkenbergs kommun ingår, finns inte så stora försvarsintressen men däremot är flera områden utpekade för energiutvinning.
I Falkenbergs kommun är den största skillnaden inom ett i översiktsplanen
utpekat vindkraftsområde till havs där Havsplan Västerhavet anger att
energiutvinning och yrkesfiske inte kan samexistera och har i detta fall givit
naturvärden och yrkesfisket företräde.
Motivering av beslut
Allmänt
Flera områden i havsplanen innehåller mer än en ”mest lämplig
användning” och mer än en ”särskild hänsyn”. För att samtliga som ska
använda planen ska kunna avgöra vilken användning som i själva verket är
prioriterad behövs i havsplanen ett klargörande i frågan.
Flera internremissinstanser i kommunen har framfört att det idag inte
framgår tydligt vilka delar av materialet som ska användas av kommuner
eller av nationella myndigheter. Detta innebär att Havsplan Västerhavet inte
är tillräckligt tydlig i frågan.
Övergripande
Övergripande kan man konstatera att det är de södra delarna av Havsplan
Västerhavet som har tagit ansvar för delar av nationens energiförsörjning.
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Ett större kollektivt ansvar för energiutvinning bör tas inom havsplanen om
denna skall kunna bidra till att regeringens målsättning avseende framtida
energiförsörjning uppnås. Till exempel finns ett större riksintresseanspråk
för försvaret i de norra delarna där energiutvinning mycket väl skulle kunna
lämpa sig, i de delar där man inte också har mest lämplig användning natur
eller särskild hänsyn natur. Försvaret borde anse det positivt att öva under
realistiska förhållanden, vilket det är när det finns exempelvis vindkraftverk
i området. Vid en eventuell krigssituation är det inte självklart att strider
med automatik kommer att bedrivas på öppet hav, utan hinder.
Falkenbergs kommun
Havsplan Västerhavets borttagande av vindbruk i de norra delarna av det i
kommunens översiktsplan utpekade området VH3 (vindkraft) till förmån för
Generell användning med särskild hänsyn till riksintresse för yrkesfisket och
höga naturvärden (V306) innebär att Havsplan Västerhavet mycket troligt
omöjliggör för ytterligare vindkraft i området. Detta eftersom efter det att
översiktsplanen antagits (2014-05-27 § 93) har det givits tillstånd för en
vindkraftspark inom VH2. Översiktsplanen säger då att en eventuell
utbyggnad av vindkraft inom VH3 ska utgöra en direkt anslutning och
anpassa sig till den första parken avseende placeringar, inbördes avstånd
mm. Om och vid en eventuell vidareutveckling av den tillståndsgivna
vindkraftsparken i VH2, är den troligaste utvecklingen västerut. Detta på
grund av det innebär minst visuell påverkan med placering av verken
västerut i stället för söderut, där parken i det fallet skulle täcka större del av
horisonten från land. Om inskränkningar ska genomföras i kommunens
VH3, havsplanens V305, förordar därför Falkenbergs kommun att en
minskning av V305 i stället bör ske i de södra delarna och en utvidgning av
V305 bör ske i de norra delarna på bekostnad av V306.
Detta stärker möjligheterna för Sverige att nå målsättningen 100 procent
förnybart elsystem som Sverige ska nå om 20 år enligt regeringen. En
etablering av havsbaserad vindkraft innebär tillskott av elproduktion i
elområde 4 och även långsiktigt lägre marknadspriser på el.
Övrigt
Vrak omnämns i texten endast som attraktiva livsmiljöer. Läckande vrak
utgör riskområden. Dessa och andra farliga objekt, som kan klassas som
riskområden, bör uppmärksammas åtminstone i textdelen och där bör det
också klargöras hur dessa problem ska hanteras och hur de kan påverka
andra intressen. Samma sak gäller befintliga muddertippar.
Ekonomi
Den statliga havsplanen torde inte påverka kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-06-06
Förslag till Havsplan Västerhavet, samrådshandling, 2018-02-15
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Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till Havsplan Västerhavet,
samrådshandling, 2018-04-10
Hållbarhetsbedömning av förslag till Havsplan Västerhavet, 2018
Samhällsbyggnadsavdelningen, tjänsteskrivelse, 2018-06-06
Yrkanden
Claës-L Ljung (M) med instämmande av Lars Fagerström (L) yrkar att
tredje stycket i beskrivning av ärendet stryks.
Mari-Louise Wernersson (C) och Per Svensson (S) yrkar på liggande
förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande
mot Claës-L Ljungs (M) yrkande och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar i enlighet med Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.
Anteckning
Susan Pettersson (KD) antecknar sin avvikande mening i enlighet med
Claës-L Ljungs (M) yrkande.
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