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Sammanträdesdatum
2018-10-31

Diarienummer

KS/2018-0440

Plats och
sammanträdestid

Kommunstyrelsens sessionssal

Beslutare

Peter Dafteryd (C), Ordförande
Margareta Fredriksson (L)
Hans-Inge Sältenberg (C)
Anna-Lena Carlsson (C)
Anette Andersson (L)
Bengt Bivrin (MP)
Ronnie Brorsson (S)
Lena Martinsson (S)
Kent Hansson (S)
Siwert Hjalmarsson (M)
Mattias Gustafsson (SD)

2018-10-31 klockan 13:00 – 16:00
Tjänstgörande ersättare
Marie Kristiansen (M)
Karla Valdivieso (MP)

Närvarande ersättare
Leif Andersson (S)
Fredrik Eriksson (SD)
Peter Sövig (S)

Övriga närvarande
Justeringens tid och plats

Kommunledningskontoret 2018-10-31

Sekreterare

Paragrafer

§§ 115

Ralf Karlsson
Ordförande
Peter Dafteryd
Justerare
Lena Martinsson

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-10-31

Datum för
anslags uppsättning

2018-11-01

Anette Andersson

ANSLAGSBEVIS
(justeringen har tillkännagivits genom anslag)
Datum för
Anslags nedtagning 2018-11-23

Protokollets
förvaringsplats

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

.....................................................................
Ralf Karlsson, kommunsekreterare
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Dnr: KS/2018 -0504

Remissvar gällande ansökan om fördjupning av farled till Borg
Hamn, Fredrikstads och Hvaler kommuner (NV-06520-18)
Kommunstyrelsens beslut
att Strömstads kommun utifrån försiktighetsprincipen i Miljöbalken avstyrker
förslaget om fördjupning av farled in till Borgs hamn.
att miljökonsekvensbeskrivningen skall kompletteras med en redovisning över
konsekvenser och påverkan på svenskt vatten innan beslut kan tas gällande
föreslagna åtgärder för fördjupning av farled till Borgs hamn.
att Miljodirektoratet med hänvisning till Nordiska miljöskyddskonventionen (1974)
åter begär Havs- och vattenmyndigheten att inkomma med ett yttrande.
att tillskriva Naturvårdsverket samt Havs-och vattenmyndigheten med uppmaning
att de också yttrar sig i detta ärende.
att paragrafen förklaras omedelbart justerad

Motivering till yttrandet

Strömstads kommun anser att det inte är fullt klargjort i de utredningar som
redovisats vilken påverkan och vilka konsekvenser åtgärderna kan ha på svenskt
vatten.
Stora delar av vattnet utanför Strömstad omfattas av en marin nationalpark med
mycket stora marina naturvärden som är känsliga för påverkan.
Havsområdet utanför Strömstad visar på en stor artrikedom. Här finns bland annat
viktiga lekområden för exempelvis torsk och fredningsområden för hummer och
koraller. Inom området bedrivs också verksamheter som fiske och vattenbruk som
hotas av en ökad sedimentation, spridning av miljögifter och turbiditet.
Strömstads kommun ifrågasätter varför Naturvårdsverket och Havs-och
vattenmyndigheten valt att inte yttra sig i frågan. Detta med hänvisning till den
Nordiska miljöskyddskonventionen från 1974 att frågan inte kan avgöras utan
Svenska myndigheter på högsta nivå tagit ställning i frågan.

Sammanfattning av ärendet

Karin Alexandersson Miljö- och hälsoskyddsinspektör föredrar ärendet.
Remissvar från Strömstads kommun till Miljodirektoratet i Norge, gällande
Kystverkets ansökan om att fördjupa farleden in till Borgs hamn. Miljö- och
byggförvaltningen har tagit del av samrådshandlingar gällande fördjupning av farled
till Borgs hamn.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31
Tjänsteskrivelse Karin Alexandersson Miljö- och hälsoskyddsinspektör 2018-10-25

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att Strömstads kommun utifrån försiktighetsprincipen i Miljöbalken avstyrker
förslaget om fördjupning av farled in till Borgs hamn.
att miljökonsekvensbeskrivningen skall kompletteras med en redovisning över
konsekvenser och påverkan på svenskt vatten innan beslut kan tas gällande
föreslagna åtgärder för fördjupning av farled till Borgs hamn.
att Miljodirektoratet med hänvisning till Nordiska miljöskyddskonventionen (1974)
åter begär Havs- och vattenmyndigheten att inkomma med ett yttrande.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ronnie Brorsson (S) yrkar på att tillskriva Naturvårdsverket samt Havs-och
vattenmyndigheten med uppmaning att de också yttrar sig i detta ärende.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med
Ronnie Brorssons tilläggsyrkande antas och finner att så sker.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Miljodirektoratet i Norge
Naturvårdsverket
Havs- och vattenmyndigheten

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

