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Inledning
Malmö stad har genomfört samråd enligt 6 kap. 30 § miljöbalken i samband med upprättande av miljökonsekvensbeskrivning inför ansökan om tillstånd till utfyllnad i anslutning till Norra hamnen i Malmö hamn. Samrådet har genomförts med utgångspunkt i att
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Samråd har därmed skett
med länsstyrelse, enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt med de övriga statliga
myndigheter, kommuner, organisationer och den allmänhet som anser sig bli berörda. Ett
skriftligt samrådsunderlag har tagits fram och distribuerats till samrådsparterna. I denna
handling redogörs för samrådet.

Hur samrådet bedrivits
Länsstyrelsen
Två samrådsmöten har hållits med Länsstyrelsen Skåne:
▪

2019-04-05: Undersökningssamråd (minnesanteckningar presenteras i Bilaga B4-1)
2019-03-08 översändes samrådsunderlag i form av en arbetsversion av miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning. Vid mötet medverkade även Malmö stads
miljöförvaltning samt Lomma kommuns samhällsbyggnadsförvaltnings miljöenhet.
Även Burlövs kommun var inbjudna till samrådsmötet.

▪

2019-08-22: Avgränsningssamråd (minnesanteckningar presenteras i Bilaga B4-2)
2019-07-17 översändes samrådsunderlag i form av en arbetsversion av miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning. Denna version av MKB/TB hade reviderats
baserat på synpunkter som framkom vid samrådsmötet 2019-04-05. Vid mötet medverkade även Malmö stads miljöförvaltning samt Lomma kommuns samhällsbyggnadsförvaltnings miljöenhet. Även Burlövs kommun var inbjudna till
samrådsmötet.

Övriga myndigheter
Samrådsunderlaget skickades till följande övriga myndigheter 2019-07-17:
▪

Miljönämnden Malmö stad*

▪

Stadsbyggnadsnämnden Malmö stad*

▪

Kommunstyrelsen Burlövs kommun*

▪

Miljö- och byggnämnden Burlövs kommun*

▪

Kommunstyrelsen Lomma kommun*

▪

Miljö- och byggnadsnämnden Lomma kommun*

▪

Räddningstjänsten Syd

▪

Region Skåne, Regionstyrelsen
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▪

Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden

▪

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

▪

Trafikverket

▪

Transportstyrelsen

▪

Transportstyrelsen sjöfartsregistret

▪

Naturvårdsverket

▪

Havs- och vattenmyndigheten

▪

Riksantikvarieämbetet

▪

Sjöfartsverket

▪

Boverket

▪

Försvarsmakten

▪

Post- och telestyrelsen

▪

Kustbevakningen

▪

Säkerhetspolisen

▪

Kemikalieinspektionen

▪

Kammarkollegiet

▪

Statens geotekniska institut (SGI)

▪

Energimyndigheten

Inbjudan till samrådsmöte skickades till de myndigheter som är markerade med en
asterisk i listan ovan. Med undantag för Malmö stad, Lomma kommun och Burlövs
kommun, som varit inbjudna till de båda fysiska samrådsmötena som hållits med
länsstyrelsen (se ovan), har samrådet med övriga myndigheter hållits som ett skriftligt
samråd, där myndigheterna tillsänts samma samrådsunderlag som skickades ut inför
avgränsningssamrådet 2019-08-22. Samtliga myndigheter har givits en svarstid under
perioden 2019-07-19 – 2019-09-06.
Intresseorganisationer/intressenter
Samrådsunderlaget skickades till följande intresseorganisationer/intressenter 2019-07-17:
▪

Naturskyddsföreningen

▪

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO)

▪

Sportfiskarna Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

▪

Skånska Kustfiskeklubben

▪

Malmö Sportfiskeklubb
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▪

Sportfiskeklubben Öresund

▪

Malmö Sportmetare

▪

Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige

▪

Marint Kunskapscenter

▪

Skånes Ornitologiska Förening (SkOF)

▪

Copenhagen Malmö Port AB

▪

Stena Metall AB

▪

Norra Hamnen Fastighets Ab

▪

E.ON Värme Sverige AB

Allmänheten
Allmänheten gavs under perioden 2019-07-19 – 2019-09-06 möjlighet att ta del av samrådsunderlaget samt ställa frågor och lämna synpunkter inom ramen för samråd enligt
miljöbalken 6 kap 30 §. Allmänheten informerades om samrådet genom kungörelse i
Sydsvenska Dagbladet och Skånska Dagbladet 2019-07-19. I kungörelsen angavs
perioden för samrådet samt var och hur information om projektet kunde inhämtas. Samrådsmaterialet har funnits tillgängligt digitalt på Malmö stads hemsida. Allmänheten har
getts möjlighet att ställa frågor samt att inkomma skriftligen med synpunkter på projektet.

Parter som yttrat sig
Inkomna yttranden presenteras i Bilaga B4-3, förutom från dem som endast meddelat att
de avstår från att yttra sig eller endast låter meddela att de inte har någon erinran.
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Skåne har inkommit med ett skriftligt samrådsyttrande daterat 2019-09-13.
Övriga myndigheter
Följande myndigheter har yttrat sig med synpunkter:
▪

Statens Geotekniska institut, SGI

▪

Miljöförvaltningen Malmö stad

▪

Kommunstyrelsen Lomma kommun

▪

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) Lomma kommun

▪

Miljö- och byggnadsnämnden Lomma kommun

Följande myndigheter har yttrat sig utan erinringar eller meddelat att de avstår från att
yttra sig. Övriga myndigheter som bjudits in till samråd enligt listan ovan, har inte
återkommit i ärendet.
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▪

Havs- och vattenmyndigheten (avstår från att yttra sig)

▪

Naturvårdsverket (avstår från att yttra sig)

▪

Kemikalieinspektionen (avstår från att yttra sig)

▪

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (avstår från att yttra sig)

▪

Sjöfartsverket (ingen erinran)

▪

Säkerhetspolisen (ingen erinran)

▪

Trafikverket (ingen erinran)

▪

Kustbevakningen (ingen erinran)

▪

Försvarsmakten (ingen erinran)

▪

Burlövs kommun (ingen erinran)

Intresseorganisationer/intressenter
Följande intresseorganisationer/intressenter har yttrat sig med synpunkter:
▪

Naturskyddsföreningen

▪

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO)

Sammanfattning av inkomna yttrande, med sökandes kommentarer
Länsstyrelsen
Angående avsnitt 6.1.3 Trafik- och mobilitetsplan i samrådsversionen av MKB anför
länsstyrelsen att sökanden bör beskriva med tydliga beräkningar och referenser de
möjliga ekonomiska vinsterna och de möjligt ökande miljöbelastningarna som en följd av
den ansökta verksamheten.
Kommentar: Sökanden har förtydligat i MKB avseende behovet av den nya mark som
kommunen genom den ansökta verksamheten avser tillskapa. Vad gäller de möjligt
ökande miljöbelastningarna orsakade av framtida verksamheter inom området, är dessa
inte för prövning nu (och är inte heller kända i dagsläget). Effekterna av framtida verksamheter inom det tillskapade området kommer således inte att beskrivas i MKB. Verksamheter som kan komma att ha en miljöpåverkan, kommer att prövas enligt de regler
som då gäller.
Angående avsnitt 6.1.4 Naturvårdsplan för Malmö stad i samrådsversionen av MKB anför
länsstyrelsen att Malmö stad genom utfyllnad av ett grunt område tar bort födosöksmiljöer
för fåglar och uppväxt-/levnadsmiljöer för till exempel fisk. Den utfyllda yta som föreslås
som ersättningsbiotop för kustnära fågel förefaller komma sakna kontakt med havet och
genom att havsdjupet blir högre/brantare kan den ekologiska funktionen och framgången
som biotop starkt ifrågasättas.
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Kommentar: den befintliga ersättningsbiotopen för fågel som anlades 2004 är i samrådshandlingen till den nya detaljplanen DP5626 oförändrad. Utfyllnaden i norr kommer att
medföra att biotopens norra gräns hamnar cirka 40 m från den nya kustlinjen. Den tillskapade biotopen ersatte ruderatmark i Västra hamnen, belägen inom inhägnat område
mellan före detta Saab-fabriken och Scaniaparken. Det område som ersattes var alltså
inte beläget i direkt anslutning till havet, på motsvarande sätt som den aktuella
ersättningsbiotopen kommer att vara.
Angående avsnitt 6.3.1 Natura 2000-områden i samrådsversionen av MKB anför länsstyrelsen att exploatering och verksamheter inte får ha för stor påverkan på Natura 2000områdets fåglar. Länsstyrelsen anför att en utfyllnad av ett grunt havsområde kommer att
vara negativ för områdets sjöfåglar och att detta behöver belysas bättre.
Kommentar: Sökanden önskar förtydliga att det aktuella området inte utgör Natura 2000område samt att det område som avses fyllas ut är mellan 4 och drygt 11 m djupt.
Angående avsnitt 6.5 Globala målen för hållbar utveckling i samrådsversionen av MKB
anför länsstyrelsen att det faktum att Malmö stad i sitt arbete med de globala hållbarhetsmålen har ett särskilt fokus på mål nummer 14 (Hav och marina resurser) rimmar
dåligt med att fylla ut nya havsområden utan att ha effektiviserat markanvändningen
bättre än i Malmö hamn.
Kommentar: Sökanden har förtydligat i MKB avseende behovet av den nya mark som
kommunen genom den ansökta verksamheten avser tillskapa. Det framgår att för att
kunna hantera de godsvolymer som förväntas uppstå, kommer Malmö stad och CMP
behöva arbeta med hur befintliga ytor utnyttjas på ett effektivt sätt såväl som att tillskapa
nya ytor.
Vad gäller påverkan på de globala hållbarhetsmålen har en sådan bedömning gjorts i
MKB. Sökanden menar att ett projekt måste betraktas i sin helhet. Att en utfyllnad av ett
havsområde ofrånkomligen har en negativ lokal påverkan inom utfyllnadsområdet innebär
i sig inte att projektet är olämpligt. Vidare, att en stad i ett enskilt projekt medför en negativ påverkan på ett vattenområde innebär inte heller att staden inte kan arbeta aktivt för
en bättre havsmiljö.
Den ansökta verksamheten bedöms ha en lokal negativ påverkan på vattenmiljön, och
därigenom en negativ påverkan på hållbarhetsmål 14, Hav och marina resurser. Sex av
de globala målen för hållbar utveckling bedöms vara direkt eller indirekt kopplade till ansökt verksamhet, varav fem bedöms påverkas positivt av den ansökta verksamheten:
Mål 8

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Positiv påverkan

Mål 9

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Positiv påverkan

Mål 11

Hållbara städer och samhällen

Positiv påverkan

Mål 12

Hållbar konsumtion och produktion

Positiv påverkan

Mål 13

Bekämpa klimatförändringarna

Positiv påverkan

Mål 14

Hav och marina resurser

Negativ påverkan
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Angående avsnitt 6.6 Miljökvalitetsnormer för vatten i samrådsversionen av MKB anför
länsstyrelsen att utfyllnad är den mest extrema formen av påverkan på en vattenförekomst, då det faktiskt innebär att man tar bort en del av vattenmiljön totalt och närmast
permanent. När det gäller den begränsade vattenförekomsten Malmö hamnområde, rör
det sig om en väsentlig del av vattenförekomsten som man planerar att fylla ut: 4,72 % av
ytan (eventuellt så mycket som 5,6 % då vattenförekomstens areal ser ut att vara överskattad i VISS, då de senaste utfyllnaderna i norra hamnen inte tycks vara inräknade).
Utfyllnad av 4,7 – 5,6 % av vattenförekomstens areal bör tydligt lyftas fram i underlaget.
Kommentar: I samrådsversionen av MKB angavs att utfyllnadsområdets area (236 000
m3) utgör cirka 4 % av den aktuella vattenförekomsten Malmö hamnområde. Vattenförekomstens storlek har sedan dess uppdaterats i VISS, och den andel som det planerade
nya markområdet kommer att uppta av vattenförekomsten som länsstyrelsen anger i sitt
yttrande, 4,72 %, är korrekt.
Angående avsnitt 7 Rådande förhållanden i samrådsversionen av MKB anför länsstyrelsen att sökanden anger att utfyllnadsområdet ligger inom utfyllt havsområde, och att det
oavsett hur det räknas i planerna måste vara tydligt att utfyllnadsområdet ligger i havet
utanför Norra hamnen. Länsstyrelsen anför vidare att Malmö stad tidigare, år 2006, sade
att nya utfyllnader av Norra hamnen inte var aktuellt.
Kommentar: Malmö stads uttalande från 2006 gjordes baserat på den kunskap om hamnens behov som då fanns tillgänglig. Sedan 2006 har cirka 15,5 hektar i Norra hamnen,
motsvarande cirka 66 % av den nu ansökta utfyllnadens markyta, avsatts som reservat
för den grönfläckiga paddan. Samtidigt växer Malmö stads centrala delar norrut och tar
befintliga delar av Malmö hamn i anspråk för blandad stadsbebyggelse (kontor, bostäder
etc.). Den nu ansökta utfyllnaden syftar dels till att kompensera för dessa områden, men
även till att möjliggöra hanteringen av de ökade godsvolymer som förväntas uppstå i
Malmö hamn framöver. Enligt Trafikverkets prognoser förväntas godsvolymen i Malmö
hamn öka från cirka 7 200 tusen ton år 2014 till 16 700 tusen ton år 2040, motsvarande
en relativ ökning med 131 %. För att kunna möta det behov som förväntas uppstå,
kommer Malmö stad och CMP behöva arbeta med hur befintliga ytor utnyttjas på ett
effektivt sätt såväl som att tillskapa nya ytor. Beaktat arbetstiden för en utfyllnad som den
ansökta, är 2040 ingen orimligt lång prognoshorisont (färdigställande av själva utfyllnaden enligt föreliggande ansökan bedöms ta i storleksordningen 10 år, färdigställande
av markområdena bedöms ta ytterligare i storleksordningen 10 år).
Sökanden menar att ett projekt måste betraktas i sin helhet. Att en utfyllnad av ett havsområde ofrånkomligen har en negativ lokal påverkan inom utfyllnadsområdet innebär i sig
inte att projektet är olämpligt. Sjöfarten bedöms vara en grundläggande del av en hållbar
utveckling och ekonomisk tillväxt, eftersom den är det transportsätt med det lägsta kolavtrycket per transporterad last som finns. I MKB kommer sökanden att förtydliga
projektets påverkan på de globala hållbarhetsmålen.
Det finns en stark och genomgående politisk vilja att stärka sjöfarten. Samtliga politiska
nivåer med relevans för finansiering och planering av ny infrastruktur (EU, Sverige,
Region Skåne och Malmö hamn) pekar på Malmö hamns strategiska betydelse.
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FN belyser sjöfartens betydelse och FN-organet International Maritime Organization
(IMO) beskriver hur sjöfarten ska bidra till FN:s globala hållbarhetsmål (International
Maritime Organization, 2015):
▪

International shipping greatly benefits the world by moving food, commodities, raw
materials, energy and consumer goods reliably and effectively around the globe at
low cost.

▪

Shipping is an essential component of sustainable economic growth, as it is the most
environmentally sound mode of transport, having the lowest carbon footprint per unit
of cargo transported.

▪

Sustainable maritime transportation is a crosscutting issue and, as such, is an
important enabler for most of the SDGs (de globala hållbarhetsmålen).

Bärande för EU:s politik på transportområdet är EU-kommissionens White Paper on
Transport från år 2011 (European Commission DG Mobility and Transport, 2011). Som
ett av tio mål fastställs att mer än 50 % av godstransporter över 300 km ska flyttas från
väg till järnväg eller sjöfart till år 2050. Detta ska primärt nås genom de så kallade gröna
transportkorridorerna samt nödvändiga investeringar i infrastruktur. EU-kommissionen
konstaterar att hamnar spelar en betydande roll som logistikcentra och att de kräver
effektiva förbindelser med omlandet. Att utveckla hamnarna är vitalt för att hantera ökade
godsvolymer till sjöss, såväl inom Europa som med resten av världen.
Som en del av genomförandet EU:s målsättning har EU definierat transportkorridorer, där
effektiva och miljövänliga transporter ska utvecklas och främjas. I EU:s så kallade Core
network (stomnät) ingår 83 strategiskt viktiga hamnar av ungefär 1 200 europeiska
hamnar totalt (European Sea Ports Organization, 2018). Malmö Hamn är en av fem
svenska hamnar som är utpekade som Core ports (stomnätshamnar). Dessa hamnar är
särskilt prioriterade i etableringen av EU:s gemensamma transportsystem och utgör
kärnan i det transeuropeiska transportnätverket (Trans-European Transport Network,
TEN-T) bestående av vägar, järnvägar, farleder i inlandsvatten och hav, liksom hamnar
och flygplatser med syftet att stärka och underlätta transport av både gods och
passagerare inom EU (European Commission, 2019). TEN-T ska vara implementerat till
år 2030. Norra hamnen och Malmö hamn ligger i direkt anslutning till Malmö godsbangård
och är nära länkat till internationella motorvägsnäten kring Malmö, och utgör på så sätt en
så kallad trimodal transportknutpunkt, där möjlighet till sjö-, spår- och vägtransporter
finns.
Malmö hamn är även av strategisk betydelse för Sverige. Under 2018 presenterade
regeringen ny nationell strategi för godstransporter (Näringsdepartementet, 2018). Redan
i förordet framhåller infrastrukturministern en vilja att i högre grad nyttja sjöfartens
kapacitet. I syftet med strategin framgår likaså en vilja att främja en överflyttning av gods
från väg till järnväg och sjöfart.
Trafikverket (Trafikverket, 2015) gör en tydlig markering av sambandet mellan EU:s
strategiskt viktiga hamnar (Core ports) och ambitionerna för att utveckla svenska hamnar:
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”De fem svenska hamnar som EU pekat ut som Core-hamnar hör till de hamnar som är
av störst strategisk betydelse för Sverige och svenskt näringsliv. Statliga infrastrukturinvesteringar kommer fortsätta att göras utifrån deras bidrag till långsiktig hållbarhet och
samhällsekonomisk effektivitet.”
Region Skånes arbete med godstransporter och logistik bygger på en strategi från 2017
(Region Skåne, 2017a). Det finns en stark ambition att stärka sjöfart och järnväg relativt
vägtransporter, något som har potential att ge betydande samhällsvinster. I dokumentet
Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 (Region Skåne, 2017b) uttrycks en
vilja att öka sjöfartens andel av godstransportarbetet från 25 % till 40 %. Region Skåne
konstaterar att det är av europeiskt, nationellt och regionalt strategiskt intresse att säkerställa tillgänglighet i de skånska hamnarna.
Angående avsnitt 7.1.1 Naturvärden i vattenmiljön i samrådsversionen av MKB anför
länsstyrelsen att Toxicons rapport avseende marinbiologi inte är heltäckande. Den
kvantifierar till exempel inte hur mycket rödlistade köpenhamnsmusslor som hittades i
området, utan nämner bara att den hittades. Med detta som utgångspunkt anser länsstyrelsen att försiktighetsprincipen bör leda till slutsatsen att området kan vara viktigt för
köpenhamnsmussla.
Den rapporterade ekologiska statusen för vattenförekomsten i VISS är i sammanhanget
ointressant då den grundas på extrapolerade siffror från närliggande områden från
intervallet 2007 – 2012.
Kommentar: Sökanden har förtydligat avseende förekomst av köpenhamnsmussla och
den aktuella lokalens betydelse för arten i Toxicons rapport (Bilaga B1 till MKB). Arten är
rödlistad och klassas av artdatabanken som "sårbar" på grund av att dess utbredningsområde är mycket begränsat. Arten anses endast förekomma i södra Öresund, där den
dock är vanlig. Undersökningar i norra Hanöbukten och västra Blekinge har dock visat att
den är talrik i flera områden i denna region, vilket tyder på att arten faktiskt har flera
utbredningsområden. Detta minskar sårbarheten för arten. Köpenhamnsmusslan påträffas oftast i ålgräsängar och förekomsten av musslan i undersökningsområdet
sammanfaller huvudsakligen med ålgräsförekomsten här. Utfyllnad av det planerade
området skulle innebära habitatförlust för köpenhamnsmusslan i området. Dock är
habitatsförlusten liten (ca 0,03 km2) satt i relation till de stora ålgräsområdena i
Lundåkrabukten, Lommabukten och i Höllviken. Dessa områden upptar ytor på i
storleksordningen 80 - 90 km2. Den mängd köpenhamnsmusslor som kan finnas i det
undersökta området utgör en bråkdel jämfört med bestånden norr och söder om
undersökningsområdet.
Vad gäller informationen om vattenförekomstens ekologiska status i Toxicons rapport, har
denna tagits bort. Denna information finns beskriven i MKB mer utförligt.
Angående avsnitt 7.1.2 Naturvärden på land i samrådsversionen av MKB anför länsstyrelsen det bör var oförenligt med miljömålssystemets filosofi att tillskapa ersättningsbiotoper
på ett sätt som går ut över andra mål. I Malmö hamn tillskapades 2004 en ersättnings-
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biotop för fågellivet på en plats som är utfylld och vars ekosystemtjänster och undervattensvärden har förstörts.
Kommentar: Länsstyrelsen ifrågasätter en ersättningsåtgärd från år 2004 som syftade till
att kompensera för exploateringen av Västra hamnen. Denna ersättningsbiotop tillskapades där yta fanns att tillgå i närområdet (Norra hamnen), men ytan i sig hade inte tillskapats med syftet att utgöra ersättningsbiotop.
Angående avsnitt 7.3 Djupförhållanden i samrådsversionen av MKB anför länsstyrelsen
att det bör klargöras att den ansökta utfyllnaden skulle göra att den grundare botten
kommer att försvinna och medeldjupet inom vattenförekomsten kommer att öka. Länsstyrelsen anför att dagens ålgräshabitat förstörs och att utfyllnaden kommer att leda till att
närområdet intill utfyllnaden blir djupare, vilket ger sämre växtförutsättningar för ålgräset
och försämrar chansen till återhämtning i hamnens närområde.
Kommentar: Sökanden delar länsstyrelsens bedömning och förtydligar i MKB att det
något större djupet invid utfyllnaden i Norra hamnen missgynnar ålgräs. Samtidigt önskar
sökanden sätta det aktuella området i relation till de stora ålgräsområdena i Lundåkrabukten, Lommabukten och i Höllviken (se ovan under kommentaren angående avsnitt
7.1.1).
Angående avsnitt 7.5 Kulturmiljö i samrådsversionen av MKB anför länsstyrelsen att det
finns registrerade förlista fartyg och stenåldersboplatser utanför Malmö och att området
ligger nära Sege ås förhistoriska mynning vilket ger området en potentiell förekomst av
boplatser. Länsstyrelsen anser att kommunen måste samråda vidare med länsstyrelsens
kulturmiljöenhet samt relevanta myndigheter angående eventuell förekomst av
kulturhistoriska värden i aktuellt område.
Kommentar: Inga registrerade förlista fartyg eller boplatser finns i det aktuella området.
Det aktuella området är markerat som dumpningsområde (spoil ground) på sjökort. Inga
ytliga förlista fartyg har heller observerats i samband med genomförda sjömätningar eller
marinbiologiska undersökningar i området.
Angående avsnitt 12.2.1 Effekter på flora och fauna i samrådsversionen av MKB anför
länsstyrelsen att det är ett för stort fokus på förekomsten av fintrådiga alger i underlaget
och att detta inte speglar värdet av det aktuella området. Länsstyrelsen anför vidare att
trots argumentationen kring områdets olämplighet för ålgräs, så visar undersökningarna
att ålgräs finns i området. Länsstyrelsen efterfrågar en bättre uppskattning av ytorna med
ålgräs. Vidare anför länsstyrelsen motsvarande argument avseende förekomsten av
köpenhamnsmussla som tidigare behandlats under avsnitt 7.1.1 Naturvärden i vattenmiljön i MKB. Avslutningsvis ifrågasätter länsstyrelsen sökandes bedömningar avseende
påverkan på fiskbestånd i området, som bedöms bli marginell.
Kommentar: Sökanden önskar förtydliga att beskrivningen av området baseras på den
marinbiologiska fältundersökningen som har gjorts. Vid undersökningen hittades en hög
andel fintrådiga alger, vilket återges som en del av resultatet av undersökningen. Ökad
förekomst av lösa fintrådiga alger innebär en negativ påverkan på biota/flerårig vege-

repo001.docx 2015-10-05

10(22)
BILAGA B4 SAMRÅDSREDOGÖRELSE
2019-12-20
UTFYLLNAD NORRA HAMNEN MMD

PO \\semmafs001\projekt\21215\13007744\000\19 original\mkb 2019-12-20\bilagor\bilaga b4 samrådsredogörelse 191220.docx

tation. Det betyder dock inte att området helt saknar biologiska värden, vilka också har
presenterats i underlaget.
Sökanden har låtit genomföra en uppskattning av ytorna med ålgräs i området, enligt
länsstyrelsens önskemål.
Vad gäller förekomst av köpenhamnsmussla hänvisas till kommentaren angående avsnitt
7.1.1 ovan.
Vad gäller påverkan på fiskbestånd önskar sökanden framföra att det aktuella området
ligger utanför ett industriområde med intensiv sjöfart in och ut ur Malmö hamns olika
hamnbassänger. Detta innebär att den mänskliga påverkan är högst påtaglig vilket
påverkar naturvärdet. Enligt sökandes anlitade expertis i frågan (Toxicon) är det svårt att
göra en säker och trovärdig bedömning av fiskbestånd. Provfiske skulle kunna göras,
men skulle endast ge en momentan bild av fiskförekomsten vid ett givet tillfälle. Förekomsten varierar över året och det skulle vara orimligt att ge en komplett bild av fiskförekomsten i området. Dock kan en bedömning göras utifrån erfarenhet (en så kallad expertbedömning). Utifrån en erfarenhetsmässig bedömning av ett företag med omfattande
erfarenhet av Öresunds biologi bedöms påverkan på fiskbestånd i området inte bli mer än
högst marginell, då fisken huvudsakligen är rörlig och området relativt sett är litet till ytan.
Angående avsnitt 12.2.2 Effekter på grumling och överlagring i samrådsversionen av
MKB ställer länsstyrelsen frågan om det ålgräs som finns i områdena utanför utfyllnadsområdet, framförallt norr om Norra hamnen, kommer att klara en överlagring av upp till
1 cm material.
Kommentar: Ålgräs växer företrädelsevis i sandiga områden, med stor sedimentdynamik
och omlagring av sediment. Beaktat den naturliga överlagringen som kan uppstå i områden med ålgräs i samband med stormar, bedöms en överlagring med upp till 1 cm
sediment, utspridd i tiden under hela arbetstiden för anläggandet av vallen, inte påverka
ålgräset i området. Det befintliga ålgräset förefaller inte heller ha påverkats av den
genomförda utfyllnaden av den befintliga delen av Norra hamnen, som skett enligt
motsvarande metodik som den nu ansökta verksamheten.
Angående avsnitt 12.8 Effekter på kulturmiljö i samrådsversionen av MKB anför länsstyrelsen att det saknas redovisningar som innebär att man kan utesluta att det finns
arkeologiska värden i ler-/sandsedimentet i utfyllnadsområdet.
Kommentar: Vad gäller eventuell förekomst av arkeologiska värden i utfyllnadsområdet
hänvisas till kommentaren angående avsnitt 7.5 ovan.
Angående avsnitt 13.1 Mark i samrådsversionen av MKB anför länsstyrelsen att det
saknas resonemang kring tillgänglig mark. Länsstyrelsen ställer frågan om befintliga ytor
skulle kunna användas på annat sätt eller tillgängliggöras genom sanering, omflyttning
eller effektivisering. Det ifrågasätts om befintliga biluppställningsplatserna i ett plan kan
anses utgöra god markhushållning samtidigt som Malmö stad anför ett behov av ny
utfyllnad i havet.
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Kommentar: Angående Malmö stads behov av den ansökta utfyllnaden samt att arbeta
med hur befintliga ytor utnyttjas på ett effektivt sätt hänvisas till kommentaren angående
avsnitt 7 ovan.
Angående avsnitt 13.2 Vatten i samrådsversionen av MKB anför länsstyrelsen att det är
ointressant hur ett område klassificeras enligt plankartor med hänvisning till att sökanden
presenterat det faktum att utfyllnadsområdet är klassificerat som så kallad spoil ground,
det vill säga ett område där muddrat material traditionellt har dumpats, och konstaterar att
utförda undersökning visar att det finns såväl ålgräs som bottenfauna som är normal för
området och dess omnejd.
Vidare skriver länsstyrelsen att sökandens uppgift i samrådsversionen av MKB, att
utfyllnadsområdets area utgör cirka 4 % av den aktuella vattenförekomsten Malmö
hamnområde är en kraftig avrundning neråt.
Kommentar: Sökanden håller inte med om att det är ointressant hur områden är
klassificerade enligt plankartor, sjökort etc., då detta anger hur områden betraktas i
mänskligt perspektiv och hur ett område avses utnyttjas. Att ett område är klassificerat
som spoil ground, innebär dock inte att området saknar värden. De värden som har
identifierats har sökanden presenterat i samrådsunderlaget.
Vad gäller utfyllnadsområdets areella andel av den aktuella vattenförekomsten hänvisas
till kommentaren angående avsnitt 6.6 ovan.
Angående avsnitt 14 Skadeförebyggande åtgärder/kompensationsåtgärder i samrådsversionen av MKB anför länsstyrelsen att det saknas förslag på vilka ekologiska
kompensationsåtgärder som man tänker göra för att ersätta grund havsbotten.
Kommentar: Kompensation behandlas i MKB samt i Ansökan. En ekonomisk kompensation kommer att föreslås i ansökan.
Angående avsnitt 15.2 Avstämning mot riksintressen i samrådsversionen av MKB anför
länsstyrelsen att avstämningen mot riksintressen tydligare ska koppla till preciseringen för
”Riksintresset Malmö hamn”. Enligt samrådsversionen av MKB ska ansökt verksamhet
syfta till att stärka hamn- och industriområdets förmåga och konkurrenskraft genom att
tillskapa ytor för nyetablering. Länsstyrelsen tydliggör att detta inte utgör kriterier för riksintresseanspråket, och listar följande kriterier som avgörande för om en hamn/hamndel
ska omfattas av riksintresse:
▪

en samlad hamnfunktion, som har en omfattande godshantering (årlig volym på
100 000 ton gods) och/eller har en omfattande internationell passagerartrafik
(200 000 passagerare i internationell trafik).

▪

en hamn eller hamndel som har speciellt goda lägesbundna naturresurser, det vill
säga som på grund av sin beskaffenhet eller sitt läge är särskilt lämplig för sjöfart.

▪

en hamn eller hamndel som försörjer eller samverkar med annan anläggning av
riksintresse.
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▪

en hamn eller hamndel som hanterar speciella produkter där inga likvärdiga alternativ
finns och som ligger väl till i förhållande till den marknad som de betjänar.

Avseende riksintresse kustzon anför länsstyrelsen att det inte framgår på vilket sätt den
ansökta utfyllnaden utgör utveckling av befintlig tätort och av det lokala näringslivet.
Kommentar: Sökanden förtydligar kopplingen mot riksintresset för Malmö hamn i MKB.
Vad gäller riksintresse kustzon anser sökanden det vara uppenbart att en vidareutveckling av Norra hamnen i Malmö hamn utgör en utveckling av en befintlig tätort
(Malmö) och av det lokala näringslivet (se vidare i kommentarerna till avsnitten 6.1.3 samt
7 ovan).
Angående avsnitt 15.4.1 Avstämning mot nationella miljömål i samrådsversionen av MKB
ifrågasätter länsstyrelsen ånyo behovet av utfyllnaden, samt ställer frågan om optimering
av den befintliga markanvändningen i Norra hamnen och i övriga Malmö räcker för att
kunna hantera de behov som förväntas uppstå.
Länsstyrelsen anför att fyllnadsmassorna bör beskrivas tydligare och ställer frågan om
vilka mängder av olika föroreningar som maximalt kommer att tillföras utfyllnadsområdet
genom dumpningsmassorna.
Länsstyrelsen anser att mängden näringsämnen som tas upp av den befintliga biologin i
utfyllnadsområdet ska belysas.
Länsstyrelsen anför att den ansökta verksamheten, utöver direkt påverkan i utfyllnadsområdet, medför följdpåverkningar på andra organismer genom försvunna ekosystemtjänster och konstaterar att den totala historiska utfyllnaden av Malmö i havet har haft en
stor påverkan på naturvärdena här.
Kommentar: Angående Malmö stads behov av den ansökta utfyllnaden samt att arbeta
med hur befintliga ytor utnyttjas på ett effektivt sätt hänvisas till kommentaren angående
avsnitt 7 ovan.
Avseende föroreningsmängden i kommande utfyllnadsmassor, har sökanden på flera
ställen klargjort att det idag inte fullt ut är känt vilka massor som kommer att utnyttjas för
utfyllnadsarbetet, som planeras pågå i cirka 10 år. Att räkna på faktiska föroreningsmängder låter sig således inte göras. Dock kan flera uppskattningar göras. Teoretiskt sett
kan samtliga massor innehålla föroreningshalter upp till de begränsningshalter som fastslås i ett eventuellt tillstånd. Men detta är en strikt teoretisk möjlighet. I praktiken kommer
massorna för merparten av parametrarna innehålla lägre halter än begränsningshalterna.
För att uppskatta denna effekt, har massor från tre olika projekt som utnyttjats för den
befintliga utfyllnaden av Norra hamnen analyserats (se Bilaga B3). Sammanställningen
visar att medelhalterna i de kontrollerade massor som använts vid tidigare utfyllnader i
Norra hamnen är betydligt lägre än de haltkriterier som gällde för projektet. I projektet
användes MKM som haltkriterier för fyllnadsmassor, men beräkningar visar att medelhalterna i massorna från tre typiska projekt uppgick till 1 – 28 %, 1 – 11 % respektive 16 –
28 % av riktvärdena för MKM. Detta kan förväntas gälla generellt, eftersom det i princip
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inte är möjligt att finna massor med ämneshalter som precis motsvarar haltkriterierna för
samtliga studerade ämnen.
Sökanden delar uppfattningen att den totala historiska utfyllnaden av Malmö i havet har
haft en stor påverkan för de lokala naturvärdena här. Det är dock inte dessa som är för
prövning i föreliggande ärende.
Angående Bilaga 2 Hydrodynamisk modellering i samrådsversionen av MKB anför länsstyrelsen att modellen inte tar hänsyn till att dumpat material inte har packats ordentligt
innan nästa dumpning sker och att detta kan leda till en ökad sedimentspridning.
Länsstyrelsen anför vidare att vindförhållanden och vågor inte alltid har ett samband med
strömstyrkan och att modellen utgår från lugna strömmar varje gång.
Kommentar: Som redovisats i MKB, förväntas massorna huvudsakligen bestå av
lermorän. Schaktad lermorän består företrädelsevis av aggregerade partiklar, som
kommer att transporteras genom vattenkolumnen i sammanhållen form och placeras
kontrollerat på avsedd plats. Det spill som förväntas uppstå har uppskattats konservativt
(se Bilaga B2). Metoden har använts vid tidigare utfyllnader i Norra hamnen.
Hydrodynamisk modellering är en mycket beräkningstung process, som medför att en
representativ beräkningsperiod behöver väljas ut. Genom statistisk analys av samtliga
befintliga historiska data, har en tidsperiod på 31 dagar som anses representera normalförhållanden i området valts ut (genom jämförelse med befintlig historisk data). Denna
tidsserie uppvisar stora likheter med Öresunds normala variation över lång tid, och
omfattar en normal fördelning mellan norrgående respektive sydgående strömmar för
Öresund. Att modellen skulle utgå från en period med ”lugna strömmar varje gång” är
alltså ett missförstånd. Dock har inte spridning modellerats för situationer med kraftig vind
eller storm, då det vid sådana situationer inte kommer att kunna fyllas ut i vallen i området. Utfyllnad efter färdigställande av vallen kommer alltid att ske skyddat från öppet
vatten och de strömmar som verkar där.
Angående Bilaga 3 Platsspecifik riskbedömning – Framtagande av haltkriterier för
utfyllnad i Norra hamnen anser länsstyrelsens EBH-grupp (förorenade områden) att den
beräkningsmodell som använts för att räkna fram haltkriterierna, Naturvårdsverkets
modell för riktvärden i jord, inte kan användas för att räkna fram halter för massor som
användas för utfyllnad i vatten. Den är inte framtagen för det och kan därmed inte
användas på det sätt som gjorts i rapporten.
Länsstyrelsens EBH-grupp anser att det utsatta läget mot Öresund bör medföra att
vallarna bör konstrueras av rent/renare material.
Länsstyrelsens EBH-grupp anser vidare att för massor som placeras ovan bedömd
vattenyta kan beräkningsmodellen vara en hjälp för bedömning av massors lämplighet,
som ett av flera verktyg. Bedömningen av vilka massor som kan vara lämpliga får också
avgöras utifrån mängden förorening, vilka skyddsåtgärder som kan anses vara rimliga
samt om förorenade massor, ur ett större samhällsperspektiv, borde återanvändas som
en resurs.
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Till ovanstående anför länsstyrelsens vattenenhet att eftersom utfyllnaden är en vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken ska den betraktas som en dumpning till havs så
länge massorna har havskontakt, vilket kan bli länge enligt förfarandet med en skyddsvall
med öppning mot havet, och upp till +3 meter enligt RH2000. Vid dumpning av massor till
havs ska föroreningshalten av massorna analyseras och jämföras med Naturvårdsverkets
rapport 4914 för metaller och SGU rapport 2017:12 för organiska föreningar. Länsstyrelsen anför att man tidigare betraktat domen från MÖD M 1260-14 (den så kallade
Vingadomen) som vägledande för dumpning i havet, vilket innebär att länsstyrelsen har
godtagit dumpning av massor med föroreningshalter enligt avvikelseklass 4. Länsstyrelsen anser dock inte det går att jämföra den aktuella utfyllnaden rakt av med
förhållandena på Göteborgs hamns dumpningsplats eftersom Nya Vinga är en
ackumulationsbotten där massorna stannar kvar.
Kommentar: Eftersom det inte är känt varifrån massor till utfyllnaden kommer att hämtas
har framtagandet av haltkriterier inte utgått från faktiska eller förväntade halter i massor.
Istället har haltkriterierna beräknats utifrån ett riskperspektiv, där hänsyn tagits till
platsens förutsättningar och identifierade skyddsobjekt.
Arbetet har inletts med att identifiera skyddsobjekt samt spridnings- och exponeringsvägar för föroreningar i de massor som används för utfyllnaden. Utifrån identifierade
skyddsobjekt, spridnings- och exponeringsvägar har Naturvårdsverkets beräkningsverktyg för riktvärden för förorenad mark använts. Beräkningsverktyget har använts för att
ta fram haltkriterier för massor till utfyllnaden. Beräkningsverktyget är utvecklat för att ta
fram riktvärden för förorenad mark. Det är alltså inte framtaget för att bedöma massor
som ska användas vid utfyllnad, men det saknas särskilda beräkningsverktyg för att ta
fram haltkriterier för utfyllnader. Eftersom Naturvårdsverkets beräkningsverktyg innehåller
beräkningsmodeller för att beräkna exponering för flera av de aktuella skyddsobjekten
anser sökanden att verktyget ändå kan användas i det aktuella fallet.
De modeller som ingår i Naturvårdsverkets beräkningsverktyg beskriver förhållandena
när massorna ligger i utfyllnaden. Framtagandet av haltkriterierna beaktar också den
spridning som kan ske i samband med att massorna läggs ut.
Utöver de skyddsobjekt som beaktats vid framtagande av haltkriterier med Naturvårdsverkets beräkningsverktyg har också en bedömning gjorts avseende påverkan på
sediment i områden utanför det utfyllda området. Bedömningen baseras på en hydrodynamisk modell, de framtagna haltkriterierna för utfyllnadsmassorna och bakgrundshalter i sediment i området. Utifrån detta har framtida halter i sediment beräknats.
Sökanden önskar förtydliga att den utnyttjade metoden syftar till att bedöma faktiska
risker och påverkan av utfyllnaden och de föroreningar som finns i utfyllnadsmassorna.
De klassningar som länsstyrelsens vattenenhet förespråkar, Naturvårdsverkets rapport
4914 för metaller och SGU rapport 2017:12 för organiska föreningar, innehåller inga
bedömningar om faktisk påverkan, utan är endast en statistisk klassning av befintliga
föroreningar i svenska utsjösediment. Dessa båda rapporter säger alltså ingenting om
huruvida avvikelseklass 4 för en viss parameter riskerar att medföra någon påverkan.
Den platsspecifika riskbedömningen som genomförts inom ramen för Malmö stads
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ansökningsarbete resulterar i haltkriterier som över- såväl som understiger avvikelseklass
4. Sökanden anser det vara felaktigt att fastställa begränsningshalter som saknar
koppling till påverkan, och länsstyrelsens rekommenderade angreppssätt skulle för vissa
parametrar resultera i begränsningshalter som riskerar medföra oacceptabel negativ
påverkan enligt den genomförda riskbedömningen.
Malmö stad Miljöförvaltningen
Miljöförvaltningen instämmer generellt med de synpunkter som länsstyrelsen framför i sitt
yttrande, och som bemötts ovan. Därutöver vill miljöförvaltningen lyfta vikten av Malmös
hållbara utveckling och att undvika permanenta åtgärder som kan medföra en negativ
påverkan på miljön.
Miljöförvaltningen anser, liksom länsstyrelsen, att Malmö stad bör kunna verka för att
hamnen planeras och organiseras så att det blir ett mer effektivt utnyttjande av befintlig
mark och anför följande:
1. Idag utgör stora arealer (totalt upp till cirka 100 ha) i befintligt hamnområde uppställningsplatser för importerade nytillverkade fordon. Denna areal skulle kunna med
fördel utnyttjas mer effektivt genom exempelvis uppställning av bilar i flera nivåer i
likhet med större parkeringsgarage.
2. När järnvägs- och cykelbro anläggs över befintlig hamnbassäng i Terminalgatans förlängning förlorar industrihamnen, bassäng 1 och bassäng 2 sin betydelse som hamn
för sjötrafik. Dessa bassänger kan då exempelvis fyllas ut för att skapa landyta istället
för att fylla ut oexploaterade havsområden. Malmö stad har tidigare ansökt om att få
grunda upp bassäng 1 till ett djup av cirka en halv meters djup för att endast ha kvar
en vattenspegel.
Kommentar: De synpunkter som förts fram av länsstyrelsen har behandlats ovan. Angående Malmö stads behov av den ansökta utfyllnaden samt att arbeta med hur befintliga
ytor utnyttjas på ett effektivt sätt hänvisas till kommentaren avseende avsnitt 7 i bemötandet av länsstyrelsens yttrande ovan.
Som miljöförvaltningen skriver kommer Bassäng 1 och 2 i Industrihamnen att förlora sin
betydelse som hamn för sjötrafik. Att fylla ut dessa skulle dock inte tillskapa mark för
hamn- och industriändamål, då de bullerkrav som följer av att stadens blandade
bebyggelse (kontor, bostäder etc.) flyttar utåt i hamnen.
Lomma kommun
Lomma kommun har lämnat in tre separata yttrande, med följande avsändare:
▪

Miljö- och byggnadsnämnden

▪

Kommunstyrelsen

▪

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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De tre yttrandena är i mångt och mycket snarlika. I de fall Lomma kommuns synpunkter
sammanfaller med länsstyrelsens synpunkter hänvisas till sökandens kommentarer
avseende länsstyrelsens synpunkter ovan.
Miljö- och byggnadsnämnden Lomma kommun
Miljö- och byggnadsnämnden anför att framtida verksamheter i det ansökta utfyllnadsområdet i sin tur kan komma att ha en miljöpåverkan.
Kommentar: Angående miljöbelastning från framtida verksamheter, hänvisas till
kommentaren ovan avseende avsnitt 6.1.3 i länsstyrelsens yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden anser, liksom länsstyrelsen och Malmö stads miljöförvaltning, att Malmö stad bör kunna utnyttja hamnens befintliga ytor mer effektivt.
Kommentar: Angående Malmö stads behov av den ansökta utfyllnaden samt att arbeta
med hur befintliga ytor utnyttjas på ett effektivt sätt hänvisas till kommentaren ovan
avseende avsnitt 7 i länsstyrelsens yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden anser inte att avstämningen mot miljömålen är rättvist
presenterade för den sammanlagda påverkan som utfyllnaden, samt de verksamheter
som i framtiden huseras inom området, genererar.
Kommentar: Som nämnts tidigare är inte framtida verksamheter inom utfyllnadsområdet
för prövning i föreliggande ärende, utan sådana verksamheter kommer att prövas enligt
de regler och uppfylla de miljökrav som då gäller.
Sökanden kommer i MKB att förtydliga hur utfyllnaden förväntas påverka de globala
hållbarhetsmålen.
Miljö- och byggnadsnämnden anser att påverkan på ålgräs har underskattats i samrådsversionen av MKB. Man anför även att modellen är baserad på engångsutsläpp, medan
utfyllnaden kommer att ske i etapper.
Kommentar: Som redovisats i MKB kommer en påverkan att ske på det begränsade
ålgräsbestånd som finns inom utfyllnadsområdet. Det har sedan samrådsversions av
MKB även förtydligats i MKB att eftersom djupet utanför utfyllnaden kommer att vara
större än djupet utanför den befintliga utfyllnaden, så kommer återetablering av ålgräs att
försvåras invid utfyllnaden, jämfört med invid den befintliga utfyllnaden. Sökanden anser
det vara visat att ingen påverkan på Lommabuktens ålgräsbestånd (eller dess hydraulik)
kan förväntas ske som en följd av utfyllnaden. Som nämnts tidigare är inte framtida verksamheter inom utfyllnadsområdet för prövning i föreliggande ärende, utan sådana verksamheter kommer att prövas enligt de regler och uppfylla de miljökrav som då gäller.
Vad gäller miljö- och byggnadsnämndens påstående att modellen baseras engångsutsläpp, antar sökanden att det som avses är modellberäkningen för uppehållstid i
Lommabukten (som simuleras genom att beräkna hur ett spårämne försvinner med
tiden). Som miljö- och byggnadsnämnden kommenterar så har detta enbart testats för ett
tillfälle (med och utan utfyllnad). Dock, för att få en helhetsbild av eventuell påverkan på
uppehållstiden i Lommabukten kompletterades denna beräkning i samrådshandlingen
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med en jämförelse av spädningen av Höje å i Lommabukten under hela beräkningsperioden. Tidsserierna för Höje ås spädning med och utan utfyllnaden visar ingen
signifikant skillnad. Dessa två simuleringar tillsammans ger bilden att omsättningen i
Lommabukten inte påverkas av utfyllnaden.
Om det istället är utsläppen av sediment som avses så är miljö- och byggnadsnämndens
påstående felaktigt; utsläppen vid vallen är simulerade vid upprepade tillfällen vid olika
typer av strömförhållanden och den totala massan som släpps ut i modellen motsvarar
den totala mängden sediment som beräknas spridas vid anläggningen av vallen med
konservativt antagna värden (beräkningen är alltså baserad på ett högt skattat sedimentspill). Detta framgår av samrådshandlingen.
Miljö- och byggnadsnämnden anser att frågan om ekologiska kompensationsåtgärder
behöver hanteras av sökanden.
Kommentar: Kompensation behandlas i MKB samt i Ansökan. En ekonomisk kompensation kommer att föreslås i ansökan.
Miljö- och byggnadsnämnden anför att massor som tas från järnvägsprojektet FlackarpArlöv kan innehålla stora föroreningsmängder, då dessa platser har hyst växthus och
odlingsplatser, och att provtagning är av särskilt stor vikt. Man önskar också en mer
ingående utredning av massornas egenskaper om de placeras i vatten kontra om de
placeras på land.
Kommentar: Sökanden önskar förtydliga att det är massor från järnvägsprojektet LundArlöv, fyra spår som omnämns i samrådsversionen av MKB, som en möjlig källa till
utfyllnadsmassor. Provtagning behöver ske enligt kravspecifikation, för massor härifrån
såväl som från andra källor.
Spridningen av massor vid dumpning i havet har beaktats vid framtagandet av haltkriterier och i den hydrodynamiska modelleringen.
Kommunstyrelsen Lomma kommun samt kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)
Utöver motsvarande synpunkter som förs fram av Lomma kommuns miljö- och byggnadsnämnd, för kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) även fram
nedanstående synpunkter:
Kommunstyrelsen/KSAU anser att det saknas tydliga motiveringar till varför Malmö stad
väljer att gå vidare med det nu ansökta alternativet. Kommunstyrelsen anför att det i samrådsversionen av MKB saknas motivering till att det aktuella vattenområdet genom den
ansökta verksamheten kommer att användas till det området är bäst lämpat för.
Kommentar: Sökanden har förtydligat i kommentaren ovan avseende avsnitt 7 i länsstyrelsens yttrande om Malmö stads/Malmö hamns behov av den mark man önskar tillskapa genom den ansökta utfyllnaden. Det behov som staten genom Trafikverket har
bedömt kommer att uppstå i Malmö hamn behöver tillgodoses, dels genom tillskapandet
av mark och dels genom effektivisering av den befintliga markanvändningen i hamnen,
och då företrädelsevis Norra hamnen. Att dessa behov, som är direkt kopplade till trans-
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porter till sjöss, spår och väg skulle kunna tillgodoses på andra platser i Malmö stad än
Norra hamnen, utan betydligt större miljöpåverkan än för det ansökta alternativet, bedöms av sökanden som orimligt. Det nu aktuella projektet är en direkt fortsättning på
Norra hamnen-projektet och kopplat till den infrastruktur som finns här. Det är ett arbete
som pågått inom Malmö stad sedan 1980-talet, och det är politiskt förankrat på samtliga
nivåer inom kommunen. Den aktuella utfyllnaden finns med i Malmö stads översiktsplan.
De eventuella alternativ som Lomma kommuns kommunstyrelse efterfrågar har sedan
länge valts bort till förmån för utvecklingen av Norra hamnen.
Kommunstyrelsen/KSAU ifrågasätter utfyllnaden under förutsättning att den görs endast
för att ta emot kryssningsfartyg.
Kommentar: Sökanden önskar förtydliga att kryssningsfartygstrafik inte är anledningen till
att utfyllnaden behövs. Detta har förtydligats i kommentaren ovan avseende avsnitt 7 i
länsstyrelsens yttrande om Malmö stads/Malmö hamns behov av den mark man önskar
tillskapa genom den ansökta utfyllnaden.
Kommunstyrelsen/KSAU frågar hur miljökvalitetsnormerna för vatten ska uppnås och
anför att dessa inte är uppfyllda idag.
Kommentar: Sökanden önskar uppmärksamma kommunstyrelsen/KSAU på att den aktuella vattenförekomsten Malmö hamnområde (id WA27428567) enligt myndigheternas
senaste bedömning (år 2019) faktiskt uppnår den beslutade miljökvalitetsnormen för
vattenförekomstens ekologiska status, nämligen måttlig ekologisk status.
Kommunstyrelsen/KSAU frågar om projektet är förenligt med Malmö stads ambition att
göra sig till ambassadör för mål nummer 14 av de globala hållbarhetsmålen (Hav och
marina resurser).
Kommentar: se ovan under kommentaren avseende avsnitt 6.5 i länsstyrelsens yttrande.
Statens geotekniska institut (SGI)
SGI anför att det i samrådsunderlaget saknas geotekniska utredningar som redovisar
jordlagerförhållandena och släntstabiliteten både före och efter planerad utfyllnad och
menar att ansökan behöver kompletteras med sådana handlingar för att SGI ska kunna ta
ställning i ärendet.
Kommentar: MKB har kompletterats med ytterligare information avseende områdets
geologi och geotekniska förutsättningar.
SGI anger att de haltkriterier som tagits fram för fyllnadsmassorna har tagits fram utifrån
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. SGI ifrågasätter detta tillvägagångssätt.
Kommentar: Sökanden önskar förtydliga att haltkriterierna inte är framtagna utifrån Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Däremot har naturvårdsverkets
modell utnyttjats och en platsspecifik riskbedömning har gjorts. Den utnyttjade metodiken
har förtydligats i MKB samt i Bilaga B3.
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SGI rekommenderar att siltgardiner eller motsvarande används vid utläggningen för att
begränsa grumlingen och sedimentöverlagringen.
Kommentar: Sökanden bedömer inte siltgardin som en möjlig försiktighetsåtgärd vid anläggandet av vallen, beaktat att den skulle behöva placeras i öppet hav och på ett djup
om cirka 10 m. Sökanden har själv föreslagit siltgardin (eller motsvarande) i den öppning i
vallen som planeras, för att minimera spridning ut från den av vallen tillskapade bassängen till öppet hav vid utfyllnaden av bassängen (cirka 2 400 000 – 2 700 000 m3 massor).
Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen (NSF) avstyrker en utfyllnad av det aktuella vattenområdet och
anför följande:
▪

NSF anser att det saknas giltiga skäl till att högproduktiv havsbotten måste tas i
anspråk för de ändamål som här redovisas.

▪

NSF anser att det saknas alternativ som inte är havsbaserade och därmed ett syfte
för projektet.

NSF anför att det aktuella projektet motverkar Malmö stads arbete som ambassadör för
det globala hållbarhetsmålet nummer 14 mål.
Kommentar: se ovan under kommentaren avseende avsnitt 6.5 i länsstyrelsens yttrande.
NSF anför att det saknas tydliga beskrivningar av de verksamheter som i framtiden kommer att etableras i det tillskapade landområdet. NSF anser att detta faktum medför att
totalpåverkan inte kan bedömas och att NSF inte heller kan yttra sig om dessa verksamheters påverkan. Man anför att utan färdiga aktörer saknas ett behov av utfyllnaden.
Kommentar: Sökanden har förtydligat i MKB avseende behovet av den nya mark som
kommunen genom den ansökta verksamheten avser tillskapa (se även ovan under
kommentaren avseende avsnitt 7 i länsstyrelsens yttrande).
Vad gäller de möjligt ökande miljöbelastningarna orsakade av framtida verksamheter
inom området, är dessa inte för prövning nu (och är inte heller kända i dagsläget). Effekterna av framtida verksamheter inom det tillskapade området kommer således inte att
beskrivas i MKB, och Naturskyddsföreningen förväntas inte heller yttra sig avseende
dessa inom ramen för föreliggande ärende. Framtida verksamheter som kan komma att
ha en miljöpåverkan, kommer att prövas enligt de regler som då gäller.
Att avsaknad av färdiga aktörer i det tillskapade landområdet skulle innebära att behovet
av den ansökta verksamheten saknas, är ett grovt förenklat sätt att se på situationen. Vid
denna typ av stadsutveckling behöver alltid prognoser utnyttjas, då det bedöms ta i storleksordningen 20 år är färdigställa de nya landområdena (i storleksordningen 10 års utfyllnad, i storleksordningen 10 års markarbeten), utöver tiden för tillståndsprocessen.
NSF anför att sökanden inte har övervägt lösningar som inte är havsbaserade. NSF anför
vidare att bortsett från att godstransporter inom Malmö, Sverige och Europa i ökad ut-
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sträckning kan flyttas från väg till järnväg och/eller färjetrafik vilket leder till minskade utsläpp av växthusgaser, leder alla åtgärder till mer negativ påverkan än positiv.
Kommentar: Behovet för den ansökta verksamheten är grundat dels i att befintliga hamnområden i Malmö hamn kommer att tas i anspråk av staden för stadsutveckling (blandad
bebyggelse), och dels i att prognosen för godsvolymer i Malmö hamn enligt Trafikverket
förväntas mer än fördubblas (relativ ökning med 131 %) till år 2040 (se även ovan under
kommentaren avseende avsnitt 7 i länsstyrelsens yttrande). Detta behov är direkt kopplat
till läget i Norra hamnen, genom behovet av hamnanslutning samt befintlig infrastruktur
bland annat i form av spårtrafik. (Vidare är platsbrist ett faktum även på land, där andra
skyddsvärden och intressen finns att beakta, såsom högproduktiv jordbruksmark,
bostadsutveckling etc.)
I MKB har en bedömning av påverkan på de globala hållbarhetsmålen gjorts. Se även
ovan under första kommentaren avseende Naturskyddsföreningens yttrande.
Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO)
Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) avstyrker en utfyllnad av det aktuella
vattenområdet och anför följande:
SFPO anser att det av samrådsunderlaget framgår att det inte kan uteslutas att en
utfyllnad av vattenområdet kommer att orsaka påtagligt negativa effekter för miljön,
människor, djur och växter.
Kommentar: Bedömningar avseende påverkan på miljön, människor, djur och växter
ingår i MKB. Vad gäller påverkan på fiskbestånd hänvisas till kommentaren ovan
avseende avsnitt 12.2.1 i länsstyrelsens yttrande.
SFPO anför att vattenområdena runt Malmö hamn och i Lommabukten är viktiga för
yrkesfiskarna i området under mer eller mindre hela året. Man anför att den ansökta
verksamheten kraftigt kommer att störa och begränsa yrkesfisket. SFPO hänvisar till
dåvarande Fiskeriverket (numera Havs- och vattenmyndigheten) och anför att fiskets
värde relaterat till area är högt i Öresund samt att Lommabukten och Lundåkrabukten är
områden av riksintresse för yrkesfisket.
Kommentar: Det aktuella området är belagt med fiskeförbud (nät, ryssja, långrev och
trålning). Yrkesfiske sker huvudsakligen längre norrut i Lommabukten eller längre ut i
Öresund på djupare vatten.
SFPO anför att sedimentsspill från den ansökta verksamheten kommer att störa fisket
inom många sjömils radie under en lång tid.
Kommentar: Den sedimentspridning som förväntas ske vid anläggandet av vallen har
beskrivits i MKB (och i detalj i Bilaga 2 till MKB). Figur 12-3 i MKB visar den överlagring
som beräknas ske som en följd av verksamheten. Dessa överlagringsdjup, som inte
heller sker momentant utan uppstår löpande under hela vallens anläggningstid, bedöms
inte påverka fiskbestånden i området (se vidare under kommentaren ovan avseende
avsnitt 12.2.1 i länsstyrelsens yttrande).
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SFPO anför att den ansökta verksamheten kommer att medföra trafikstörningar och
avlysningar av områden med hörande tillträdesförbud vilket innebär ett hinder för
yrkesfiskarna i deras yrkesutövning och att dessa vattenområden är yrkesfiskarnas
arbetsplats.
Kommentar: Beaktat att det aktuella området är belagt med fiskeförbud bedöms inte
eventuella begränsningar avseende båttrafiken i området störa yrkesfisket.
Avslutningsvis anför SFPO att om tillstånd beviljas, måste ekonomisk ersättning utgå till
berörda fiskare.
Kommentar: Beaktat att sökanden bedömer att påverkan på fiskbestånden inte blir mer
än högst marginell (se Bilaga B1 till MKB) samt att fiskeförbud råder i det direkt påverkade området, föreslås ingen särskild kompensation.
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BILAGA B4-1

MINNESANTECKNINGAR
UPPDRAG

UPPDRAGSLEDARE

DATUM

Utfyllnad Norra Hamnen MMD

Olof Persson

2019-04-05

UPPDRAGSNUMMER

UPPRÄTTAD AV

13007744

Veronika Rensfeldt

PLATS

NÄRVARANDE

Länsstyrelsen, Malmö

DATUM

2019-04-05

Charlott Stenberg
Mats Lindén
Hanne Romanus
Maria Lecander
Martin Stockfors
Henric Nilsson
Helena Björn
Anna Bjerndell
Lars Brinte
Hans-Olov Ivarsson
Erica Nobel
Olof Persson
Veronika Rensfeldt

Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen Skåne
Miljöförvaltningen, Malmö stad
Miljöförvaltningen, Malmö stad
Miljöförvaltningen, Malmö stad
Miljöstrateg, Lomma Kommun
Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad
Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad
Copenhagen Malmö Port (CMP)
Advokatfirman Delphi
Sweco
Sweco

TID

13-15

Samrådsmöte med Länsstyrelsen 2019-04-05
Inledning
Charlott Stenberg hälsar alla välkomna till länsstyrelsen, och lämnar över ordet till sökanden.
Erica Nobel önskar välkomna till samrådsmöte.

Presentation av närvarande
Närvarande vid mötet presenterar kort sig själva.

Bakgrund till ansökt verksamhet
Lars Brinte, fastighets- och gatukontoret, Malmö stad, ger en kort bakgrund till och syfte med
den ansökta verksamheten.
Frågor och kommentarer till presentationen:
•

Romanus: är verksamheterna som är intressenter för mark på utfyllnadsområdet
beroende av att ligga just i hamnen? Är det verksamheter som kopplar tätt till
riksintresset hamn?
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 Svar från Brinte: verksamheterna bygger på det trimodala transportnätet, och
närheten till Köpenhamn och Malmö.
•

Romanus: det är viktigt att de trimodala hamnar som finns används för verksamheter
som verkligen är beroende av det hamnnära läget, så att man optimerar användningen
av sådana här hamnområden.

•

Lecander: får existerande verksamheter i Norra hamnen, exempelvis IKEA, in alla sina
transporter med båt?
 Svar från Brinte: transporterna sker via färja, tåg och lastbil.

Presentation av samrådsunderlaget
Olof Persson, Sweco, presenterar övriga samrådsunderlaget.
Frågor och kommentarer löpande under presentationen:
•

Romanus: rörande bedömningsgrunderna som presenteras – har det gjorts en
avstämning mot de Regionala miljömålen?
 Svar från Persson och Rensfeldt: nej, vi lägger till en avstämning mot ”Skånska
åtgärder för miljömålen 2016–2020”.

•

Björn: saknar en avstämning mot de globala hållbarhetsmålen, agenda 2030. Malmö
ska bli ambassadörsstad för ett av målen – bra att stämma av mot det målet.

•

Lecander: massor för MKM (mindre känslig markanvändning) ska inte användas för
utfyllnad.
 Svar från Nobel: frågan har lyfts i domstol och har accepterats, bl.a. i tidigare
utfyllnadsmål i Malmö hamn.

•

Stenberg: framför liksom Lecander att MKM-klassningen inte syftar till att massor ska
användas vid utfyllnad i havet. Halter enligt NV4914/SGU 17:12 bör användas i
överensstämmelse med Vingadomen.
 Svar från Persson: det pågår arbete med en platsspecifik riskbedömning som
syftar till att utreda om MKM-massor är acceptabla att använda för den aktuella
utfyllnaden ur ett riskperspektiv. Anledningen till att denna utredning utgår från
MKM-värden, är för att det är praktiskt då massorna som kommer att vara
aktuella att återanvända vid utfyllnaden är klassade enligt denna metodik.
Antingen visar utredningen att halter enligt MKM är acceptabla eller inte. Det
viktiga med tillvägagångssättet är att det faktiskt görs en platsspecifik
riskbedömning vilket är att föredra framför schablonriktvärden som inte beaktar
de faktiska förutsättningarna eller riskerna. Halterna i NV4914/SGU 2017:12 är
rent statistiska halter som inte beaktar risk och effekt överhuvudtaget.

•

Lindén: vallens masskvalitet bedöms som den känsligaste frågan.
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•

Stenberg: hur ser massorna från Flackarp-Arlöv ut? Vad är det för massor som är
tilltänkta till utfyllnaden?
 Svar från Persson: dessa massor utgörs av lermorän, liksom övriga massor
som bedöms komma att bli aktuella för utfyllnaden.

•

Björn: varför har naturvärdena och -förhållandena (exempelvis den botten som finns)
inte utretts/beskrivits mer i underlaget?
 Svar från Persson: naturvärden kommer beskrivas i större detalj efter att den
platsspecifika marinbiologiska utredningen har gjorts.

•

Björn: kritisk till hur samrådsmötet har kallats och vad syftet med mötet är. Varför är jag
här? Har inte fått in målet som ett ärende, och har inte blivit kallad på rätt sätt. Ingen
fråga har ställts, och ingen tidplan är given. Är detta verkligen ett samråd?
 Svar från Nobel: en tidplan behöver inte ges utan kallelsen avsåg
samrådsmötet. Kallelsen kommer att följas upp med sista datum för yttrande
inom ramen för samrådet. Mötet idag är tänkt som en del av
utredningssamrådet. Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma är också kallade.

•

Lecander: mycket material saknas inför dagens samråd. Önskar mer material om
naturvärden. Man hade kunnat beskriva de undersökningar som finns sedan innan.
Miljöförvaltningen, Malmö, har nyligen beställt undersökning av botten i närområdet.
Slutrapporten från undersökningen kommer bli offentlig inom närmaste tiden.
 Svar från Persson: tar gärna del av underlaget så snart det blir offentligt.

•

Nilsson: hade varit intressant att veta vilka utredningar som är beställda gällande
marinbiologin.
 Svar från Persson: det finns en beställning av den marinbiologiska
undersökningen (kommer att utföras av Toxicon, som gjort flera andra
utredningar i det Malmös vattenområde). Sweco skickar en metodbeskrivning
till Miljöförvaltningen.

•

Lecander: kommentar till riskbedömningen som ska göras – det hade varit bra att titta
på påverkan på både ytvatten och sediment, det vill säga inte bara titta på
riskbedömning för ytvatten.

•

Björn: har man tagit hänsyn till lufttryck i strömningsmodellen? Vilken upplösning har
strömningsmodellens beräkningsnät?
 Svar från Persson: en metodbeskrivning av den hydrodynamiska modellen
kommer att göras och biläggas MKB.

•

Björn: SMHI gjorde en modellering inför Spillepengen, som visade resultat som inte
visade sig stämma med verkligheten. Är därför orolig och osäker för modellresultaten.
 Svar från Persson: kan inte svara för hur SMHI modellerade området, men den
metodik som används här (hydrodynamisk 3D-modellering) är idag en
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vedertagen metodik för att belysa hydraulisk påverkan på en vattenkropp i tre
dimensioner.
•

Björn: när Sjölunda avloppsreningsverks utlopp dras om i framtiden, var kommer den
utsläppspunkten då att ligga, och kommer möjliga ändrade strömningsförhållanden från
utfyllnaden i Norra hamnen påverka det utloppet?
 Svar från Persson: frågan har inte med den ansökta verksamheten att göra.
Dock kan den befintliga modellen utnyttjas för att belysa effekterna av Sjölunda
avloppsreningsverks framtida utsläppspunkt.

•

Stenberg: rörande den beskrivna utfyllnadsmetoden – hur gjorde man förra gången?
Vilken metod använde man? Har något ändrats?
 Svar från Brinte och Nobel: vid första utfyllnaden (tillstånd år 1985 och år 1987)
anlade man vallen successivt, och fyllde sedan ut, men delar av vattenområdet
fanns kvar och avrinningen var samordnad och kontrollerad. Vid andra
utfyllnaden (tillstånd år 2005) fyllde man ut och ledde ut vatten från
utfyllnadsområdet via en ledning. Vatten pumpades, och kontrollerades före
utsläpp.

•

Stenberg: upp till marknivån +1,8 m utgörs av vattenområde och där gäller dumpning
(och vissa föroreningshalter är där godkända), därefter (ovanför det) är det land, vilket
medför andra förutsättningar.

•

Lecander: kan man ha olika villkor beroende på var i utfyllnadskroppen man befinner
sig? Riktvärden för MKM används inte i vatten, utan där använder man andra
riktvärden.
 Svar från Persson: kärnan i den metodik som utnyttjas är att det faktiskt görs en
platsspecifik riskbedömning, vilket är en metodik som tagits fram av
Naturvårdsverket.

•

Stenberg: vissa parametrar mäts inte i MKM-paketet.

•

Lecander: i ett startmöte för detaljplanearbetet för området, nämndes att man vill ha ett
naturområde i planområdet. Hur ser man på att använda massor för MKM i sådana
områden? Skapar vi naturmark med smutsig mark?
 Svar från Persson och Rensfeldt: vi har inte tagit del av de förslag som har
diskuterats inför planen för området. Det har inte tagits hänsyn till ett eventuellt
naturområde i de riskbedömningar som genomförts.

•

Lidén: specificera exakt metod för utfyllnad. Länsstyrelsen ogillar så öppna
formuleringar som finns i alternativbeskrivningarna/TB:n nu.
 Svar från Persson: vad gäller frågan om ändtippning eller tömning via pråm, är
det samma krav som kommer att ställas på massorna. Själva
utfyllnadsmetoden spelar således ingen roll.
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 Svar från Persson: vad gäller skyddsmetod för öppning i vallen kan detta
förtydligas (siltgardin).
•

Lecander: tanke kring grundsyftet med utfyllnaden och hur man skulle kunna säkra
syftet med hamnen utan utfyllnaden: alla verksamheter som finns i hamnen idag är inte
nödvändigtvis beroende av hamnen, och man hade kunnat ”stuva om” bland
verksamheter, för att hamnberoende verksamheter ska ligga i hamnen. Angående det
regionala behovet som man nämner i ansökan (syftet hävdar man är ett regionalt
behov); man hade kunnat titta utanför Malmö för att hitta optimal plats för att tillgodose
regionens behov?
 Svar från Ivarsson: i och med att Malmö har utpekats som en så kallad ”core
port”, så har det här syftet, det vill säga att det regionala behovet ska
tillgodoses i Malmö, redan utretts.
 Svar från Lecander: det hade varit bra att tydligare beskriva att Malmö är en
”core port”, och att andra regionala hamnar inte är det. På det sättet hade man
tydligare legaliserat syftet med att fylla ut just i Malmö (och ingen annanstans i
regionen).

•

Stockfors: om utfyllnaden kommer komma till stånd, måste de avsikter som sökande
nämner i sin ansökan, följas upp efteråt.
 Svar från Nobel: området ingår i riksintresset för kommunikation (bl.a. hamn),
så man får inte ha verksamheter inom området som stör riksintresset.
 Svar från Stockfors: men är till exempel IKEA verkligen en hamnberoende/knuten verksamhet? Många icke-anknutna verksamheter finns i hamnen, och
som en följd av detta behöver vi bygga ny hamn.
 Lecander: finns verkligen behovet av mer hamnområden, eller hade man
kunnat stuva om inom befintliga hamnområden?
 Stockfors: behovet för utfyllnaden måste redogöras för tydligare.

Fortsatt samråd
•

Nobel frågar mötet om det finns en viss kritik mot att detta ska vara det enda samrådet?

•

Flera mötesdeltagare svarar jakande.

•

Nobel föreslår att ett till samråd (avgränsningssamråd) hålls när underlagsundersökningarna är gjorda.

•

Nobel säger att sökanden utgår ifrån att svaret från det här undersökningssamrådet, är
att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

•

Stenberg sammanfattar att viktiga identifierade frågor under mötet är massors kvalitet
liksom riksintresset för hamnverksamhet.

•

Lecander: bjöds Burlövs kommun in till det här samrådet?
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 Nobel: nej, det gjorde de inte. De kommer vara med på ett skriftligt utskick.
 Lecander rekommenderar att underlaget skickas till Burlöv, och att de bjuds in
till nästa samråd. Yrkesfiskarna likaså.
•

Nobel frågar mötet om någon har förslag på fler intressenter som ska vara med i vidare
samråd.
 Länsstyrelsen svarar ett de återkommer med förslag.

Frågor och övrigt
Sökanden sammanställer anteckningar, och återkommer till närvarande på mötet. Sökanden
återkommer även med förslag till fortsatt samråd.
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MINNESANTECKNINGAR
UPPDRAG

UPPDRAGSLEDARE

DATUM

Utfyllnad Norra Hamnen MMD

Olof Persson

2019-08-22

UPPDRAGSNUMMER

UPPRÄTTAD AV

13007744

Veronika Rensfeldt

PLATS

NÄRVARANDE

Länsstyrelsen Skåne, Malmö

DATUM

2019-08-22

Charlott Stenberg
Mats Lindén
Eva Olsson
Charlotte Carlsson
Jessica Ewald
Jonas Gustavsson
Maria Lecander
Martin Stockfors
Sofia Barnell
Anna Bjerndell
Lars Brinte
Hans-Olov Ivarsson
Erica Nobel
Olof Persson
Veronika Rensfeldt
Matilda Johansson
Charlotta Lövstedt

Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen Skåne
Miljöförvaltningen, Malmö stad
Miljöförvaltningen, Malmö stad
Lomma Kommun
Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad
Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad
Copenhagen Malmö Port (CMP)
Advokatfirman Delphi
Sweco
Sweco
Sweco
Sweco

TID

09.30-11.30

Avgränsningssamråd i ärendet om tillståndsansökan till utfyllnad i Norra
hamnen i Malmö, 2019-08-22
Inledning
Charlott Stenberg hälsar alla välkomna till länsstyrelsen.

Presentation av närvarande
Närvarande vid mötet presenterar kort sig själva. Charlott Stenberg lämnar över ordet till
sökande.

Bakgrund till ärendet och föreliggande samrådsprocess
Erica Nobel önskar välkomna till avgränsningssamrådsmöte, och ger en kort bakgrund till
ärendet och föreliggande samrådsprocess. Nobel presenterar upplägget för dagensmöte, där
fokus kommer vara på huvudsakligen de tre utredningar som har gjorts sedan
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undersökningssamrådet den 11 april 2019, och frågar alla närvarande om synpunkter finns på
det.
Närvarande har inga synpunkter.
Charlott Stenberg nämner att länsstyrelsen räknar med att skicka in ett skriftligt yttrande över
samrådsunderlaget, bland annat eftersom länsstyrelsens planenhet inte kan närvara vid dagens
avgränsningssamråd.

Presentation av bakgrund till ansökt verksamhet
Lars Brinte, fastighets- och gatukontoret, Malmö stad, ger en kort bakgrund till och syfte med
den ansökta verksamheten.
Frågor och kommentarer till presentationen:
•

Stenberg: vilka är huvudintressenter för planerad utfyllnad och hamnverksamhet?
 Svar från Brinte: ett företag från Rotterdam är aktuellt för närvarande, men det
är föränderligt vilka företag det specifikt handlar om.
 Svar från Nobel: sammanfattningsvis kan man säga att de verksamheter som
är/kan bli intressenter är beroende av de logistiska möjligheter som erbjuds
(hamnanknuten verksamhet).
 Svar från Stenberg: med avseende på tillåtligheten, behöver krav på
hamnanknuten verksamhet ställas.

Presentation av ansökt verksamhet
Olof Persson, Sweco, presenterar den ansökta verksamheten.
Frågor och kommentarer löpande under presentationen:
•

Stenberg: har man tittat på om man kan pumpa in massor innanför vallen, vilket skulle
möjliggöra att hålla vallen stängd under hela utfyllnaden?
 Svar från Brinte och Ivarsson: nej, det har vi inte resonerat kring. Det är oklart
om det är tekniskt möjligt.
 Svar från Persson: vi tar frågan till anteckningarna och utreder den vidare.

•

Olsson: historiskt har det skett mycket utfyllnad i hamnen i Malmö. Hur länge räknar
man med att den ansökta utfyllnaden kommer att räcka för att täcka stadens behov?
När tror man att det kommer bli aktuellt med en ny utfyllnad?
 Svar från Brinte: jag tror inte att man kommer vilja bygga ut mer åt samma håll
som ansökt utfyllnad, eftersom djupen blir för stora efter den här utbyggnaden.
Bebyggelsen i staden trycker på utåt, och hamnverksamheten måste överleva.
Idag finns inga planer för ytterliga utfyllnader.
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 Svar från Stenberg och Gustavsson: i Malmös översiktsplan från 2006 står att
ytterligare utfyllnader inte ska ske.
 Svar från Brinte och Persson: i nu gällande översiktsplan är området ett
utfyllnadsområde.
 Svar från Stenberg: det finns utrymme för förtätning i befintligt hamnområde.
•

Lecander: syftet med utfyllnaden måste förtydligas i miljökonsekvensbeskrivningen.
Behovsbeskrivningen i samrådsunderlaget är för svagt. Saknar en utredning/beräkning
som förtydligar syftet/behovet. Finns det till exempel beräkningar för vilken areal som
man har behov av?
 Svar från Brinte: flera utredningar finns och frågan är utredd. De kan tas med i
handlingarna.
 Svar från Nobel: utredningar har gjorts och finns tillgängliga. Vi tar det till
anteckningarna att vi tydligare ska föra in informationen i ansökan.

•

Olsson: finns det ett samarbete mellan hamnar i syfte att kunna avlasta varandra?
Kommunerna skulle kunna samarbeta.
 Svar från Brinte: Malmö hamn har specifikt utpekats vara av särskilt intresse för
mellaneuropeiska transportvägar, och är en så kallad CORE-hamn, av totalt
fem hamnar i Sverige och ett trettiotal i Europa.

Presentation av utförd marinbiologisk undersökning
Olof Persson presenterar kort den marinbiologiska utredning som genomförts i ansökt verksamhetsområde under sommaren 2019 inom ramen för ansökan. Fredrik Lundgren från Toxicon AB,
som genomfört undersökningen och är författare till tillhörande rapport kunde inte närvara vid
dagens avgränsningssamråd.
Frågor och kommentarer löpande under presentationen:
•

Olsson: har det funnits ett kontrollprogram efter senaste utfyllnader i hamnområdet, så
att man kan se vilka effekter de har lett till?
 Svar från Nobel: huvudtillståndet för utfyllnad i Norra hamnen är gammalt, och
på den tiden hade man andra krav vad gäller kontroll av vattenmiljön. Så den
typen av kontroll finns inte.
 Svar från Lecander: det stämmer. Det var mycket kontroll av det utpumpade
vattnet vid föregående utfyllnad, men inget annat.

•

Gustavsson: det är inte omöjligt att ålgräs kan återetablera sig efter utfyllnad som det
står i rapporten, men medeldjupet kommer att öka vid utfyllnad, vilket kommer att
försvåra för en eventuell återetablering av ålgräs i anknytning till den ansökta
utfyllnaden.
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Det är en möjlighet att ålgräset som har funnits i det inventerade området alltid har
funnits där, och inte återetablerat sig som det sägs i rapporten.
•

Gustavsson: kvantifierades den påträffade rödlistade musselarten i området? Hur
många individer hittades? Utan en kvantifiering är det svårt att säga hur viktigt det
inventerade området är för denna rödlistade art. Att det finns en rödlistad art i området
betyder att det potentiellt kan vara en viktig uppgift.
 Svar från Persson: följer upp med konsulten som utförde inventeringen om en
kvantifiering av musselarten gjordes.

•

Gustavsson: det finns ingen data i underlaget som styrker uttalandet om att det inte
förväntas bli någon påverkan på fiskbestånden. Med de metoder som har använts har
man inte kvantifierat förekomsten av fisk i området.

•

Stenberg: resonemanget som förs rörande fisken håller inte. Att det är spoiled ground
enligt sjökort vet inte fisken, och att det är fiskeförbud kan betyda att området snarare är
en refug för fisken.

•

Gustavsson: Toxicon hänvisar till bedömning av ekologisk status i VISS. Varför är det
intressant? Utredningen ska ta fram högupplöst data, som ska vara underlag för
bedömning. Underlaget som ligger till grund för bedömningen som presenteras i VISS
borde inte användas och ger en felaktig bild.
 Svar från Persson: Denna uppgift kan tas bort från rapporten avseende den
marinbiologiska undersökningen, då den är mer utförligt beskriven i MKB:n.

•

Lecander: i rapporten står det att sedimentanalyser gjorts, men resultaten redovisas
inte. Kan man redovisa var resultaten redovisas?
 Svar från Persson: det här kan förtydligas i rapporten. Resultaten fanns inte när
rapporten skrevs men finns nu (analyserna har skett under sommaren 2019)
och kommer att redovisas i MKB:n.

•

Lecander: kommer ålgräsbeståndet, som finns precis norr om Norra hamnen påverkas
av ändrade strömningsförhållanden i och med utfyllnaden?
 Svar från Lövstedt: ålgräsbestånd påverkas främst av ändrade vågrörelser.
Inget tyder på att vågrörelserna norr om Norra hamnen kommer ändras i och
med den planerade utfyllnaden. Har däremot inte tittat på frågan specifikt.

Presentation av utförd hydrodynamisk modellering
Charlotta Lövstedt presenterar den hydrodynamiska modellering som utförts inom ramen för
ansökan.
Frågor och kommentarer löpande under presentationen:
•

Olsson: jag förstod det från rapporten som att ni räknade på låga
strömningsförhållandena varje gång det dumpas?
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 Svar från Lövstedt: nej, varierande förhållanden har använts vid
dumpningstillfällena i modellen.
•

Olsson: är det ett villkor att utfyllnad/vallbyggnad inte ska ske vid stormsituationer?
 Svar från Persson: det har beskrivits att man vill undvika att bygga vall vid höga
strömningsförhållanden, både ur ett miljöperspektiv, men också resurshushållnings- och ekonomiskt perspektiv eftersom man riskerar att förlora stora
mängder massa om man väljer att fylla ut vid förhållanden med höga
ströhastigheter.

•

Olsson: det tar ett tag för redan dumpade massor att sätta sig. Har ni räknat med att
redan dumpade massor sprids ut när ett nytt lass med massor läggs på?
 Svar från Lövstedt: nej, det har vi inte räknat med. Vi har maximerat halterna av
koncentrationer sediment i vattnet vid modelleringen. Det finns en tumregel för
vad som spills vid muddring. I modelleringen har vi förutsatt det dubbla spillet.

•

Lecander: har det betydelse för sedimentspridningen varifrån man börjar anlägga
vallen?
 Svar från Lövstedt: så är det. Vi har inte modellerat ett exakt förfarande, det vill
säga om man fyller ut norrifrån eller söderifrån. Därför har alla beräkningar
gjorts för två scenarier: med och utan utbyggnaden, och med tre spridningspunkter längs vallen, med vilka vi representerar hela spannet av möjliga
situationer.

•

Lecander: skulle modellering kunna användas för att beräkna hur det hade varit bäst att
bygga, söder eller norrifrån?
 Svar från Lövstedt: det hade man kunnat göra, men vi har inte fått den frågan.
Men resultaten visar att utbyggnaden påverkar strömningsförhållandena lite.
 Svar från Lecander: ja, men man skulle kunna använda modellering för att
beräkna hur man kan minimera miljöpåverkan, det vill säga att man bestämmer
hur man bygger efter ett sådant resultat?

•

Stenberg: i Ystad har man sett att det har varit problem med suspenderat material efter
utfyllnad, vilket också nämndes vid förra samrådet.

•

Lecander: kommer det finnas restriktioner för vilket material man får fylla ut med (till
exempel borrkax, som ger ett ”mjölkigt” vatten)? Borde detta finnas med i villkor?
Mätningar av suspenderat material plockar inte alltid upp de här finmaterialen, medan
turbiditetsmätningar gör det.
 Svar från Olsson: fångas materialet upp av siltgardiner?
 Svar från Lecander: vet ej.

•

Olsson: har man tittat på om utfyllnaden kan ha effekt på erosion, till exempel i
Lommabukten?
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 Svar från Lövstedt: nej, men eftersom strömningsförhållandena med och utan
utfyllnad inte visar någon skillnad, så kan man med stor säkerhet säga att
utfyllnaden inte kommer att kunna påverka/ändra erosionen vid något område
runt utfyllnaden.

Presentation av utförd riskbedömning och framtagna haltkriterier
Matilda Johansson presenterar utförd riskbedömning och framtagna haltkriterier för
utfyllnadsmaterialet.
Frågor och kommentarer löpande under presentationen:
•

Stenberg: är halterna som presenteras MKM?
 Svar från Johansson: nej, haltkriterierna är platsspecifika, framtagna för just
den här platsen.

•

Lindén: är tanken att vallen ska byggas med de haltkriterier som är framtagna?
 Svar från Persson: ja, haltkriterierna är framtagna för vallen.

•

Ewald: materialet som ska användas för utfyllnaden kommer antagligen inte vara
geotekniskt lämpligt för anläggande av vallen. Massor som hade varit geotekniskt bättre
lämpade, är sannolikt inte lika förorenade/lakar inte ut lika lätt? Man skulle kunna hitta
material för vallen som är av geotekniskt bättre karaktär, och från vilka dessutom
spridning av ämnen är lägre.
 Svar Johansson: ja, bedömningen som har gjorts är sannolikt överskattad.

•

Ewald: modellen som används passar inte bra för utredningen/beräkningarna som har
gjorts. Föreslår att man skulle kunna ha en mer praktisk approach där man börjar med
att hitta bra geotekniskt och spridningsmässigt material till vallen. Sedan kan man fylla
på med andra massor. Förutom ämneshalter, måste man fokusera på mängder. Vad är
det för mängder av ämnen som läggs ut är en mer intressant fråga.

•

Lecander: har samma tankar kring mängder och halter. Kanske låga halter, men med
tiden blir det ändå stora mängder.

•

Stenberg: är besviken eftersom diskussionen redan har hållits (bassäng 3), och då fick
sökanden ett nej för sitt metodval. Naturvårdsverkets modell är gjord för beräkningar på
land, inte för material i vatten. Eftersöker en diskussion i MKB:n som förklarar att miljön
i området inte kommer att försämras.
 Förtydligande/kommentar: Sökanden anser att hänvisningen till domen för bassäng 3 är olämplig, då den är otydlig. I första instans (mark- och miljödomstolen) fick sökanden rätt att lägga MKM-massor i hela utfyllnaden (vall såväl
som innanför vall), medan andra instans (Mark- och miljööverdomstolen) gav
sökanden rätt att anlägga vallen av MKM-massor, medan kraven för massor
innanför vallen, innan denna förslutits, begränsades till högst avvikelseklass 4 i
Naturvårdsverkets rapport 4914 eller som har en högre halt av TBT än 50 µg/kg
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TS. Detta är alltså tvärt emot det länsstyrelsen/miljöförvaltningen nu för fram,
alltså att om något bör kraven vara högre ställda för vallen än för utfyllnaden
innanför vallen. Mark- och miljööverdomstolens dom innebär alltså att vallen
kan anläggas med MKM-massor och förslutas. Därefter kan övrig utfyllnad
också ske med MKM-massor. Det är endast eventuell utfyllnad innanför vall,
men innan densamma har förslutits, som behöver ske med de högre kraven
enligt avvikelseklass 4 i NVV 4914. Så att hänvisa till denna dom som ett tydligt
svar att sökandes metodval skulle vara otillåtligt känns felaktigt.
•

Stenberg: Ni måste även hantera ekologisk kompensation i er ansökan.

•

Gustavsson: man tar bort cirka 4–5% av förekomsten permanent – hur hanterar man
beslutade miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten i det här läget?
 Svar från Nobel: Förlusten av vattenområde inom vattenförekomsten är
beskriven och kvantifierad i samrådsunderlaget (s. 59 i MKB). Inom ramen för
projektet diskuteras frågan om ekologisk kompensation och om hur miljökvalitetsnormerna ska hanteras i det här fallet. Mer underlag kommer att tas
fram i frågan.

Avslutande kommentarer och frågor
•

Nobel: för kännedom, angående rådighet: vi är ute på allmänt vatten, och kommer att
söka tillstånd hos kammarkollegiet.

•

Stenberg: angående föreslaget datum för inkommande av kommentarer, det vill säga
avgränsningssamrådets slut (6 september). Länsstyrelsen måste ha lite mer tid. Siktar
på den 13 september och återkommer om ytterligare ändringar behöver göras.

•

Lecander: är detta det avgränsningssamråd som kommer vara? Vissa frågor känns
stressigt genomgångna. Kommer man att vilja ha något mer möte?
 Svar från Nobel: avsikten var att det här skulle vara avgränsningssamrådet. Om
det finns önskemål för ytterligare samråd, vill jag gärna veta det, så att
sökanden kan diskutera detta vidare.
 Svar från Stenberg: det kan vara så att ni får ett sådant yttrande som gör att ni
känner att ni vill ha ett till möte. Vi får svara på det underlag vi har fått.

•

Persson: har länsstyrelsen en tydlig tanke kring vilka gränsvärden man skulle vilja
användes i ärendet?
 Svar från Stenberg: ja, precis som i bassäng 3. Men vi har även andra viktiga
åsikter, såsom syftet med ansökt verksamhet, liksom att man tar bort cirka 5%
av vattenförekomsten.
 Svar från Lindén: gränsvärdena 4914 gällde endast vid bottentömning från
pråm.

mom02.docx 2012-03-28

7 (8)
MINNESANTECKNINGAR
2019-0

PO \\semmafs001\projekt\21215\13007744\000\04 protokoll\minnesanteckningar avgränsningssamråd 2019-08-22.docx

BILAGA B4-2

•

Nobel: Kommer Malmö stad att återkomma med kommentarer i skrift? Som jag förstår
det så återkommer Lomma i skrift.
 Svar från Barnell: ja, Lomma avser inkomma med synpunkter skriftligen.
 Lecander: vet ej i nuläget.

•

Nobel: om det blir aktuellt med ett ytterligare samråd, så återkommer vi med den
informationen. I så fall blir det samrådet mer avgränsat till specifika frågeställningar.

•

Gustavsson: har man garanterat genom undersökningar att det inte finns några
fornlämningar i sedimentet i det tilltänkta utfyllnadsområdet?
 Svar från Brinte: vi har inte gjort några undersökningar. Kulturmiljöenheten vid
länsstyrelsen brukar be om undersökningar om de vill ha det, och det har de
inte gjort.

Mötet avslutas
Charlott Stenberg avslutar mötet.

Vid protokollet,
Veronika Rensfeldt
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Kontaktperson

Miljöavdelningen
Charlott Stenberg
010-224 1607
charlott.stenberg@lansstyrelsen.se

Malmö stad
Via SWECO
Att. Olof Persson

olof.persson@sweco.se (via e-post)

Avgränsningssamråd angående utfyllnad i Norra hamnen, Malmö
stad
Länsstyrelsens Skånes synpunkter
Med hänvisning till samrådsunderlag daterat 2019-07-17:
2.1. (Bakgrund och syfte med planerade åtgärder)
Ur ett historiskt perspektiv har Malmö vuxit ut i havet med ungefär 19 km2. Detta
motsvarar omkring 2 660 fotbollsplaner. Dessa arealer av produktiva grunda havsmiljöer
är förlorade för all framtid. Den nya utfyllnaden innebär att en ny yta motsvarande ca 33
fotbollsplaner (236 000 m2) grunda havsmiljöer kommer att försvinna permanent.
4.2. (Nollalternativ)
Inom resonemanget för nollalternativ nämner kommunen att man inte kan anlägga
vindkraftverk på land i verksamhetsområdet om området inte fylls ut. Eftersom
föreliggande samråd inte gäller vindkraftsetablering i området kan det knappast användas
som ett argument för att en utfyllnad ska få ske. Att etablera vindkraftverk här kan bidra
till en barriäreffekt för t.ex. fågellivet. En eventuell vindkraftsetablering, både i
utfyllnadsområdet och utanför detta, måste prövas utifrån den kumulativa påverkan som
alla vindkraftsparker på båda sidor av sundet, befintliga och planerade, tillsammans
skapar med påverkan från t.ex. Öresundsbron. Dessa barriärer kan ha en högst påtaglig
påverkan på migrerande arter och deras flyttvägar.
6.1.3. (Trafik- och mobilitetsplan)
Man skriver: "Etableringen tros kunna skapa ökad tillväxt och fler arbetstillfällen inom
logistiksektorn, och bidrar till att den tunga godstrafiken flyttas ut från stadens centrala
delar (Malmö stad, 2016)."
Detta bör visas och beskrivas med tydliga beräkningar och referenser för att belysa både
de möjliga ekonomiska vinsterna och de möjligt ökande miljöbelastningarna.

Postadress

Besöksadress

Telefon

205 15 Malmö

Södergatan 5

010-2241000 vx

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

010-2241000 vx

Telefax

Bankgiro

E-post

www

102-2912

skane@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skane
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6.1.4. (Naturvårdsplan för Malmö stad)
Det är rimligt att belysa och betänka områdets värden för de olika arter som nyttjar den.
Däremot är det inte lika tydligt att det kan tas som ett argument för att fortsätta fylla ut
värdefulla grundområden. Genom utfyllnad av ett grunt område tar man också bort
födosöksmiljöer för fåglar och uppväxt/levnadsmiljöer för t.ex. fisk. Den utfyllda yta som
föreslås som ersättningsbiotop för kustnära fågel förefaller komma sakna kontakt med
havet och genom att havsdjupet blir högre/brantare kan den ekologiska funktionen och
framgången som biotop starkt ifrågasättas.
6.3.1. (Natura 2000-områden)
Exploatering och verksamheter utanför får ej ha för stor påverkan på Natura 2000områdets fåglar. En utfyllnad av ett grunt havsområde kommer att vara negativ för
områdets sjöfåglar och detta behöver belysas bättre.
6.5. (Globala målen för hållbar utveckling)
Man skriver: "Malmö stad har i sitt arbete med de globala hållbarhetsmålen ett särskilt
fokus på och arbetar aktivt internationellt med mål nummer 14 Hav och marina
resurser.” Detta rimmar dåligt med att fylla ut nya havsområden utan att ha effektiviserat
markanvändningen bättre än i Malmö hamn, men också med Malmö stads stora
satsningar på marin pedagogik.
6.6. (Miljökvalitetsnormer för vatten)
Utfyllnad är den mest extrema formen av påverkan på en vattenförekomst, då det faktiskt
innebär att man tar bort en del av vattenmiljön totalt och närmast permanent. När det
gäller den begränsade vattenförekomsten Malmö hamnområde, rör det sig om en
väsentlig del av vattenförekomsten som man planerar att fylla ut: 4,72% av ytan. 236
000m2 /5 000 000 m2. Eventuellt rör det sig om upp emot 5,6% då vattenförekomstens
areal ser ut att vara överskattad i VISS, då de senaste utfyllnaderna i norra hamnen (ca
840 000m2) inte tycks vara inräknade. Utfyllnad av 4,7–5,6% av vattenförekomstens areal
bör tydligt lyftas fram i underlaget. Skulle motsvarade procent fyllas ut i
Vattenförekomsten Skälderviken så skulle det motsvara ca 1,5 gånger Vens storlek.
Malmö hamnområde är visserligen en speciell vattenförekomst då den till stor del
inringas av en mycket modifierad fysisk miljö, men det tar inte bort de krav som ställs på
vattenförekomsten att uppfylla vissa ekologiska krav.
7. (Rådande förhållanden)
Utfyllnadsområdet beskrivs ligga ”inom utfyllt havsområde”. Oavsett hur det räknas i
planerna så måste det vara extremt tydligt att utfyllnadsområdet ligger i havet utanför
Norra hamnen.
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För att ge perspektiv är det här också viktigt att notera två detaljer:1) Ja, Malmö har
successivt vuxit ut i havet och fyllt ut allt mer av de grunda havsmiljöerna. 2) Malmö stad
har tidigare har sagt (2006) att nya utfyllnader av Norra hamnen inte var aktuellt:
”Öresund ska vara ett friskt och levande hav där biologisk mångfald och rekreation kan
kombineras med sjöfart, ﬁ ske och energiproduktion. Utfyllnader i kommunens
havsområde ska inte ske utöver redan invallade områden. Kustzonen ingår i ett
riksintresseområde.”
7.1.1. (Naturvärden i vattenmiljön)
Toxicons rapport är knappast heltäckande. Den kvantifierar till exempel inte hur mycket
rödlistade Köpenhamnsmusslor som hittades i området, utan nämner bara att den hittades.
Med detta som utgångspunkt bör försiktighetsprincipen leda oss till slutsatsen att området
kan vara viktigt för Köpenhamnsmusslan.
Rapporten är även svår att tolka med brist på teckenförklaringar och oklarheter kring om
man bedömt ekologisk status eller lagt in ekologisk status utifrån gamla VISS-uppgifter.
Den rapporterade ekologisk status för vattenförekomsten i VISS är i sammanhanget helt
ointressant då den grundas på extrapolerade siffror från närliggande områden från
intervallet 2007–2012. Detta är totalt irrelevant för en inventering som ska visa
högupplösta och dagsaktuella data från det ansökta utfyllnadsområdet och relevanta
referensområden.
7.1.2. (Naturvärden på land)
Man skriver: "En ersättningsbiotop för kustnära fågel har anlagts i Norra hamnen, som
ersättning för häckningsmark som gått förlorad genom exploateringen av Västra
hamnen."
Det bör var oförenligt med miljömålssystemets filosofi att tillskapa ersättningsbiotoper på
ett sätt som går ut över andra mål. Här skapar man ersättningar åt fågellivet på en plats
som är utfylld och vars ekosystemtjänster och undervattensvärden har förstörts. Detta bör
inte upprepas. Det bör också ifrågasättas om man verkligen gör nytta för fågellivet, eller
om man skadar fågellivet, när man fyller ut ett havsområde som skapar ekosystemtjänster
som nyttjas av olika sjöfåglar.
7.3. (Djupförhållanden)
Man skriver: "Bottendjupen inom ansökt verksamhetsområde ligger mellan 6 och 10 m."
Här bör det klargöras att den ansökta utfyllnaden skulle göra att den grundare botten
kommer att försvinna och medeldjupet inom vattenförekomsten kommer att öka. Detta är
negativt för vattenförekomsten. Utöver att dagens ålgräshabitat förstörs, så kommer
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utfyllnaden också leda till att närområdet till hamnen blir djupare, vilket ger sämre
växtförutsättningar för ålgräset och försämrar chansen till återhämtning i hamnens
närområde.

7.5. (Kulturmiljö)
Det finns registrerade förlista fartyg och stenåldersboplatser utanför Malmö, och vi vet att
mörkertalet är oerhört stort. Det är svårt att uttala sig i detta fallet utan att veta exakt var
det har muddrats tidigare inom det aktuella området. Området ligger nära Sege ås
förhistoriska mynning vilket ger området en mycket hög potential för förekomst av
boplatser. Kommunen måste samråda vidare med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet samt
relevanta myndigheter angående eventuell förekomst av kulturhistoriska värden i aktuellt
område.
12.2.1. (Effekter på flora och fauna)
Det finns ett väl stort fokus på förekomsten av fintrådiga alger i underlaget. Detta speglar
inte värdet av det aktuella området. Många delar av Skånes kustvatten har höga
förekomster av fintrådiga alger men det innebär inte att de har låga naturvärden eller
lämpar sig för att fyllas ut. Oavsett argumentationen kring områdets olämplighet för
ålgräs, så visar undersökningarna att ålgräs finns i området. En utfyllnad skulle därmed
både minska mängden ålgräs, samt skjuta de negativa förhållandena för ålgräs längre ut i
havet. En bättre uppskattning av ytorna med ålgräs önskas.
Förekomsten av Köpenhamnsmusslan är ett starkt argument mot utfyllnaden. Att
Köpenhamnsmusslan har hittat i Hanöbukten och Blekinge tar inte bort det faktum att den
rödlistade arten finns här. Det är relevant att undersöka hur viktigt detta område är för
arten. Detta görs rimligtvis genom undersökningar av individantal i området.
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Man skriver: "Påverkan på fiskbestånd i området bedöms bli marginell..." samt
"Undersökningsområdet kan inte anses ha högt naturvärde med avseende på
fiskförekomst."
Inga undersökningar av fiskförekomst redovisas. Vilka data baserar man detta på? Vad
menar man med ”högt naturvärde”? Frågan här är inte områdets storlek utan om ett
begränsat områdes naturvärden.
12.2.2. (Effekter på grumling och överlagring)
Man skriver: "Ett lager som överstiger en tjocklek på 1 cm kommer förekomma maximalt
250 m utanför utfyllnadsområdet."
Vad har detta för effekt på ålgräs och bottenfauna i området? Norr om hamnen vet vi att
det idag finns ett mycket bra bestånd med ålgräs men kommer det att klara en överlagring
om 1 cm?
12.8. (Effekter på kulturmiljö)
Inga redovisningar görs som innebär att man kan utesluta att det finns arkeologiska
värden i ler-/sandsedimentet i utfyllnadsområdet (se punkt 7.5).
13.1. (Mark)
Resonemang kring tillgänglig mark saknas helt. På vilket annat sätt skulle ytor kunna
tillgängliggöras genom sanering/omflyttning/effektivisering? Malmö hamn är t.ex. full av
biluppställningsplatser i ett plan. Är detta god markhushållning samtidigt som man pekar
på ett behov av ny utfyllnad utåt i havet?
13.2. (Vatten)
Man skriver: "Det bottenområde som berörs utgörs av så kallad spoil ground, det vill
säga ett område där muddrat material traditionellt har dumpats."
Vad området kallas enligt plankartor är ointressant. Såväl Toxicons undersökningar som
Malmö stads egna data visar att det både finns ålgräs och bottenfauna som är normal för
området och dess omnejd.
Man skriver: "Utfyllnadsområdets area
(236 000 m2) utgör cirka 4 % av den
aktuella vattenförekomsten Malmö
hamnområde."
Detta är en kraftig avrundning neråt.
236 000 m2 utgör minst 4,72% av arealen,
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men troligtvis mer eftersom VISS kartor tycks underskatta tidigare utfyllnader (ca 840
000m2).
14 (Skadeförebyggande åtgärder/kompensationsåtgärder)
Det saknas förslag på vilka ekologiska kompensationsåtgärder som man tänker göra för
att ersätta grund havsbotten. Det behöver tas fram både förslag på det samt finnas ett
underlag för att man ska kunna räkna på en fiskeavgift.
15.2 (Avstämning mot riksintressen)
På sidan 61 anges mycket kortfattat avstämning mot riksintressen men här bör
avstämningen tydligare koppla till preciseringen för ”Riksintresset Malmö hamn” och
bedömning av förslaget i relation till de funktioner som preciseringen tar upp. T.ex. hur
utfyllnaden påverkar de funktioner som preciseringen avser även för hamnen i övrigt och
dess utvecklingsmöjligheter. De i preciseringen utpekade ”framtida kajutbyggnad” norr
om Norra hamnen redovisas i figur 4–3 men inte riksintresseanspråket i övrigt. Med stöd
av vårt granskningsyttrande behöver man i prövningen ha en mer fördjupad analys av
konsekvenserna på riksintresseanspråket, vilket gör att underlaget bör kompletteras och
utvecklas.
Enligt handlingarna ”ska ansökt verksamhet syfta till att stärka hamn- och
industriområdets förmåga och konkurrenskraft genom att tillskapa ytor för nyetablering”.
Men det är inte det som utgör kriterier för riksintresseanspråket. Som en påminnelse står
följande i preciseringen:
”Bedömningen av om en hamndel är av riksintresse eller inte görs efter kriterier
som fastställts för motsvarande rapporter i andra hamnar av riksintresse. […]
Kriterierna är:
• en samlad hamnfunktion, som har en omfattande godshantering (årlig volym på
100 000 ton gods) och/eller har en omfattande internationell passagerartrafik (200
000 passagerare i internationell trafik).
• en hamn eller hamndel som har speciellt goda lägesbundna naturresurser, det
vill säga som på grund av sin beskaffenhet eller sitt läge är särskilt lämplig för
sjöfart.
• en hamn eller hamndel som försörjer eller samverkar med annan anläggning av
riksintresse.
• en hamn eller hamndel som hanterar speciella produkter där inga likvärdiga
alternativ finns och som ligger väl till i förhållande till den marknad som de
betjänar.”
För riksintresse kustzon hänvisas till att utfyllnaden utgör utveckling av befintlig tätort
och av det lokala näringslivet (för vilket riksintresset inte ska utgöra något hinder) men
det framgår inte på vilket sätt.
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15.4.1. (Avstämning mot nationella miljömål)
Man skriver: "Ansökt verksamhet bidrar till att godstransport inom Malmö, Sverige och
Europa i ökad utsträckning kan flyttas från väg till järnväg och/eller färjetrafik, vilket
leder till minskade utsläpp av växthusgaser."
Går inte detta att uppnå genom optimering av användningen av befintlig mark inom Norra
hamnen?
Angående fyllnadsmassorna så bör dessa beskrivas tydligare. Vilka mängder av olika
föroreningar kommer maximalt att tillföras utfyllnadsområdet genom
dumpningsmassorna?
Dagvattenaspekten tas upp under målet "Ingen övergödning". Om dagvattenaspekten är
av intresse, så bör även upptaget av näringsämnen inom utfyllnadsområdet vara det. Vilka
mängder näringsämnen tas upp av de alger, det ålgräs och den bottenfauna som finns i
utfyllnadsområdets 236 000 m2?
Man skriver: "Att flytta och koncentrera hamn- och industrirelaterad verksamhet till
Norra hamnen främjar en god boendemiljö i mer centrala delar av Malmö. Detta minskar
godstransportbehovet inom staden, samtidigt som arbetstillfällen behålls eller ytterligare
utvecklas inom närområdet. Då utfyllnaden möjliggör detta bedöms ansökt verksamhet
ligga väl i linje med miljömålet God bebyggd miljö."
Det här känns som en mycket förenklad bild, anpassad till att förespråka utfyllnaden. I
Malmö stad och Malmö hamn bör det finnas goda möjligheter till att tillgängliggöra nya
ytor genom att sanera mark, byta platser på verksamheter, samt att ställa krav på en
effektivare markanvändning. Dessa möjligheter har funnits länge och är inte beroende av
utfyllnaden. Biluppställningsplatserna i Malmö hamn kan ses som ett exempel då de
täcker extremt stora ytor i ett plan. Är biluppställning i flera plan en omöjlighet?
Man skriver: "Det stationära växt- och djurlivet inom det direkt av utfyllnaden påverkade
området (alltså själva utfyllnadsområdet) kommer att försvinna."
Med detta tillkommer även följdpåverkningar som det har på andra organismer genom
försvunna ekosystemtjänster. De nya 33 fotbollsplanerna måste också ses i ljuset av de
tidigare 2 660 fotbollsplanerna som Malmö stad fyllt ut av den intilliggande havsmiljön.
Varje litet steg hade kanske inte jättestor påverkan, men summan har det. Inte minst med
tanke på att dessa ekosystemtjänster har försvunnit för all överskådlig framtid.
Förlusterna ska räknas för varje år som går.
Bilaga 2 (Hydrodynamisk modellering)
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Modellen verkar inte ta hänsyn till att dumpat material inte har packats ordentligt innan
nästa lass läggs på, vilket kan leda till en ökad sedimentspridning. Vid samrådsmötet den
22 augusti 2019 togs det även upp att vindförhållanden och vågor inte alltid har ett
samband med strömstyrkan. Modellen verkar utgå från lugna strömmar varje gång, vilket
bekräftades på samrådsmötet i augusti. Exempelmånaden för modellen är juli 2017.
Dumpning till havs brukar inte tillåtas under tiden april – september eftersom man vill
skydda den biologiskt mest aktiva säsongen i havet. Det bör alltså tas hänsyn för detta i
modellen.
Bilaga 3 (Platsspecifik riskbedömning - Framtagande av haltkriterier för utfyllnad i
Norra hamnen)
Länsstyrelsens EBH-grupp har granskat underlaget som ska ligga till grund för vilka
halter jordmassor kan innehålla som ska användas vid utfyllnad i Malmös Norra hamn.
Vid utfyllnaden ska först vallar skapas och därefter fylls marken ut inom vallarna. Det har
föreslagits att en del av vallen ska hållas öppen så att båtar ska kunna komma in i
invallningen för dumpning av jordmassor.
Enligt underlaget handlar det om totalt ca 3 miljoner m3 fyllnadsmassor varav 300 000–
600 000 m3 för vallen och resten till den successiva utfyllnaden. Det är mycket stora
mängder massor.
I bilaga 3 redovisas den beräkningsmodell som använts för att räkna fram haltkriterierna.
Länsstyrelsen menar att Naturvårdsverkets modell för riktvärden i jord inte kan användas
för att räkna fram halter för massor som ska dumpas i vatten. Den är inte framtagen för
det och kan därmed inte användas på det sätt som gjorts i rapporten. Detta anser även
Statens geotekniska institut (SGI) som varit med vid framtagandet av modellen.
Enligt bilaga 3 skulle samtliga massor, även de i vallarna, kunna utgöras av förorenat
material. Här anser Länsstyrelsen att det utsatta läget mot Öresund borde medföra att i
alla fall vallarna borde konstrueras av rent/renare material. Rent geotekniskt är det
tveksamt om sådana fyllnadsmassor som redovisas i exempel i underlaget skulle fungera
för konstruktion av vall. Oavsett är det olämpligt att placera förorenat material i ett så
utsatt läge med risk för spridning till omgivningen. Det rör sig också om väldigt stora
mängder förorening, om halterna räknas om med de föreslagna volymerna massor, som
skulle deponeras direkt i vattnet i Öresund. Åtgärden är inte förenligt med det pågående
arbetet med att åtgärda och sanera förorenad mark på andra platser i länet för att förhindra
läckage av föroreningar till ytvatten.
Massors lämplighet för utfyllnad i vatten i hamnområden, även inom skyddsvallar, kan
inte beräknas med hjälp av Naturvårdsverkets beräkningsmodell. Den är inte framtagen
och anpassad för massor som ska placeras i vatten.
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För massor som placeras ovan bedömd vattenyta kan beräkningsmodellen vara en hjälp
för bedömning av massors lämplighet, som ett av flera verktyg. Bedömningen av vilka
massor som kan vara lämpliga får också avgöras utifrån mängden förorening (halter x
volym), vilka skyddsåtgärder som kan anses vara rimliga samt om förorenade massor, ur
ett större samhällsperspektiv, borde återanvändas som en resurs. Detta har tagits upp i
tidigare domar vad gäller utfyllnad i hamnområden (se bl.a, MMD Vänersborg DOM
2017-06-15, M-3148-16 för Halmstad hamn samt MÖD 2017-01-30, M 5593–16 för
Malmö hamn).
Tillägg från Vattenenheten angående bilaga 3.
Länsstyrelsen anser att eftersom utfyllnaden är en vattenverksamhet enligt 11 kap.
miljöbalken ska den betraktas som en dumpning till havs så länge massorna har
havskontakt, vilket kan bli länge enligt förfarandet med en skyddsvall med öppning mot
havet, och upp till +3 meter enligt RH2000. Vid dumpning av massor till havs ska
föroreningshalten av massorna analyseras och jämföras med Naturvårdsverkets rapport
4914 för metaller och SGU rapport 2017:12 för organiska föreningar. Länsstyrelsen
Skåne har tidigare betraktat domen från MÖD M 1260–14 (den så kallade Vingadomen)
som vägledande för dumpning i havet vilket innebär att vi har godtagit dumpning av
massor t.o.m. avvikelseklass 4 (den näst högsta). Det går dock inte att jämföra den
aktuella utfyllnaden rakt av med förhållandena på Göteborgs hamns tipplats eftersom Nya
Vinga är en ackumulationsbotten där massorna stannar kvar. Hänsyn har även tagits till
bakgrundshalten i dumpningsområdet, vilket var vad Länsstyrelsen hoppades att en
platsspecifik riskbedömning skulle innefatta. I det nu aktuella ärendet beräknas ett spill på
upp till ca 61 000 ton sediment och det är ofta i det finpartikulära materialet som
föroreningar sitter så det är av yttersta vikt att både spill och föroreningshalten
minimeras.

Redogörelse för ärendet
Malmö stad för avsikt att söka tillstånd för att genomföra en utfyllnad enligt 11 kap.
miljöbalken. Det aktuella utfyllnadsområdet kommer bli en utbredning av befintlig
industripark, Malmö Industrial Park (”MIP”). Tanken är att utfyllnaden ska genomföras
inom del av fastigheten Malmö Hamnen 22:164 med massor från regionen, upp till nivån
+3 meter (RH 2000) och inom ett ca 236 000 m² stort vattenområde. Staden har för avsikt
att först anlägga en vall, med öppning mot havet, för att sedan successivt fylla ut med
massor under en längre tid. Samrådsmöten har hållits 2019-04-05 samt 2019-08-22.
I handläggningen har även Jonas Gustafsson och Mats Lindén (Vattenenheten), Eva
Ohlsson (Naturskyddsenheten) Linus Larliander (Fiske- och restaureringsenheten),
Jessica Bernfreed Ewald (Enheten för förorenade områden och avfallstransporter), Hanne
Romanus (Enheten för samhällsplanering) och Anders Rosendahl (Kulturmiljöenheten)
medverkat utan att delta i avgörandet.
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Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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Miljöförvaltningen

Skrivelse

Datum:

Advokatfirman Delphi

2019-09-13

Handläggare:

Utredare Maria Lecander

Henry Johansson
Henry.Johansson@delphi.se

Direkttelefon/e-post:

040-34 34 06, Maria.Lecander@malmo.se
Diarienummer:

MN-2019-6026
Ange diarienummer vid kontakt med miljöförvaltningen.

Synpunkter på samrådshandlingar
Avgränsningssamråd angående utfyllnad i Norra hamnen, Malmö
Stad
Med hänvisning till samrådsunderlag daterat 2019-07-17.
Miljöförvaltningen i Malmö har framfört sina åsikter vid avgränsningssamrådet 2019-08-22.

Miljöförvaltningen instämmer generellt med Länsstyrelsens synpunkter i samrådsyttrande
daterat 2019-09-13 och med följande tillägg:
Miljöförvaltningen vill lyfta vikten av Malmös hållbara utveckling och undvika permanenta
åtgärder som kan medföra en negativ påverkan på miljön.
Malmö stad bör kunna verka för att hamnen planeras och organiseras så att det blir ett mer
yteffektivt utnyttjande av befintlig mark.
1. Idag utgör stora arealer (totalt upp till ca 100 ha) i befintligt
hamnområde uppställningsplatser för importerade nytillverkade fordon.
Denna areal skulle kunna med fördel utnyttjas mer effektivt genom
exempelvis uppställning av bilar i flera nivåer i likhet med större
parkeringsgarage.
2. När järnvägs- och cykelbro anläggs över befintlig hamnbassäng i
Terminalgatans förlängning förlorar industrihamnen, bassäng 1 och
bassäng 2 sin betydelse som hamn för sjötrafik. Dessa bassänger kan då
exempelvis fyllas ut för att skapa landyta istället för att fylla ut
oexploaterade havsområden. Malmö stad har tidigare ansökt om att få
grunda upp bassäng 1 till ett djup av cirka en halv meters djup för att
endast ha kvar en vattenspegel.
Maria Lecander
Utredare
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Kopia sänd till Olof Persson olof.persson@sweco.se

MILJÖFÖRVALTNINGEN
Bergsgatan 17
205 80 Malmö
Tel. 040-34 10 00
Org.nr. 212000-1124
miljo@malmo.se
www.malmo.se/miljo
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Datum Diarie nr

2019-09-05 5.3.2-1907-0518
Ert datum Er beteckning

2019-07-17

Vår referens

Tobias Thorén Olof Persson
01of.Dersson(S),sweco.se

Tillståndsansökan för vattenverksamhet i Norra Hamnen, Malmö
kommun avseende utfyllnader
Malmö stad ansöker om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen (MMD) vid Växjö tingsrätt att göra
en utfyllnad till nivåer mellan +3 m och + 5 m (RH2000) inom ett cirka 236 000 m2 stort vattenområde
inom del av fastigheten Hamnen 22:164 och del av vattenområdet i direkt anslutning till Hamnen
22:164 utan fastighetsbeteckning som utgör allmänt vatten-område.

Statens geotekniska institut (SGI) har därför ombetts att lämna ett yttrande i ärendet.
Underlag:
Samrådsunderlag, Utfyllnad Norra hamnen MMD, Sweco, 2019-07-17
SGI:s yttranden omfattar geotekniska säkerhetsfrågor, som skred, ras och erosion samt
miljögeotekniska frågor rörande förorenade sediment och markområden.

SGI:s synpunkter
Geoteknik:
I ansökan redovisas att utfyllnaden kommer att göras områden delvis redan är utfyllda. Enligt j ordartskartan finns även postglacial lera i området. I ansökan saknas geotekniska utredningar som redovisar

jordlagerförhållandena och släntstabiliteten både före och efter planerad utfyllnad. Ansökan behöver
kompletteras med sådana handlingar för att SGI ska kunna ta ställning i ärendet.
Miliöeeoteknik:
I samrådshandlingen anges att haltkriterierna för fyllnadsmassorna har tagits fram utifrån Naturvårdsverkets (NV) generella riktvärden för förorenad mark. SGI menar NV:s generella riktvärden kan användas som underlag för att göra en riskbedömning av miljö- och hälsorisker från ett förorenat omrade. Riktvärdena är beräknade för föroreningar som ligger i mark ovanför grundvattenytan. De är inte

avsedda att användas för bedömning av vilka halter som acceptabla för fyllnadsmassor vid en utiyllnåd dvs de är inte framtagna för återanvändning av massor. De är inte heller direkt användbara för
andra typer av förorenade medier som t ex sediment eller byggnadsmaterial. Vi rekommenderar vidare
läsning i SGI Publikation 30 om in-situ övertäckning av förorenade sediment (Jersak, J, Göransson,
G, Ohlsson, Y, Larsson, L, Flyhammar, P & Linc/h, P 2016. In-situ övertäckning av förorenade sediment. Metodöversikt. SGI Publikation 30, Statens geotekniska institut, Linköpmg).

Vid utfyllningen kommer, enligt modelleringen, finkomigt material att spridas flera kilometer från
området även om "sedimentöverlagrmg som överstiger en tjocklek på l cm förekommer maximalt 250
m utanför utfyllnadsområdet". SGI rekommenderar därför att siltgardiner eller motsvarande används

vid utläggningen for att begränsa grumlingen och sedimentöverlagringen.

Statens geotekniska institut
Phone: 44613-201800 Bankgiro: 5211-0053

58193 LINKÖPING Fax: +4613-201914 Plusgiro: 183064-5

Besöksadress: Olaus Magnus väg 35 E-post: sgi@swedgeo.se Org.nr: 202100-0712
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SGI välkomnar att provtagning av sedimenten kommer att utföras under 2019. För bedömning av se-

dimentens föroreningsgrad kan hänvisningarna nedan vara till hjälp.
HVMFS2013:19, Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten
https://www.naturyardsverket.se/Stod-i-

milioarbeteWagIedningar/Miljoovervakning/Bedomningsgrunder/Sediment/Organiska-miljogifter-/
httBS://www.naturyardsverket.se/Stod-i-

milioarbetet/Vagledningar/MiIioovervaknine/Bedomninssfirunder/Sediment/Tillstand-metaller/

Ärendets handläggning
Beslut i detta ärende har tagits av geotekniker Stefan Turesson efter föredragning av Tobias Thorén
som har handlagt ärendet tillsammans med miljöingenjör Jenny Vestin.

STATENS GEOTEK.NISKA INSTITUT
Planenheten
Infrastruktur

^— ^^^

Stefan Turesson Tobias Thorén
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Olof Persson
olof.persson@sweco.se
Box 286
201 22 Malmö

Yttrande över avgränsningssamråd avseende utfyllnad av vattenområde i Norra hamnen i Malmö
Naturskyddsföreningen har fått rubricerat material för yttrande och vill därmed lämna
följande synpunkter.
• Vi kan inte se giltiga skäl till att 24 hektar högproduktiv havsbotten måste tas i anspråk för
de ändamål som här redovisas.
• Vi saknar alternativ som inte är havsbaserade och därmed ett syfte för projektet.
• Naturskyddsföreningen förordar därmed Nollalternativet.
Malmö stad har ambitiösa mål som ”framtidens kuststad” med en plan som bland annat särskilt fastslår ”intern samverkan och samordning.” Med tanke på att det nu aktuella ärendet
uppenbarligen motverkar inte minst Malmö stads ambition att vara ambassadör för det globala
hållbarhetsmålet nummer 14, Hav och marina resurser, som går ut på att ”Bevara och nyttja
haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling”, kan vi inte låta
bli att undra hur den interna samverkan och samordningen ser ut i kommunen.
I det föreliggande materialet är det fokus på själva avgränsningsområdet. Detta är dock endast
en del av projektet, då man inte mer än i väldigt lösa termer beskriver vilka typer av verksamheter som där ska etableras. Detta är av flera skäl anmärkningsvärt och problematiskt. För
det första är det förstås omöjligt att beräkna vilken totalpåverkan åtgärderna får, och därför
också omöjligt att yttra sig om desamma. Om det är så angeläget att detta måste komma till
stånd måste det redan finnas aktörer redo att utnyttja de arealer som skapas. Därför förstår
vi inte varför detta saknas. Om det inte finns färdiga aktörer så finns det heller inget uttalat
behov av utfyllnad. Hela syftet med utfyllnaden faller därmed platt.
Utifrån den lösa beskrivningen av tilltänkta verksamheter förefaller det dessutom som att
enbart tillgänglighet för kryssningsfartyg är beroende av direkt åtkomst till Öresund. Det
borde falla på sin egen orimlighet att fylla ut 24 hektar högproduktiv havsbotten enbart för att
kryssningsfartyg lättare ska kunna angöra Malmö. Var finns den samhällsekonomiska vinsten

Post- och besöksadress: Järnvägsgatan 8 • 243 30 Höör. E-post: kansli.skane@naturskyddsforeningen.se
Hemsida: www.skane.naturskyddsforeningen.se. Vi finns också på Facebook, Twitter (@snfskane) och Instagram (@
naturskyddsforeningen.skane). Storkprojektet finns också på Facebook.
Övrigt: plusgiro 9 98 37-7 • bankgiro 196-2729 • organisationsnummer 845000-4174.
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i detta? All övrig beskriven verksamhet kan lokaliseras där havsbotten inte måste fyllas ut.
Som vi tolkar utredningsmaterialet så har man över huvud taget inte övervägt lösningar som
inte är havsbaserade. Det gör att hela resonemanget under avsnitt ”4 Alternativ” blir minst
sagt skevt. Man utelämnar helt enkelt lösningar som inte placeras längs kusten. Vi kan åtminstone inte hitta skälen till att verksamheten måste förläggas där (utöver kryssningsfartygen).
Istället känns det som man bestämt sig för att en lösning med utfyllnad av 24 hektar havsbotten
är det enda alternativet, och sedan tar man det därifrån. Detta är helt fel väg, det saknas för
mycket i det underlag som presenteras för att det ska vara möjligt att få en bild av den totala
påverkan, inte bara på de 24 hektar som för all framtid kommer att förbrukas utan också på
omgivande miljöer, som exempelvis ålgräsängar och påverkan på områdets rika förekomst
av rastande och övervintrande fåglar. Avsnitt 15 redogör en del för detta, men bortsett från
det återkommande ”godstransport inom Malmö, Sverige och Europa i ökad utsträckning kan
flyttas från väg till järnväg och/eller färjetrafik vilket leder till minskade utsläpp av växthusgaser”, leder alla åtgärder till mer negativ påverkan än positiv.
Genomgående i avsnitt 15 fastslår man att den planerade verksamheten inte bedöms strida
mot miljömålen. Vi är av rakt motsatt uppfattning och anser att den planerade verksamheten
strider mot i princip samtliga miljömål, inte minst då den verksamhet som kan komma att
etableras i projektområdet rör sig om kryssningstrafik, färjetrafik, tung industri och logistikverksamhet, samtliga verksamheter som snarare ökar miljöbelastning och trafikmängd
än minskar densamma.

Naturskyddsföreningen i Skåne

Linda Birkedal, ordförande

Naturskyddsföreningen i Malmö

Stina Nylinder, ordförande

Naturskyddsföreningen Lomma-Bjärred

Lars-Göran Lillvik, ordförande
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www.sfpo.se

Göteborg den 5 september 2019
Sweco
olof.persson@sweco.se

Synpunkter i anledning av avgränsningssamråd enl. 6 kap. MB avseende
utfyllnad av vattenområden i Norra hamnen i Malmö

Malmö kommun ansöker om tillstånd enl. 11 kap. MB för att göra en utfyllnad till nivåer mellan +3 m
och +5 m (RH2000) inom ett ca. 236 000 m2 stort vattenområde i västra delen av Norra hamnen inom
del av fastigheten Hamnen 22:164 och del av vattenområdet i direkt anslutning till sagda fastighet utan
fastighetsbeteckning som utgör allmänt vattenområde. Syftet med vattenutfyllnaden anges vara att säkra
tillräckligt stora markområden för att kunna samla tunga industrier och logistikföretag samt att utveckla
Norra hamnen som logistikcentrum. Utfyllnaden sägs även möjliggöra en framtida vindkraftsetablering
på land inom området.
Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder ca 250 fiskefartyg/fiskeföretag, främst inom det demersala
fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Strömstad till Kalix. Vi tackar för
möjligheten att få lämna synpunkter i anledning av rubricerat samråd. SFPO vill framföra följande
synpunkter efter att ha diskuterat saken med berörda fiskare i det aktuella närområdet:
SFPO avstyrker en utfyllnad av vattenområdena i Norra hamnen i Malmö.
Som stöd för denna ståndpunkt vill anföras följande:
Inom miljöpolitiken används begreppet försiktighetsansatsen. Den tar sikte på att skydda miljön från
onödiga skador. Av det remitterade materialet framgår att det inte kan uteslutas att en utfyllnad av
vattenområdena i fråga kommer att orsaka påtagligt negativa effekter för miljön, människor, djur och
växter.
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Vattenområdena runt Malmö hamn och vidare in i Lommabukten är för yrkesfiskarna i området (med
hemmahamnar i Limhamn, Malmö och Lomma) mycket viktiga under mer eller mindre hela året. Här
bedrivs ett ekonomiskt lönsamt och långsiktigt hållbart fiske efter plattfisk, torsk, öring och sjurygg,
under höstarna förekommer även sillfiske. Härutöver innehåller området med sitt delvis bräckta vatten
sötvattensfisk (abborre, öring med fler arter) som vandrar mellan området och Malmös kanaler där de
till stor glädje för till exempel fritidsfiskare. Dessa arter fiskas självfallet också av yrkesfiskare i
utfyllnadsområdet. Om åtgärden mot vår bestämda uppfattning skulle ges tillstånd kommer yrkesfisket
kraftigt att störas och begränsas.
Dessa grundområden har fina ålgräsängar som är mycket viktiga. Om förslaget beviljas tillstånd kommer
stora ålgräsängar att försvinna, effekten härav skulle vara påtagligt negativ.1
Dåvarande Fiskeriverket (numera Havs- och vattenmyndigheten) anger i Finfo 2006:1 områden av
riksintresse för yrkesfisket2. På sidan 25 i dokumentet kan man bland annat läsa om Öresund att fiske
bedrivs över hela området och att värdet relaterat till area är högt. Lommabukten och Lundåkrabukten
är områden av riksintresse för yrkesfisket.
Om en utfyllnad tillåts ske kommer sedimentsspill att vandra långa vägar i alla de riktningar som
strömmarna för dom (och strömmarna kommer att ändras såsom alltid). Detta kommer att (för)störa
fisket inom många sjömils radie under en lång tid, eftersom spillet stör och fördärvar fisket där det landar
(detta påstående görs utifrån erfarenheter från tidigare grävningar och utfyllnader).
Om en utfyllnad tillåts ske medför det trafikstörningar och avlysningar av områden med hörande
tillträdesförbud vilket innebär ett hinder för yrkesfiskarna i deras yrkesutövning. Dessa vattenområden
är deras arbetsplats och vår bestämda uppfattning är att den inte ska få förstöras.
Om en utfyllnad sker med alla dess negativa effekter så kommer det att resultera i mindre fiskeområden
för samma antal yrkesfiskare som idag. Detta är särskilt relevant idag då fisketrycket kan komma att öka
något, eftersom situationen i Östersjön är synnerligen bekymmersam vad gäller torskfisket.
Om, mot rimlig förmodan, tillstånd beviljas, måste ekonomisk ersättning utgå till berörda fiskare,
eftersom de kommer att lida påtaglig och allvarlig skada.

Med vänlig hälsning

SVERIGES FISKARES PO

Peter Ronelöv Olsson

Fredrik Lindberg

Ordförande

Ombudsman

1

Om betydelsen av ålgräsängar kan läsas bland annat här: https://www.havochvatten.se/hav/fiske-fritid/arter/arter-och-naturtyper/algrasangar.html
2
Dokumentet kan återfinnas här:
https://www.havochvatten.se/download/18.64f5b3211343cffddb2800018433/1348912833638/finfo2006_1.pdf

