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Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:00 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Magnus Pettersson (S) 

Justeringens plats och tid Stadshuset, tisdag 2019-05-07 kl. 12:00, Kallingesalen 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer § 154 
 Christoffer Svensson  

 Ordförande 

  

 
Roger Fredriksson (M) 

 

 Justerare 

  

 
Magnus Pettersson (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-05-07 

Datum då anslaget sätts upp 

 
2019-05-07   

Datum då anslaget tas ned 2019-05-30 

Förvaringsplats för protokollet Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Roger Fredriksson (M), ordförande 
Kenneth Michaelsson (C), 1:e vice ordförande 
Magnus Pettersson (S), 2:e vice ordförande 
Magnus Persson (M) 
Tim Svanberg (C) 
Roger Gardell (L) 
Tommy Andersson (S) 
Malin Månsson (S) 
Ola Robertsson (S) 
Jan-Eric Wildros (S) 
Lova Necksten (MP) 
Nicolas Westrup (SD) 
Bengt Sven Åke Johansson (SD) 
Tomas Lund (SD) 
Gina Hellberg Johansson (SD) 

Tjänstgörande ersättare Lena Karstensson (M) tjänstgör istället för Åsa Evaldsson (M) 
Anders Oddsheden (SD) tjänstgör istället för Tim Aulin (SD)  

Övriga närvarande  

Ersättare Kajsa Svensson (M) 
Willy Persson (KD) 
Anna Carlbrant (RP) 
Peter Bowin (V) 
Tony Holgersson (SD) 

Tjänstemän Tommy Ahlqvist, tillförordnad kommundirektör 
Christoffer Svensson, kommunsekreterare  
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§ 154 Dnr 2018-000062 349 

Havsplan för Blekinges kustkommuner 

 

Sammanfattning  

Havsplanen är ett översiktsplanearbete som fortsätter 2019. Den 

mellankommunala havsplanen har varit utställd på samråd under tiden 2018-

02-21 till 2018-05-04.  

 

Kommunen har tillsammans med övriga kustkommuner i Blekinge beviljats 

KOMPIS-bidrag för att färdigställa havsplanen. Arbetet bedrivs nu till stor 

del med hjälp av konsult som upphandlats för uppdraget. Planen beräknas 

vara klar för utställning under våren/sommaren 2019 och för antagande 

under hösten 2019. 

Bedömning 

Under samrådstiden inkom synpunkter från bland andra Länsstyrelsen, 

regional organ och grannkommuner. Alla synpunkter redovisas i en 

samrådsredogörelse som även redovisar i vilken utsträckning synpunkterna 

har kunnat tillgodoses. Av samrådsredogörelsen framgår också vilka 

synpunkter som inte har kunnat beaktas i det nu reviderade planförslaget och 

skälen till detta. Samrådsredogörelsen ligger till grund för och motiverar 

förändringar i planförslaget. 

 

Inkomna synpunkter har framförallt rört hanteringen av intressekonflikter 

mellan naturskydd och energiproduktion till havs kontra Försvarsmaktens 

och sjöfartens intressen. Även havsplanens möjliga påverkan på fiskets har 

lyfts. 

 

I samrådet har vikten av mellankommunal dialog, men även dialog och 

samförstånd mellan myndigheter lyfts som en väg framåt. Här har även 

påpekats vikten av att se bortom kommun- och länsgränser för att hitta fram 

till bra helhetslösningar. 

 

Planförslaget har reviderats utifrån samrådssynpunkterna. Nedan beskrivs de 

övergripande förändringarna.  
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Plankartan har i huvudsak förändrats enligt följande:  

 Planområdets olika delområden ges nya beteckningar som ligger i linje 

med den statliga havsplaneringens sätt att benämna delområden. 

Genom ändringen kommer det mera tydligt framgår vilka 

användningar som har prioritet i respektive område. Till exempel Fn 

(8) utgör område där försvarsintresset har prioritet men där det även 

finns naturvärden att ta hänsyn till.  
 Nytt område Efn (12) med användning energiproduktion skapas för att 

täcka in det område inom vilket det finns ett tillstånd för 

vindkraftsanläggning vid Taggen. 

 Utpekade naturområde renodlas till sådana som baseras på områden 

med underliggande områdesskydd. Område 2b går upp i område Efn 

(12), nytt område med energiändamål. 

 Områden som redovisats som natur med grön färg på plankartan, men 

saknat beteckning - ges sådan. Områdena betecknas som område NF 

(3) och FN (4) på plankartan. 

 Små justeringar av gränser mellan områden för att samordna den 

kommungemensamma havsplanen med den statliga havsplaneringen 

som pågår parallellt. 

 Justerad redovisning av försvarsmaktens anspråk på plankartan så att 

alla riksintresseanspråk redovisas skrafferat på kartan. 

 

Planbeskrivningen har utvecklats i fler avseenden efter samrådet. Bland 

annat har Försvarsmaktens synpunkter föranleder ändringar. De avsnitt som 

berör hur Försvarsmaktens anspråk hanteras i förhållande till naturintressen 

kommer att förtydligas. Det handlar om Försvarsmaktens behov av att kunna 

märka ut militära farleder och influensområde för buller. Även förhållandet 

till utvinning och lagring av material samt fast infrastruktur och vattenbruk 

förtydligas. 

 

Hela planförslagskapitlet har uppdaterats och justerats i syfte att förtydliga 

konflikter mellan anspråk och havsplanens ställningstaganden. 

 

Gällande planeringsförutsättningarna har bland annat yrkesfiskets 

utbredning, omfattning och karaktär förtydligas. Det fiskas inte enbart inom 

områden som är av riksintresse för yrkesfisket. Beskrivningen gällande 

sjöfarten har förtydligats och bland annat har sjöfartens betydelse för 

samhällsekonomi och näringspolitik lyftas fram.  
 
Konsekvensbeskrivningen har justerats och kompletterats i syfte att 

förtydliga och säkerställa en transparent och korrekt bedömning.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att 

skicka ut den mellankommunala havsplanen på utställning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2019-04-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att skicka ut den 

mellankommunala havsplanen på utställning. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen skickar ut den mellankommunala havsplanen på 

utställning. 

 

Kommunstyrelsen justerar ärendet omedelbart. 

________________ 

Exp: 

Kristina Eklund, planarkitekt  

 

 


