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Sammanfattning

Kommunfullmäktige har översänt en motion av Magnus Olsson (SD) till bland annat
miljönämnden för samråd. Motionären föreslår att grundområdet Sjollen förklaras kommunalt
naturreservat. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då området för
närvarande är föremål för stora miljökonsekvensutredningar för att utreda dess lämplighet som
vindkraftpark. Vidare finns fler skyddsvärda marina områden inom kommunen och en
prioriteringslista över vilka områden som är i störst behov av formellt skydd är ännu inte utförd.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen, med hänvisning till
miljöförvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelsen, daterad 2022-01-28
Bilaga 1 - Motion av Magnus Olsson (SD) om att förklara Sjollen kommunalt naturreservat
Bilaga 2 - Handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmös roll som framtidens
kuststad

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2022-02-17
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Ärendet

Magnus Olsson (SD) har i en motion till kommunfullmäktige yrkat att uppdra åt
kommunstyrelsen och berörda nämnder att ta fram ett förslag med syftet att förklara Sjollen som
ett kommunalt naturreservat. Sista svarsdatum är den 25 mars 2022.
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Förvaltningens förslag till yttrande

I motionen tas det upp att Länsstyrelsen pekat ut Sjollen som skyddsvärd. Miljönämnden menar
att det förvisso stämmer men att det inte är det enda skyddsvärda marina området som pekas ut i
den omnämnda Fördjupad åtgärdsplan för framtida möjliga marina skydd i Öresund med anledning av
regeringsuppdrag. Även Musselbanken längs Öresundsbron och ålgräsområden söder om bron
pekas i denna skrift ut som skyddsvärda.
Motionären anger även att översiktsplanen pekar ut Sjollen som vindkraftsområde. I
Länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen framgår dock att utpekandet inte kan
utgöra en grund för framtida vindkraftsprövningar, då tillräckliga utredningar inte genomförts.
Länsstyrelsens yttrande gäller parallellt med översiktsplanen.
Miljönämnden har under 2021 besvarat ett avgränsningssamråd från företaget Eolus Vind AB
som vill pröva Sjollengrundets lämplighet för vindkraftsetablering. I denna prövning ingår en
mängd utredningar och utgången för prövningen är ännu inte klargjord. Vindkraftsetableringen
har bland annat att förhålla sig till skyddsvärd natur, närliggande Natura 2000-område,
riksintresse för yrkesfisket, riksintresse för farleder samt påverkan på närliggande etableringar på
den danska sidan och därmed även så kallade gränsöverskridande effekter enligt 5§
miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966). Miljönämnden förordar att miljöbalksprövningen
för vindkraftsetableringen på Sjollengrundet inväntas innan frågan om kommunalt reservat
hanteras. Med företagets utredningar får kommunen ett bättre kunskapsläge för att fatta beslut.
Länsstyrelsen redovisar sitt slutgiltiga förslag för Fördjupad åtgärdsplan för framtida möjliga marina
skydd i Öresund med anledning av regeringsuppdrag till regeringen den 15 februari 2022. Även om
Sjollen är med i förslaget är det inte säkert att den kommer vara det i den slutliga redovisningen.
Miljönämnden förordar därför att eventuella utredningar inför bildande av marina kommunala
naturreservat inväntar den slutliga redovisningen från regeringen.
I Handlingsplan för att stärka Malmös roll som framtidens kuststad finns ett befintligt uppdrag att utreda
fler skyddade områden i Malmös havsområde. Detta ska genomföras av stadsbyggnadskontoret,
miljöförvaltningen och fastighets- och gatukontoret senast år 2023. Att denna utredning
föregrips genom ett uppdrag om att inrätta ett naturreservat i ett specifikt läge är vidare ett av
skälen till att miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
I Handlingsplan för att stärka Malmös roll som framtidens kuststad finns även ett uppdrag om att utreda
lokaliseringsmöjligheter för havsbaserade vindkraftparker och annan energiutvinning i Malmös
havsområde. Denna aktivitet ska vara genomförd senast år 2023. I framtaget kunskapsunderlag
om förutsättningarna för Malmös elförsörjning pekas den havsbaserade vindkraften ut att ha
stor potential för att möta både den ökande regionala efterfrågan, ökad försörjningstrygghet
samt för att hålla elpriserna nere. Miljönämnden menar att möjligheten att bygga ut den
havsbaserade vindkraften är betydelsefull med anledning av den effekt- och kapacitetsbrist som
råder.
Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
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