Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2018-03-06

§ 76
Remiss om ändringar för befintliga Ramsarområden.
KS 2018/34.

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Meddela Naturvårdsverket att Falkenbergs kommun vidhåller tidigare yttrande, ställt till
Länsstyrelsen i Halland.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 2018-02-26
Naturvårdsverkets remiss med bilagor 2018-01-16
Sammanfattning av ärendet
Naturvårdsverket har skickat en remiss om ändringar i Ramsar-områden. För Falkenbergs
kommuns del är det ändringar av gränsdragningen i Ramsar-området Träslövsläge-Morups
Tånge som är aktuell att ändra. Kommunen har tidigare yttrat sig till Länsstyrelsen i
samma ärende och översände då följande synpunkter (KS 2017-547):
- Det är rimligt att gränserna för Ramsar-området anpassas till gränserna för gällande
naturreservat samt gällande Natura 2000-områden. Det är tydligt genomfört vid Morups
Tånge och vid Digesgård. Vid Natura 2000-området Galtabäck-Lynga strandängar har
dock principen frångåtts och Ramsar-området omfattar större områden än Natura 2000området, inklusive ett förhållandevis stort antal bebyggda fastigheter. Kommunen
uppmanar länsstyrelsen att förlägga gränsen till Ramsarområdet i samma gräns som
Natura 2000-området Galtabäck-Lynga strandängar.
- Gränsdragningen bör med självklarhet ske så att gränsdragningen inte sker över
bebyggda fastigheter. Exempel på sådana fastigheter är Stranninge 1:21, Brandsbol 1:33
och Brandsbol 1:34. Gränsdragningar som delar tomter mitt itu undergräver förtroendet
för utpekandet och skapar onödiga handläggningsproblem vid t ex bygglov. Falkenbergs
kommun förutsätter att länsstyrelsen kvalitetssäkrar förslaget innan beslut.
Naturvårdsverket har gjort mindre ändringar i det ursprungliga förslaget, bland annat
genom att några tomter och några grupper med hus på sträckan Stranningekommungränsen.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
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Forts § 76
Övervägande
Förslaget om ny gränsdragning för Ramsar-området Träslövsläge-Morups Tånge har enligt
det ursprungliga förslaget från länsstyrelsen anpassats till gränsen för Natura 2000områden, naturreservat och naturliga avgränsningar. Detta stämmer till del, men inte vid
Natura 2000-området Galtabäck-Lynga strandängar där principen frångåtts. Principen att
följa befintliga gränser är rimlig och bör följas konsekvent.
På enstaka ställen har gränsen dragits genom bebyggda fastigheter. För att säkerställa
trovärdigheten för områdesskyddet och för att undvika problem vid prövning av t ex
bygglov bör sådana fastigheter helt uteslutas. Det finns fortfarande några sådana exempel
kvar; Brandsbol 1:33, 1:34 och 1:35 samt Stranninge 1:21 är sådana. De förstnämnda
fastigheterna omfattas av byggnadsplan och gränsen bör anpassas till den.
Yrkande
Tore Holmefalk (C) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2018-03-07 och anslaget 2018-03-08.
Utdragsbestyrkande
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