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Ansokan om tillstand enligt lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln
Beslut
Tillstdnd

Sveriges geologiska undersokning (SGU) beviljar — enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln —
Angelholms kommun tillstand att inom allmant vattenomrade i Skalderviken, Helsingborgs och
Hoganas kommuner, fran haysbotten to ut sammanlagt 75 000 m3 sand inom omrade med
hornkoordinater enligt Tabell 1 och Figur 1.

Tabell 1. H6rnkoordinater for tillstandsgivet omrade (SWEREF 99 TM)
X
360285
361941
361796
360138

Y
6237220
6236457
6236147
6236896

Verksamheten far paga under maximalt tre (3) veckor vid ett (1) tillfalle under perioden den 15 april t.o.m.
den 15 maj eller den 1 september t.o.m. den 31 december.

Tillstandet galler t.o.m. den 31 januari 2029.

Sveriges geologiska unders6kning
Box 670
75128 Uppsala
Bes6k: Villavagen 18

Tel: 018-17 90 00
Webb: sgu.se
E-post: sgu@sgu.se

Organisationsnr 202100-2528
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Miljdkonsekvensbeskrivning
SGU godkanner den i arendet ingivna miljokonsekvensbeslcrivningen (MKB).
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Villkor
Utover de krav som foljer av forfattning, ska for tillstandet galla foljande villkor.

Allmant villkor
1. Om inte annat framgar av nedan angivna villkor, ska verksamheten utforas och bedrivas i
huvudsaklig overensstammelse med vad Angelholms kommun uppgett eller atagit sig i ansokan
och i ovriga handlingar i arendet.

Kontrollprogram
2. Ett kontrollprogram ska tas fram i samrad med tillsynsmyndigheten (SGU) innan
sandtaktsverksamheten paborjas, genomforas och omfatta minst foljande kontroll och
undersokningar.
Fore sandtaktsverksamheten ska fauna och flora, bade pa och i botten saint vattenpelaren, inom
sandtaktsomradet vid minst tjugo (20) lokaler hangs med transekter, som ar geografiskt jamnt
fordelade, tacker hela omradet och som tidigare undersokts i MKBn, undersokas pa ett vetenskapligt
salt, visuellt och genom provtagning. Fyra (4) lokaler, inom cirka 200 in — norr, Oster, soder och
vaster om — utanfor anvisat taktomrade, forslagsvis tidigare undersokaa lokaler redovisade i MKBn,
ska ocksa undersokas.
Undersokningarna ska ske under juli-augusti da den biologiska aktiviteten ar stor. Samrad ska ske
med Lansstyrelsen i Skane Tan. Resultaten av undersokningama och ett klargorande av forekomsten
av rodlistade och skyddsvarda arter i taktomradet ska redovisas till SGU minst tva (2) veckor fore
taktverksamhet paborjas.
Under sandtaktsverksamheten ska planering och kontroll ske sa att inga djupa hal bildas i sparen vid
sanduttag, en fordjupning av mer an 0,5 in ska undvikas, for att inte syrefattiga forhallanden ska
bildas eller bottenstrommar forandras.
Grumling ska kontrolleras genom matning av halten suspenderade amnen, fore, under och efter
sanduttag. Lampliga kontrollpunkter ska inga i kontrollprogrammet. Samrad ska ske med
Lansstyrelsen och SGU.
Efter sandtaktsverksamheten ska tva (2) — eller i fdrekommande fall — tre (3) likadana
undersokningar genomforas Tangs med samma transekter och lokaler saint sa att botten bade med
och i saint utan och bredvid uppkomna slapspar undersoks. Dessa undersokningar ska genomforas
under de forst nastkommande manaderna juli-augusti, samma likvardiga period som fore
taktverksamheten for jamfdrelse, da den biologiska aktiviteten ar stor, efter taktverksamheten. Om
taktverksamheten utfors under perioden den 15 april t.o.m. den 15 maj ska undersokningen utforas
aven aret efter. Den andra — och i forekommande fall — tredje tidpunkten for undersokning ska
bestammas efter samrad med SGU.
Dessa undersokningar inom kontrollprogrammet ska utforas och redovisas med syftet att studera
effekter pa kort och hang sikt av fauna och flora i och pa botten saint vattenpelaren, inom och strax
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utanf6r sandtaktsomradet vad galler artdiversitet och antal samt tiden det tar f6r aterkolonisation,
M.M.

Resultaten fran unders6kning och kontroll ska redovisas till SGU. Om en stor paverkan uppstatt,
eller om unders6kning ar bristfallig, har SGU raft att krava ytterligare unders6kningar av fauna och
flora, bade pa och i botten samt vattenpelaren.
Efter sandtaktsverksamheten ska ocksa tva (2) heltackande detaljerade hydroakustiska
unders6kningar av anvisat kontrollomrade (se Tabell 2 och Figur 1) utf6ras med multistraleekolod,
sidoays6kande sonar och sedimentekolod samt sedimentprovtagningar med beskrivningar,
kornstorleksanalyser och optiska observationer vid minst do (10) lokaler i och bredvid upplcomna
slapspar av botten. Den f6rsta unders6kningen ska genomf6ras inom en (1) manad efter ayslutad
sandtaktsverksamhet. Resultaten ska redovisas till SGU. Tidpunkt for genomf6rande av den andra
undersakningen bestams efter samrad med SGU. Om en stor paverkan uppstatt eller om
matresultaten ar bristfalliga har SGU raft att krava ytterligare hydroakustiska unders6kningar och
provtagningar. Dessa unders6kningar inom kontrollprogrammet ska utf6ras och redovisas med syftet
att kartlagga uppkomna slapspar, bade lage och djup, eventuella f6randringar av substrat i slapspar
och i taktomradet, ackumulationshastighet av sediment i uppkomna spar, tid innan sparen ar
6versedimenterade samt upptacka eventuella forandringar i sedimentdynamik i och utanf6r
taktomradet.
Vissa hydroakustiska datamangder omfattas av sekretessbestammelser r6rande bl.a. fara for rikets
sakerhet och ska behandlas darefter.

Tabell 2. Mmkoordinater for kontrolloniradet (SWEREF 99 TM)
X
360133
362527
362207
359809

Y
6237507
6236449
6235725
6236793

BILAGA B

SGU

Sid 5 (36)

Sveriges geologiska unders6kning

~~

ii/ Yejh)lUNen

I~ V;jl>y

Teckenforklaring

.fin Vellgxlan

Tillstandsgivet omrade
.7n¢ellofla

Kontrollomrade
Ansokt taktomrade
~ Soandg6rJ.•n

Kommungrans

~I+gnnrp
1~

Kaglen

Ak pparErokc

12

la

Whall
13

1s

76

9.;

S

11

fA

to

S cy

If \

2FG

e\

57

Angelholm )
1R3s'

Angelholm

ikon

t1~1

1`1(2)'G 6s

.\ngelhalnu
h:nah:N

Rebbel
t,

Hdganas

.lwc6r
I lbljarGa

It..nn.n

KAA.Ala

.1'L~L~innen

I

'~~

0 500 1 000

V HAU.6d

I

Hcaentorp

2 000 Meter

ee

Helsiwf5og

(Au Vilhchnshill

~

5 Ilnljardd

~
J

-Tan1'.a/

I R Lt
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Skydd fdr marina daggdjur
3. Under uppstart av taktverksamheten samt eventuell hydroakustisk undersokning ska det finnas
observatorer som spanar efter marina daggdjur for att sakerstalla att inga marina daggdjur finns
inom 500 m till sandsugnings- respektive undersokningsfartyg vid uppstart.
For det fall hydroakustisk undersokning ayses ske, ska dessutom akustiska metoder eller andra
skramselmetoder anvandas for att skramma bort marina daggdjur m.m. fran omradet innan sadan
undersokning paborjas. Forsiktig igangsattning av utrustningen ska tillampas.
Marinarkeologi
4. Innan taktverksamheten paborjas ska klarlaggas att fornlamningar i taktomradet inte berors.
Analys av befintligt underlag, som tagits fram i samband med kompletteringen av N KB i
ansokan, ska goras i samrad med Lansstyrelsen i Skane kin, Statens maritima museer och
Riksantikvarieambetet. Resultaten av analysen ska redovisas till tillsynsmyndigheten (SGU)
minst sex (6) veckor fore taktverksamhetens paborjan.
Grumling
5. Taktverksamheten ska bedrivas sa att grumling begransas.
Information, samrad m. m.
6. SGU ska informeras senast tre (3) veckor finnan taktverksamheten paboi jas. Informationen ska
lamnas till SGU via e-post sgu(a,sgu.se.
7. Sjofartsverket ska informeras senast tre (3) veckor innan taktverksamheten paborjas.
Informationen ska lamnas till Sjofartsverket via a-post ufs@sjofartsverket.se (Ufs-redaktionen)
och innehdlla uppgifter om arbetets omfattning, tidplan samt kontaktvagar till ansvarig enhet
eller arbetsledning som utfdr arbetet. Uppgifter om andrade djupfdrhallanden dar uttag sker ska
tillstallas Sjofartsverket pa det salt myndigheten bestammer.
8. Samrad ska ske med Sjofartsverket, Transportstyrelsen och Kustbevakningen om sarskilt
sjosakerhetshojande atgarder behovs, nar taktverksamheten sker i narheten av sjotrafiktata
omraden sasom riksintresseklassade farleder, djupvattenleder och trafiksepareringssystem.
Eventuella sadana atgarder ska bekostas av Angelholms kommun.
9. Kustbevakningen ska informeras senast tva (2) veckor innan taktverksamheten paborjas och
ayslutas. Kustbevakningen ska aven ges fortlopande information om arbetets fortskridande,
saval ur miljohanseende som ur sjotrafiksynpunkt samt om vilka fartyg och kommunikationskanaler som anvands. Informationen ska lamnas till Kustbevakningens Ledningscentral
Goteborg pa tel. 031-727 9100 eller via e-post lc.goteborg@kustbevakningen.se.
Kustbevakningen ska senast en (1) vecka innan taktverksamheten paborjas informeras om:
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•
•
•
•

datum och tidpunkt for paborjan av arbeten,
vilka atgarder som ayses utfdras i enlighet med tillstandet under arbetsperioden,
vilket eller vilka fartyg samt vilka kommunikationskanaler som anvands vid varje tillfalle, och
datum och tidpunkt for planerat uppehall i arbeten.
Om ett oplanerat uppehall uppstar ska Kustbevakningen omedelbart kontaktas.
Information om faktisk narvaro, dvs. tidsangivelse om faktisk ankomst och position for plats dar
verksamheten ska bedrivas ska lamnas till Kustbevakningen tva (2) timmar fore ankomst och tva
(2) timmar fore avgang fran verksamhetspositionen.
Kustbevakningen ska ges fortlopande information om arbetets fortskridande saval ur
miljohanseende som ur sjotrafiksynpunkt.
Angelholms kommun och Kustbevakningen kan komma overens om andra villkor an de som
anges ovan i denna punkt om Kustbevakningen anser det vara lampligt. Sadan overenskommelse
ska redovisas till tillsynsmyndigheten (SGU).

10. Kustbevakningen ska omedelbart kontaktas om olja eller andra skadliga amnen kommer ut i
vattnet. Detsamma ska ske redan nar det finns overhangande fara for utslapp eller andra olyckor.
Information ska lamnas till Kustbevakningens Ledningscentral Goteborg pa tel. 031-727 9100
eller via e-post till lc.goteborg@kustbevakningen.se.
Tekniska krav, utrustning och aterstdllande
11. En kopia av detta tillstand ska finnas ombord pa alla anlitade fartyg.
12. Slapmuddringsfartyg ska vara utrustat med ett elektroniskt overvakningssystem, dvs. ett system
som i realtid sander och sparar slapmuddringsfartygets positioner under aktiviteterna
slapmuddring, transport och tomning, som aven de redovisas. Positioner tillsammans med
tidsangivelser med om hogst 1 minuts mellanrum for varje och alla specifika aktiviteter samt
mangd upptaget material fran varje slapmuddringstillfalle ska redovisas utan drojsmal till
tillsynsmyndigheten (SGU).
13. Slapmuddringsteknik ska anvandas och djuphaleuppkomst undvikas for att haysbotten efter
ayslutad taktverksamhet ska bli aterstalld i sa ursprungligt skick som mojligt.
14. Instrument eller annan utrustning far inte lamnas kvar efter att taktverksamheten ayslutats.
Utslapp av olja och andra skadliga amnen ska undvikas. Dumpning av avfall i samband med
verksamheten far inte ske. Forlorad geoteknisk och geofysisk utrustning ska aterhamtas.
Insamlad information
15. Kopia av all insamlad geologisk/geoteknisk information fran svenskt kontinentalsockelomrade,
saval radata som tolkningar och sammanstallningar, samt biologiska data och resultat fran den
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biologiska 6vervakningen i kontrollprogrammet ska fortl6pande tillstallas SGU. Innan
information 6versands ska SGU kontaktas pa sgu@sgu.se.
Avgift
16. Angelholms kommun ska erlagga en avgift om 1 kr per uttagen mangd m3. Kommunen ska
lamna uppgift till SGU om upptagen kvantitet senast tva (2) veckor efter ayslutad
taktverksamhet. SGU fakturerar avgiften som ska erlaggas trettio (30) dagar efter
fakturadatumet.
Bakgrund

Angelholms kommun har i juli 2016 inkommit till SGU med ans6kan om tillstand enligt lagen
(1966:314) om kontinentalsockeln till uttag av sand fran haysbotten i Skalderviken, Helsingborgs och
H6ganas kommuner. Till ans6kan har fogats kartbild Ever s6kt sandutvinningsomrade samt
milj6konsekvensbeskrivning (MKB).
Yrkanden

Angelholms kommun har yrkat tillstand att inom allmant vattenomrade i Skalderviken och med lage
enligt till ans6kan bifogad kartbild, vilket avgransas i fyra horn enligt nedan redovisade koordinater,
fran haysbotten to ut sammanlagt 340 000 m3 sand, antingen hela volymen pa en gang eller fdrdelat pa
upp till tre uttagstillfallen.
H6mkoordinater f6r sandutvinningsomradet (enligt SWEREF 99 13 30):
102469

6237397

102828

6238128

105136

6237058

104777

6236327

Kommunen har vidare yrkat att tillstandet ska galla i do (10) ar fran det att beslutet vinner laga kraft
samt att SGU ska godkanna upprattad MKB.
Ansdkan

Allmdnt
Stranderosion har varit ett problem utmed kusten i Skalderviken sedan 1940-talet. Pa vissa platser har
strandlinjen backat med sa mycket som 40 m. Stranddynerna i omradet fungerar i dag som ett naturligt
6versvamningsskydd for bakomliggande bebyggelse och kommunal infrastruktur. Eftersom strandlinjen
successivt har backat, har stranddynerna b6rjat att erodera kraftigt vid stormar, med 6kad risk f6r
dyngenombrott. Dessutom hotas natur- och rekreationsvarden av att stranden successivt f6rsvinner.
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Flera atgarder har vidtagits for att motverka erosionen. Under 1960-talet f6rstarktes sanddynerna med
s.k. gabioner, vilka i dag ar dverlagrade av sand. Dessutom har ett flertal akutatgarder vidtagits. 2000
anlades en vagbrytare f6r att bl.a. skydda Klitterhus och harefter har lokala sandaterfdringar skett efter
dels Forsta adventsstormen 2011, dell stormen Sven 2013 och dell stormen Egon 2015.
Syftet med ans6kan ar att kunna to ut tillrackligt med sand f6r att motverka den pagaende
stranderosionen i Skalderviken utmed stranderna i Haysbaden och Vejbystrand. Den f6r
underhallsatgarderna erforderliga sandvolymen beraknas fram till 2026 uppgh till i vart fall 340 000 m3
sand. Foretagna unders6kningar visar att fdreslagen sanduttagsplats innehaller sand av erforderlig
kvantitet och kvalitet.

MiU6konsekvenser
I MKBn redovisas den planerade sandutvinningens direkta och indirekta effekter pa de intressen som
anges i 6 kap. miljobalken. MKBn har tagits fram ocksa for att kunna ligga till grund f6r provningen i
mark- och miljodomstol, varfdr den aven omfattar miljokonselcvenserna kring sjalva strandfodringen.
De planerade arbetena beraknas paga som langst paga till 2026. SSkt sandutvinningsomrade omfattar
cirka tva km2. Vattendjupet inom omradet varierar fran cirka 8,5 till 12,7 m. Maringeologin inom
omradet har undersokts av Marin Miljoanalys AB och marinbiologin av Toxicon A.B. Vid den
marinbiologiska undersokningen kunde konstateras att bottenmiljon domineras av ren sandbotten med
fauna av normal karaktar for denna bottentyp. Synlig fauna bestod av sjostjdmor och sandmask. I
omradets utkanter f6rekommer omraden med sten/block och har visar unders6kningen pa relativt stor
artrikedom med totalt 24 patraffade arter i form av bl.a. stensnultra och strandkrabba. I de totalt 20
faunaprover som togs, hittades inga rodlistade eller dokumenterat kansliga arter.
Sandutvinningen bedoms inte paverka nagra gallande Natura 2000-omraden eller naturreservat, vare sig
direkt eller indirekt. Bland de hot mot tumlare som lansstyrelsen angett, bedoms sokt verksamhet endast
kunna paverka genom buller fran fartyg i samband med sanduttagen. Detta buller bedoms inte skilja sig
markant fran andra fartyg och som mest paga tva till fyra veckor samt under som mest tre tillfdllen
under do hr. Hartill kommer att sandutvinningsomradet endast utgSr cirka 1,5 promille av hela det
aktuella Natura 2000-omradets area.
Sandutvinningsomradet omfattas inte av nagot riksintresse for yrkesfiske enligt 3 kap. 5 § miljobalken.
Omradet ar vidare belaget utanf6r det s.k. sprangskiktet i Skalderviken, vilket ar belaget pa ett djup om
cirka 14 m. Bade torsken och spattan reproducerar sig under sprangskiktet. Annan plattfisk utnyttjar
dock grunda bottnar for reproduktion under framfor allt fdrsommar och host. For att minska paverkan pa
dessa fiskars reproduktion, bor den sokta verksamheten ske pa varen. Sandutvinningen bedoms inte
paverka Glens vandring, eftersom denna sker under hosten. Sandutvinningen bedoms i Svrigt inte
paverka nagra andra riksintressen negativt.
Grumling till fdljd av de sokta atgarderna uppkommer under en begransad tid, vid ett tillfalle eller som
mest vid tre tillfallen under do hr, och kommer att ske flera km fran land. Storningarna torde darmed
inte upplevas som patagliga fran land. Angaende paverkan pa aktuellt och omkringliggande
vattenomrade ayseende flora, fauna, fiske och sjofart, ar inte heller denna att se som pataglig.
Grumlingen f6rvantas maximalt utgora 5-10 procent av total muddervolym och bedoms sedimentera
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inom naromradet. Med beaktande harav och da omradet idag utgor ett naturligt transportomrade f6r
sediment, bedoms paverkan som liten, om inte f6rsumbar.
Sandutvinningsomradet ingar i vattenf6rekomsten Skalderviken (SE 562000-123800). Sandutvinningen
bedoms inte paverka kvaliteten pa vattenf6rekomsten och utf6rda undersokningar visar aven att
sanduttagen ocksa i ovrigt kan ske utan oacceptabel paverkan pa det marina livet. I den
marinarkeologiska utredning som gjorts finns inte uppgifter om nagra marina varden i eller i anslutning
till utvinningsomradet. Beredskap kommer dock att finnas f6r att informera lansstyrelsens
kulturmiljoenhet for det fall nagon form av arkeologisk lamming patraffas.
Sammanfattningsvis genererar den sokta verksamheten olagenheter i form av utslapp av avgaser till luft
och buller fran fartyg, viss begransad grumling i vattenomradet samt skador pa haysbotten. Skadorna pa
haysbotten dr dock reversibla. I driftskedet bedoms den sokta verksamheten inte medf6ra nagon markant
okad miljobelastning. Risken ar saledes liten att nagra allmanna eller enskilda intressen skulle kunna
skadas eller paverkas negativt av den sokta verksamheten.

Tillatlighet
Kunskapskravet
Angelholms kommun har genom egen personal och genom anlitade tekniska konsulter erforderlig
kunskap f6r att bedoma eventuella miljo- och halsorisker som skulle kunna uppkomma i samband med
den planerade sandutvinningen.
Forsiktighetsprincipen
Redovisade yrkanden och f6reslagna villkor utgor tillrackliga f6rsiktighetsmatt f6r att motverka att
verksamheten, vilken till sin art och omfattning beror ett val avgransat omrade, riskerar att medf6ra
skada eller olagenhet f6r manniskors halsa eller miljon. I verksamheten ar framf6r allt tidpunkten f6r
sanduttagen av stor betydelse f6r att mimmera paverkan. De sokta sanduttagen bedoms behova ske
nagon gang under perioden februari-maj, f6r att utlaggning av sanden ska kunna ske finnan bl.a.
badsasongen startar.
Basta mojliga teknik
Utvinningen av sand kommer att ske med slapsugningsmuddring, vilket bedoms utgora basta mojliga
teknik. Harigenom minimeras risken f6r att djuphalor med syrefria f6rhallanden uppkommer.
Substitutionsprincipen
Kemiska produkter som kan medf6ra risk f6r skada pa manniskors halsa eller miljon kommer inte att
anvandas.
Lokaliseringsprincipen
Av SGU kartlagda och narmast belagna lokaler ligger Disken i Oresund sju mil fran och Stora
Middelgrund i Kattegatt sex mil fran utlaggningsomradena i Skalderviken. Dessa bada platser har
avfardats p.g.a. aystandet till utlaggningsomradet. Angelholms kommun har istallet valt att undersoka
tva omraden i Skalderviken, ett omrade vaster om Vejbystrand och ett omrade norr om Ronnen, i bada
fall omraden med en areal om cirka sex km2. Bada omradena har oversiktligt bedomts likvardiga vad
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galler risken for milj6paverkan. Kommunens val av omradet norr om R6nnen har framst baserat sig pa
en sakrare tillgang till sand. Lokaliseringen bed6ms inte sta i strid med reglerna i 3 och 4 kap.
milj6balken och platsen bed6ms i 6vrigt uppfylla kraven pa lokalisering da andamalet kan uppnas med
minsta intrang och olagenhet for manniskors halsa och miljon.
Hushallningsprincipen
Da sanden inom det s6kta sandutvinningsomradet harstammar fran stranderna i Angelholm, ar
sandutvinningen forenlig med hushallningsprincipen, da sand som eroderats aterfdrs till
strandomradena.
Tillatlighet enligt 3 b § kontinentalsockellagen
Pa sikt ar aktuell verksamhet en nbdvandig forutsattning for rekreation och friluftsliv utmed kusten i
Angelholm samt for bevarandet av de intressen som bar upp riksintressena i omradet. De skador som
sandutvinningsverksamheten kan generera pa djur- och vaxtlivet och pa miljon ar reversibla och nyttan
med anvandandet av utvunnet material bverstiger onyttan/skadan. Verksamheten befaras inte forsamra
livsbetingelsema for nagra djur- eller vaxtarter som ar hotade, sallsynta eller som kraver hansyn av
nagon annan anledning. S6kt verksamhet ar tillatlig enligt 3 b § kontinentalsockellagen.
Ovrigt
S6kt verksamhet kommer inte att resultera i att nagon milj6kvalitetsnorm 6vertrads. Verksamheten gar
heller inte emot nagot milj6mal.

Avgift
Verksamhet ar av sadan art och omfattning att det bor finnas skal att inte to ut nagon avgift. Detta da
taktverksamheten inte utvinner en resurs som det rader brist pa. Verksamheten bedrivs i ringa
omfattning och den syftar till att bevara och aterstalla omraden med h6ga natur- och rekreationsvarden
samt for att skydda kommunal infrastruktur. Hartill kommer att den sand som tas ut till stora delar har
sitt ursprung i de omraden dar den kommer att laggas upp och att den paverkan som sker ar reversibel.
Slutligen utvinner kommunen inte sanden for ekonomisk vinning, utan for bevarande av omraden av
stor allemansrattslig betydelse. Anser SGU att avgift ska tas ut, bor denna inte faststallas till ett h6gre
belopp an 0,70 kr per upptagen m3.

F6rslag till villkor
1. Arbetena kraver tillstand fran mark- och miljodomstol.
2. Verksamheten ska bedrivas sa att omfattningen av grumlingen begransas.
3. Slapmuddringsteknik ska anvandas for att undvika uppkomsten av djuphalor.
4. Fartyg som utfdr muddringen ska vara utrustat med ett elektroniskt 6vervakningssystem som i realtid
sander och sparar fartygets positioner under muddringsarbetena.
5. Kustbevakningen och Sj6fartsverket ska informeras da arbetena pabbrjas och ayslutas.
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6. En kopia av tillstandet ska finnas ombord pa fartyg som anvands for uppdraget.
7. Tillstdndet far inte overlatas till annan utan medgivande fran SGU.

Motstaende intressen
Kommunen bedomer att den sokta verksamheten, med iakttagande av fdreslagna villkor, inte kommer
att skada nagra allmanna eller enskilda intressen.
SGUs handldggning ov drendet

Angelholms kommuns ansokan inkom till SGU i juli 2016. Ansokan med tillhorande MKB kungjordes
darefter i Helsingborgs dagblad och Lokaltidningen Angelholm samt remitterades till berorda
myndigheter Oft 5 § andra stycket kontinentalsockelforordningen [1966:315]).
Efter att synpunkter inkommit fran remissinstanserna, forelades Angelholms kommun att komplettera
sin ansokan i ett antal ayseenden samt att bemota de inkomna synpunkterna. Foreldggandet preciserades
hdrefter ytterligare.
Efter att Angelholms kommun inkommit med komplettering och bemotande — ayseende bl.a.
sedimentgeologisk undersokning, sedimentdynamik och marinarkeologi — remitterades dessa till berorda
myndigheter.
Remissmyndigheterna inkom pa nytt med synpunkter, varefter Angelholms kommun i sin tur yttrade sig
hdrover, med aberopande bl.a. av en teknisk promemoria.
Kommunens yttrande remitterades till berorda myndigheter, vilka Ater igen inkom med yttranden.
Angelholms kommun har i november 2018 inkommit med ett slutligt yttrande och ytterligare en teknisk
promemoria.
Inkomna remissvor

Myndigheten for samhallsskydd och beredskap och Naturvardsverket har aystatt fran att yttra sig.
Kammarkollegiet har inte nagra synpunkter i drendet.
Forsvarsmakten har inte nagot att erinra i drendet.
Angelholms kommun, myndighetsnamnden, har inte nagon erinran mot att sokt tillstand medges och ser
heller inte nagot ytterligare behov av komplettering av ansokan.
Kustbevakningen
Kustbevakningen har inte nagot att invanda mot att tillstand beviljas. Ett tillstand for den aktuella
verksamheten bor, f6r att sakerstalla krav pa ordning och sakerhet till sjoss samt behov av beredskap for
raddningstjdnst, fdrenas med villkor om att Kustbevakningen ska informeras senast tva veckor innan
arbetena paborjas och ayslutas samt ges fortlopande information om arbetets fortskridande, saval ur
miljohanseende som ur sjotrafiksynpunkt. Information bor aven ges om vilka fartyg och
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kommunikationskanaler som anvands. Vidare bor sokanden alaggas att alltid kontakta Kustbevakningen
om olja eller andra skadliga amnen kommer ut i vattnet. Detsamma ska ske redan nar det (inns
overhangande fara for utslapp eller andra olyckor. Information lamnas till Kustbevakningens
Ledningscentral Goteborg pa tel. 031-727 9100 eller per e-post till lc.goteborg(a)kustbevakningen.se.
Sjofartsverket
Sjofartsverket har inte nagra invandningar mot att tillstand ges enligt ansokan, men har anf6rt att senast
tre veckor fore utvinning av sand paborjas, ska delta meddelas till ufs@sjofartsverket.se (Ufsredaktionen) f6r information till sjofarten via ordinarie kontaktvagar. Informationen ska innehalla
uppgifter om arbetets omfattning, tidplan samt kontaktvagar till ansvarig enhet eller arbetsledning som
utf6r arbetet.
Transportstyrelsen
Transportstyrelsen har inte nagra synpunkter pa sanduttag enligt ansokan, men har anf6rt att
Sjofartsverket (Ufs-redaktionen) bor informeras om planerad verksamhet senast tre veckor innan start,
sa att notis i Ufs kan utfardas och pa sa satt halla sjotrafiken informerad.
Statens geotekniska institut (SGI)
SGI ar generellt positiva till sandutvinning om sanden anvands till strandfodring. Det ar dock viktigt att
klargora hur sanden transporteras inom erosionscellen f6r att i mojligaste man fa ett ekologiskt hallbart
system f6r strandfodring. Det ar viktigt att konsekvenser for narliggande kommuner har klargjorts innan
tillstand ges till strandfodring. I detta fall kommer sanden att utvinnas till storsta delen inom HSganas
kommun, men aven en liten del inom Helsingborgs kommun. MKBn visar att miljokonsekvensema blir
ringa i omradet.
SMHI
SMHI anser att det f6reslagna tillvagagangssattet ar andamalsenligt med utgangspunkt i de radande
f6rutsattningarna. For att uppna en langsiktigt hallbar strandf6rvaltning vill SMHI dock betona
betydelsen av uppf6ljning av de gjorda atgarderna, vilket aven kommunen tar upp i sina principer for
strandf6rvaltning. Det handlar sarskilt om dels att Angelholms kommun ska verka for regelbundna
matningar av strandens fysikaliska processer och andra relevanta parametrar, dels att beslut och
strategier om stranden i mojligaste man ska baseras pa kunskap om de lokala Whallandena.
Riksantikvarieambetet (RAA)
Beskrivningen av konsekvenserna for de kulturmiljoer pa haysbotten som kan paverkas av sanduttaget
ar begransade till information om skeppsvrak. Riskerna for andra slags kulturmiljoer pa haysbotten ar
inte utredda. Pa haysbotten langs den skanska kusten ar det mojligt att patraffa boplatser fran den aldre
stenaldern. Hojningen av haysnivan till f61jd av den senaste inlandsisens aysmaltning ar orsaken till att
boplatserna numera ligger under haysytan. Den arkeologiska kunskapen om dessa boplatser ar
begransad i dagslaget. Det finns dock indikationer pa att de etablerades invid amynningar under
stenaldern. Enligt den bottenundersSkning som redovisas i MKBn, finns det en aldre afara i omradet for
den planerade sandtakten. Det ar mojligt att det kan finnas boplatser fran stenaldern i anslutning till
denna. Innan fragan om sandtakt behandlas, ska det klargoras i vilken omfattning det f6rekommer
fornlamningar i det aktuella omradet och hur dessa kommer att beroras.
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Enligt komplettering till ansokan har fragan om negativ paverkan pa fornlamningar fran stenaldern
utretts genom att anvanda en s.k. Side Scan Sonar. Denna metod ar dock otillracklig for att identifiera
stenaldersboplatser pa haysbotten. For att genomfora en mer tillfdrlitlig arkeologisk utredning ar det
nbdvandigt att anlita arkeologisk expertis och att anvanda en mer lamplig metod. I Danmark finns
erfarenhet av att utreda forekomst av stenaldersboplatser i liknande situationer, varvid lampliga metoder
ocksa utvecklats. Tillstand ska endast ges med villkoret att miljokonsekvenserna for eventuella
stenaldersboplatser pa haysbotten klargors. Lampligt ar att en N KB som omfattar fornlamningar eller
mojliga fornlamningar genomfdrs pa sa satt att den motsvarar de krav som stalls vid en arkeologisk
utredning enligt 2 kap. 11 § kulturmiljolagen (1998:950). For att uppfylla dessa krav behover samrad
ske med Lansstyrelsen i Skane Ian.
Statens maritima museer
Trots Angelholms kommuns kompletteringar i arendet, gar det inte att utesluta att fornlamningar som
kan identifieras med gangse utredningsmetodik kan forekomma i det vattenomrade som paverkas av det
planerade arbetet. Kontakt bor darfdr tas med Lansstyrelsen i Skane lan for samrad och eventuell
arkeologisk utredning. Arkeologiska utredningar, undersokningar och analyser bor, oaysett om de ar pa
land eller i vatten, utfdras av personal med arkeologisk kompetens.
Hays- och vattenmyndigheten (HaV)

Installning
HaV anser att kommunen kan beviljas sokt tillstand, men ar tveksam till att sandatervinning utgor en
langsiktigt hallbar losning pa problemen med sanderosion i omradet. Darfor behover atgarderna
utvarderas noggrant. HaV anser att kommunens fdrslag till villkor kan accepteras, men anser att da
omradet for sanduttag ar inom ett Natura 2000-omrade (tumlare, sjofagel, sublittorala sandbankar och
rev) krays ytterligare skyddsatgarder och kontroller for att begransa negativa effekter for havet.
Storning for marina organismer (tumlare, fisk) ska begransas genom att:
•

Sandutvinning endast far ske under perioden den 1 september t.o.m. den 31 december.

•

Sandutvinning endast far ske vid ett tillfdlle under en tioarsperiod.

•

Sanduttag inte far ske vid vaderfdrhallanden som ger starka strommar.

•

Akustiska metoder eller andra skramselmetoder ska anvandas for att skramma bort marina
daggdjur m.m. fran omradet innan sandutvinning paborjas.

Kontrollprogram bor tas fram, i samverkan med tillsynsmyndigheten, innan verksamheten med
sanduttag paborjas. Kontrollprogrammet bor atminstone innehalla foljande punkter:
•

Anmalan ska ske till tillsynsmyndigheten nar verksamheten med sanduttag paborjas.

•

Kontroll av tumlares aktivitet.

•

Kontroll av effekter for botten- och fiskfaunan och av grumling.

•

Kontroll av att djupa hal inte bildas i sparen vid sanduttag.
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Allmdnt
Problemen med stranderosion ar besvarliga, bl.a. da kustlinjer dras tillbaka och da stormar kan komma
att bryta igenom sanddynerna och orsaka oversvamning av bebyggda omraden. HaV kan se bade fdroch nackdelar med att sand fran haysbotten tas ut for just detta andamal och med den nu i ansokan valda
platsen for sanduttag. Till fdrdelarna hor att sanden pa det aktuella stallet kan aterforas till strand dar
den kommer ifran och att det ar fraga om samma typ av sand. Detta innebar att samma resurs tillvaratas
och inte forbrukas. Denna sand konkurrerar heller inte med landbaserade sandtakter som kan vara
intressanta for dricksvattenfdrsorjningen. Den aktuella platsen ar nara det omrade dar strandatgarder ska
goras, vilket minskar transportbehov och dess miljopaverkan.
Nackdelen ar att sanduttaget fdreslas ske inom det nyligen inrattade Natura 2000-omradet for tumlare
och sjofagel. Omradet ar ocksa utpekat for sublittorala sandbankar och rev. I ansokan finns uppgift om
att sanduttagsomradet till storsta delen bestar av sandbotten med fa arter, men inga uppgifter om
sandbankar och rev. Sanduttaget foreslas ske pa en relativt begransad yta och tid. HaV kan acceptera
uttaget inom Natura 2000-omradet, men endast om ytterligare skyddsatgarder och kontroller sker for att
minska negativ paverkan pa habitatet, t.ex. for tumlare. Myndigheten ar tveksam till att sandatervinning
utgdr en langsiktigt hallbar losning pa problemen med sanderosion i omradet. Darfdr behSver atgarderna
utvarderas noggrant.
Buller
Angelholms kommun uppger att vissa frekvenser av buller vid sanduttag inte avviker fran den
bullerniva som sjofarten ger upphov till. HaV vill papeka att ljud fran sanduttaget kommer att medfdra
en paverkan pa habitatet. Lag- och mellanfrekvenser (upp till 25 kHz) uppkommer fran t.ex. sjofart,
palning i havet som kan stora tumlare m.fl. organismer, men aven genom naturliga ljud som brytande av
vagor och regn. Dessa frekvenser har en langre utbredning i havet. Hoga frekvenser (> 25 kHz) har
kortare rackvidd och har finns t.ex. tumlares ekolokaliseringssignaler, men aven vanliga ekolod som
alltsa kan stora tumlare. Tumlare uppfattar ljud i ett bredare frekvensintervall an de egna
ekolokaliseringssignalerna, som ar fran ett par hundra Hz till cirka 180 kHz. For att HaV ska kunna
acceptera denna storning for tumlare m.m., maste tidsperioden begransas ytterligare bade i omfattning
och i tidsperiod. Detta innebar att tidsperioden ska vara hogst fyra veckor och att sanduttag endast ska
ske vid ett tillfalle. En annan skyddsatgard ar att skramma bort tumlare, med t.ex. akustiska metoder,
fran omradet innan sandutvinning pabSrjas.
Grumling
Grumling kan uppsta dels fran spill vid sandsugningen, dels nar fin sand aterfdrs via overskottsvattnet
tillbaka till havet. Haysbotten vid den aktuella platsen utgors av transportbotten dar organismerna ar
vana vid fdranderlig miljo. Delta gor att HaV kan acceptera sanduttag under vissa premisser som att
sanduttag inte far ske vid vaderfdrhallanden som ger starka strommar. Vidare maste grumling i
haysvattnet vid sanduttag kontrolleras genom halten suspenderade amnen och regleras genom ett
kontrollprogram. Genom dessa atgarder, men aven genom att sanduttag far ske vid endast ett tillfalle,
kommer grumlingens effekter att begransas.
Reproducering
Angelholms kommun har foreslagit att sanduttag ska ske under varen, t.o.m. siste april. HaV anser att
denna period ar olamplig. I perioden januari-februari sker ofta en vandring fran djupare vatten in mot
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grundare nar vattnet varms upp. Under mars fines en f6rhojd aktivitet av lekrelaterade r6relser. FramfOr
allt ar det sillen sour leker pa varkanten kring april, inte over sandbotten, men pa de djupare angransande
omradena, vilket g6r att det ar viktigt att undvika bade grumling och st6rande ljud. For
vasterhaystorsken, sour har en svag status i Kattegatt, bSr perioden januari-april undvikas, da torsken
ansamlas i angransande fredningsomraden. Under sommarmanaderna ar den biologiska aktiviteten stor,
vilket gor att sanduttag ar olampligt. Lamplig period f6r att undvika paverkan pa och staining av marina
organismer (tumlare, fisk) inom sanduttagsomradet och i angransande omraden ar september till
december.
Haysbotten
Pa grund av sanduttaget kommer haysbotten att f6randras. De arter sour fines av djur- och vaxtliv pa
botten, ar anpassade f6r de f6randrade f6rhallanden sour standigt rader pa haysbotten pa det aktuella
stallet. Med de ovan angivna skyddsatgarderna, anser HaV att skador pa haysbottenytan och pa djuroch vaxtlivet kan begransas. Dock maste de biologiska effektema pa sandbotten narmare utredas och
kontrolleras.
Milj6balitetsnormer
Vattenf6rekomsten ar Skalderviken. Den ekologiska statusen ar i dag mattlig, orsakat av 6vergodning,
syrebrist, miljogifter, frammande arter m.m. Den kemiska statusen ar god (exklusive kvicksilver och
bromerad fenyleter). Den sokta verksamheten kommer inte att innebara en f6rsamring av ekologisk eller
kemisk status. Med de av HaV f6reslagna ytterligare skydds- och kontrollatgardema, finns heller inte
nagon risk f6r att miljokvalitetsnormerna inte kommer att kunna f6ljas.
Kontrollprogram
Kontrollprogram ska tas fram i samverkan med tillsynsmyndigheten innan verksamheten med sanduttag
pabdrjas. Anmalan ska g6ras till tillsynsmyndigheten nar verksamheten startar. I kontrollprogrammet
bor inga kontroll av tumlares aktivitet. Vidare b6r kontroll ske av att inga djupa hal bildas i sparen vid
sanduttag. Detta f6r att inte syrefattiga f6rhallanden ska bildas eller att bottenstrommar ska fdrandras.
Kontroll bor ske av effekter pa botten- och fiskfaunan bade vad galler artdiversitet och antal, tiden fOr
aterkolonisation, m.m. Kontrollen bor ske f6re och efter sanduttaget. Grumling bor kontrolleras genom
matning av halten suspenderade amnen, f6re, under och efter sanduttag. Lampliga kontrollpunkter bor
inga i kontrollprogrammet och halterna ska redovisas till tillsynsmyndigheten.
Lansstyrelsen i Skane 1dn
Lansstyrelsen har motsatt sig bifall till ansokan och anf6rt bl.a. f6ljande.
Planfdrhallanden och hushallningsbestammelserna
Hushallningsbestammelserna i 3 och 4 kap. miljobalken ar en viktig grund f6r bedomning av s6kt
atgard. I ansokan redovisas inte hur atgarden f6rhaller sig till ber6rda kommuners 6versiktsplanering. I
nulaget ar kommunemas Sversiktsplaner otydliga vad galler anvandningen av berort haysomrade.
Samtidigt har bade Hoganas kommun och Helsingborgs kommun i sina gallande oversiktsplaner
bekraftat da befintliga hushallningsbestammelser och riksintressen. I Hoganas kommuns gallande
6versiktsplan och i utstallningshandlingen fran 2016 lyfts saval naturvarden sour yrkesfiske och
fritidsfiske fram sour viktiga fragor f6r kommunen och i utstallningshandlingen ar ett av
stallningstagandena f6r inre Skalderviken att taktverksamhet inte bor medges.
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En sandtakt inom det aktuella omradet, sarskilt under den fdreslagna perioden, riskerar att kort- och
langsiktigt negativt paverka det aterstaende smaskaliga kustfisket i omradet. Enligt 3 kap. 5 §
miljobalken ska vattenomraden som har betydelse f6r yrkesfisket sa langt som mojligt skyddas mot
atgarder som patagligt kan fdrsvara naringens bedrivande.
For narvarande finns det inte nagra marina omraden utpelcade enligt 3 kap. 7 § miljobalken. I SGUs
uppdrag enligt regleringsbrevet 2016 f6reslas fyra omraden dar hallbar utvinning av marin sand skulle
kunna inledas. Tva av dessa omraden ar belagna i Skane, "Sandflyttan i sodra Oresund" och
"Sandhammars bank" pa sydkusten. I SGUs rapport Forutsattningar for utvinning av marin sand och
grus i Sverige (2017) redovisas ekologiska kriterier for hallbart uttag av sand och grus. Kriterierna ska to
hansyn till omraden med kanda naturvarden och Natura 2000-omraden samt undvika den fotiska zonen.
Med hansyn till att inget omrade f6r sandtakt ar fdreslaget som lampligt i Skalderviken och att den sokta
takten numera ligger i ett utpekat Natura 2000-omrade, ar fdreslagen atgard olamplig.
I arendet saknas en motivering till att utvinning av sand ar f6renlig med riksintresset hogexploaterad
kust. De undantag som (inns i 4 kap. 2-6 §§ miljobalken innebar att bestammelsema inte utgor hinder
for utvecklingen av befintliga tatorter eller av det lokala naringslivet eller f6r utfdrandet av anlaggningar
som behovs for totalfdrsvaret. Om det finns sarskilda skal utgor bestammelserna heller inte hinder for
anlaggningar for utvinning av sadana fyndigheter av amnen eller material som ayses i 3 kap. 7 § andra
stycket miljobalken. Angelholms kommun har inte visat att fdreslagen sandutvinning omfattas av dessa
undantag. Ldnsstyrelsen anser darfdr att sandutvinningen inte ar f6renlig med 4 kap. 4 § miljobalken,
eftersom natur- och kulturvarden patagligt kan skadas.
Allmdnt om Natura 2000 m. m.
Det sokta omradet ligger numera inom Natura 2000-omradet "Nordvastra Skanes haysomrade". Det har
inte redovisats vilken paverkan atgarden har pa Natura 2000-omradet, dess naturtypsklassade naturtyper,
sandbankar och rev, eller pa de vaxt- och djurarter som har en koppling till Natura 2000-omradet.
Lansstyrelsen konstaterar att Angelholms kommun instammer i lansstyrelsens bedomning att den sokta
verksamheten behover tillstandsprovas med ayseende pa Natura 2000 och att det ska goras i samband
med tillstandsprovningen enligt miljobalken. Provningen ska fdregas av samrad enligt 6 kap.
miljobalken.
Angelholms kommun anger att det inte f6religger nagot formellt hinder mot att tillstand medges da det
inte har tagits fram nagon bevarandeplan f6r omradet. Delta ar felaktigt. I en bevarandeplan f6r ett
Natura 2000-omrade finns inte nagra f6reskrifter som anger vad man far eller inte far gora. For de
omraden som saknar en bevarandeplan, kommer en bedomning att behova goras av hur verksamheten
eller atgarden i varje enskilt fall kommer att paverka att gynnsam bevarandestatus uppratthalls. I
aysaknad av bevarandeplaner kan de art- och naturtypsvisa vagledningarna ge vagledning. Aven i
omraden med andra omradesskydd kan bevarandeplanen ge annat besked an t.ex. skotselplanen,
eftersom alla Natura 2000-varden kanske inte ar beaktade i aldre beslut. B2da dokumenten galler da
parallellt, men hanterar olika fragor. Bevarandeplanen svarar pa fragor om vad som t.ex. ar kansligt i
omradet, vilket kan ha betydelse i en Natura 2000-tillstandsprovning, medan fdreskriftema i
reservatsbeslutet avgor om en dispens behover sokas.
Enligt lansstyrelsens bedomning ar sandsugning, dvs. bortfdrande av bottensubstrat och eventuellt
substratbildande vegetation och fauna, en sadan atgard som typiskt sett medfdr skada pa de naturvarden
som Natura 2000-omradet ar till f6r att skydda. Paverkan fran sandutvinningen sker pa bottensubstrat
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och habitat och darmed pa de organismgrupper som ar beroende av denna livsmilj6 for bl.a. foda och
skydd. I Skalderviken och angransande omraden finns flera Natura 2000-omraden och naturreservat vars
h6ga naturvarden ar beroende av den produktion som bottnarna ger. T.ex. kan vad en art titer under aret
skilja sig beroende pa vilken fodoresurs som finns tillganglig och vilken kvalitet den har. Delta kan
innebara att en art "titer sig igenom" ett st6rre omrade och att varje mindre delomrade i Skalderviken
med den resurs den kan erbjuda, dar och da, ar avg6rande for om en art t.ex. kan 6vervintra i omradet.
En negativ paverkan i ett ytmassigt begransat omrade kan darfor medfdra stor skada pa hela
naringsvaven i ett betydligt st6rre omrade genom att pa olika salt sla ut avg6rande resurser.
Verkligheten ar dock mer komplex an sa, genom att paverkan inte bara sker direkt genom sjalva
sandtakten, utan det finns aven andra parametrar som buller, sedimentspridning, sj6fart m.m.
Angelholms kommun anser att den planerade taktverksamheten inte medfdr nagon skada pa omradet
gallande vegetation. Det bar endast genomfdrts bottenunders6kningar pa tva provplatser inom det
planerade uttagsomradet (samt tva punkter utanfdr). Detta ar inte tillrackligt med tanke pa omradets
storlek. Det finns heller inte nagra provpunkter i den bstra delen av planerat uttagsomrade, vilket ar en
stor brist. 20 st. droppvideopunkter har genomfdrts, men vilka av dessa som ligger inom planerat
uttagsomrade framgar inte. Kommunen anger att omradet ar homogent, men inte vad delta grundas pa.
For att lansstyrelsen ska kunna g6ra en bedbmning i arendet och i en kommande Natura 2000-prbvning,
beh6vs det ytterligare provpunkter.
Sarskilt om naturtyper
Omradet "Nordvastra Skanes haysomrade" saknar an sa lange bevarandeplan, men i samradshandlingen
som lag till grund for bildandet av Natura 2000-omradet, beskrivs ravaruutvinning som en negativ
paverkansfaktor for bottnarna bl.a. beroende pa undervattensbuller och ekosystemfdrandringar. Av
rapporten Sedimentdynamik i Skalderviken framgar att en st6rre andel av bottnen inom omradet kan
hamna under sprangskiktet. De bottnar som till fdljd av taktverksamheten kommer att vara belagna
under sprangskiktet far en 6kad risk att drabbas av syrebrist om d6tt vaxtmaterial ansamlas i uppkomna
fordjupningar. En sadan paverkan kan patagligt skada bottnarnas naturvarden, sarskilt ayseende fisk och
bottenfauna, men aven for sjofagel och tumlare.
I nara anslutning till taktomradet finns s6derut ett haysomrade som ar skyddat som naturreservat,
"Jonstorp-Vegeans mynning". Det ingar aven i Natura 2000-natverket enligt art- och habitatdirektivet
("Jonstorp-Vegeans mynning") och enligt fageldirektivet ("Skalderviken"). Det ingar aven i den
internationella vatmarkskonventionen Ramsar p.g.a. omradets betydelse for fagellivet. Detta skyddade
omrade har stor betydelse for fagellivet under hela aret som livsmilj6, for hackning, rastning,
6vervintring och f6dos6ksmilj6. De grunda bottnarna ar ocksa viktiga uppvaxt- och f6dos6ksmilj6er for
flera flskarter, t.ex. sill, flatfisk och torsk. Knubbsal uppehaller sig inom detta reservat We for vila och
f6dos6k. Med stbrsta sannolikhet nyttjar den aven 6vriga delar av Skalderviken. Studier visar
knubbsalen fdredrar att leta foda i anslutning till vegetationsfria, grunda mjukbottnar och att olika
flatfiskar markant dominerar fddovalet.
Omradet innehaller aven Natura 2000-naturtyper som t.ex. rev, sublittorala sandbankar med och utan
vegetation. Pa vissa stallen utg6rs vegetationen av algrasangar. Pa grund av omradets exponerade lage,
ar algrasangarna glesa. Dar finns aven naturtyperna ler- och sandbottnar som blottas vid lagvatten och
flera olika dynhabitat samt driftvallar. Den del av det skyddade omradet som ingar i Natura 2000 har
basinventerats, men naturreservatet ar st6rre och nar ut pa djupare vatten (drygt sju m) och denna del har
inte inventerats med ayseende pa livsmiljber savitt lansstyrelsen kanner till. Det ar inte uteslutet att en
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inventering skulle visa att har finns livsmiljoer upptagna pa exempelvis Helcoms hotlista. Omradet ar
aven upptaget i Helcoms natverk Ever Marine Protected Areas.
Angelholms kommun anger att sandbankar och revlar ska skilja sig topografiskt at och att omradet
darf6r inte har nagra naturtypsklassade ytor. Lansstyrelsen delar inte denna uppfattning, utan anser att
sublittorala sandbankar kan slutta upp mot en fastlandsstrand (se promemorian StdUningstagande for
tolkning av marina habitaten — framfor allt sublittorala sandbankar (1110) och rev (1170) som tagits
fram av lansstyrelsen tillsammans med Lansstyrelsen i Hallands lan respektive Vastra G6talands lan.
Utvinningen av sand och dess mbjliga paverkan pa sandtransport i Skalderviken gar emot We syftet
med bildande av naturreservatet och bevarandemal som finns f6r Natura 2000-omradena i s6dra
Skalderviken. Om en sandtakt i ett naromrade innebar en 6kad transport fran eller till detta skyddade
omrade, kan det patagligt skada omradets bevarandevarden bade vad galler naturtyper, djurliv knutna till
bottnarna och det fagelliv som ar knutet till dessa milj6er f6r f6dos6k, uppvaxt, 6vervintring och
rastning. "Jonstorp-Vegeans mynning" och "Skalderviken" har bevarandeplaner som (inns upptagna i
referenslistan i MKBn.
Sarskilt om tumlare
Betraffande de omraden som AquaBiota pekade ut i sin rapport Skyddsvdrda omraden fdr tumlare
(2016), visar dessa endast den minsta yta inom vilken forskarna, med en modell dar r6relsem6nstret fran
96 markta djur anvants, beraknar att 30 procent av de markta djuren vistas inom en tremanadersperiod.
Denna modellering har anvants for att fa fram karnomraden viktiga f6r att inratta omradesskydd.
Utanf6r dessa karnomraden aterfinns dock, enligt samma modell, 70 procent av populationen, om an i
mindre tathet. Omradenas betydelse f6r tumlare, sarskilt i haven runt Kullaberg, norra Oresund, Stora
Middelgrund, Laholmsbukten och Skalderviken, st6ds aven av observationer av allmanhet inklusive
yrkesfiskare samt lansstyrelsens egen personal. Darav lansstyrelsens f6rslag att inratta ett Natura 2000omrade dar tumlare ar ett av huvudfokusen.
Tumlare finns i Skalderviken och i haysomradet utanf6r under hela aret. Sarskilt hog tumlartathet har
omradet under mars-augusti. Lansstyrelsen har fatt muntliga rapporter om att tumlare ses langt in i
Skalderviken, aven om koncentrationen 6kar langre vasterut. Parningsbeteende har observerats utanfdr
Kullaberg och personal fran lansstyrelsen har aven rapporterat att de sett unga kalvar, ner till ett par
dagar gamla. Det kan inte uteslutas att honor gar in till skyddade omraden som t.ex. vikar f6r att kalva,
men lansstyrelsen kanner inte till att nagon observerat en faktisk kalvning i omradet.
Enligt kompletterande uppgifter har nagra fa tumlare observerats inne i Skalderviken under tiden
november till mars. Vad lansstyrelsen f6rstar grundas detta pa observationer som skickats in av
allmanheten till Naturhistoriska riksmuseet eller till Artportalen. Lansstyrelsen misstanker att
m6rkertalet kan vara stort da observationer gjorts dar folk vistas. Troligen ar antalet observatbrer aven
fdrre pa vinterhalvaret, vilket innebar farre observationer under den tiden. Lansstyrelsen anser att det
krays inventering med standardiserade metoder som speglar f6rhallandena under hela aret, for att man
ska kunna dra slutsatser om hur manga tumlare det verkligen finns i omradet. For att fa ett tillfdrlitligt
underlag krays att studien upprepas under minst tre ar och framf6r allt under den del av aret som man
ayser att genomfdra atgarden. Angelholms kommun beh6ver utifran inventeringarna redog6ra f6r
omradet dar tumlarna paverkas direkt av sjalva atgarden samt visa inom vilket omrade som man kan
f6rvanta sig en beteendepaverkan pa tumlare orsakad av det buller som verksamheten innebar.
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Det ar foretradesvis individer fran Balthayspopulationen som ror sig i omradet. Denna population raknas
som sarbar. Tumlaren anvander sig av ekolokalisering for att kommunicera med varandra, leta foda och
for att navigera. Den har en av djurvarldens basta horselformagor och ar darmed ocksa mycket kanslig
for buller. Det faktum att omradet har tumlare under hela aret och sarskilt hog tathet infor kalvning, efter
kalvning och under paining, gor omradet sarskilt viktigt for tumlarens reproduktion. Reproduktionen ar
mycket energikravande for honorna, som ar draktiga under cirka do manader och har en diande kalv
ungefar lika Lange. Eftersom honorna dessutom kan vara draktiga och ha en diande kalv samtidigt, ar
tumlare for sin reproduktion och fortlevnad helt beroende av att det finns gott om foda. Balthayspopulationen antas av forskare ha en sarskild anpassning till att leta foda knuten till haysbotten. Det ar
den nedatriktade nosen som tyder pa detta, vilket paverkar hur tumlaren kan rikta sitt ekolod.
Sandsugning ar en verksamhet som paverkar tumlarens tillgang till foda, bada direkt genom att Wan
minskar och att fodosoksomraden minskar (habitatforlust), men ocksa genom att skapa buller. Buller i
haysmiljon paverkar tumlarens mojligheter att hitta foda, kommunicera med varandra och lokalisera
fiskeredskap, vilket innebar en okad risk att drunkna som bifangst.
Enligt ASCOBANS (mellanstatlig overenskommelse om bevarandet av smavalar i Ostersjon,
Nordostatlanten, Irlandska sjon och Nordsjon) ar forlust av habitat ett av flera hot mot tumlare. I
ASCOBANS atgardsplan (2012) for den aktuella tumlarpopulationen ar en rekommenderad atgard for
medlemslanderna att restaurera och bevara tumlarens habitat och kvaliteten pa dessa. Populationen har
sin utbredning i ett omrade som redan nu ar starkt paverkat av exploatering genom fiske, sjofart,
infrastrukturanlaggningar, buller, fororeningar och redan pagaende materialutvinning, varfor sandtakt
knappast gynnar arten.
Angelholms kommun havdar att fartygstrafik inte forefaller hindra tumlares fortlevnad, fodosok eller
uppfodande. Det finns dock forskning som visar att sa dr fallet. Fodotillgangen kan vara sa rik i ett
omrade att det ar vart stressen for en tumlare att stanna kvar och trots allt utsattas for buller. Delta ar
dock inte ett argument for att bidra med ytterligare negativ paverkan pa tumlare i ett av deras viktigaste
karnomraden genom att oka habitatforstorelse, minska fodotillgang och oka buller och fartygstrafik.
Angelholms kommun har visat ljudnivaer vid muddring. Det framgar dock inte om det ar medelvarden
som visas och om det darfdr finns kraftigare toppar med storre risk for negativ paverkan pa bl.a.
tumlares horsel. Sokanden anger att buller med potentiell st6ming pa tumlares fodosok ar mycket
hogfrekvent (mellan 110 och 1501cHz) och drar sedan slutsatsen att eventuell st6ming pa fodosok bara
kan ske i muddringsfartygets omedelbara narhet. Lansstyrelsen vill papeka att aven om det ar sa att
endast buller pa samma frekvenser som tumlamas signaler kan maskera, paverkas tumlama
beteendemassigt genom att fly undan buller inom hela sitt horselintervall om bullret overskrider
horseltroskeln med cirka 40-50 dB. Storning har relaterats till buller vid 16 kHz (frekvensen vald p.g.a.
tekniska begransningar) och man fann en kraftig paverkan om bullret overskred 96 dB.
Lansstyrelsen ifragasatter vidare de atgarder som kommunen foreslar for att minska paverkan pa tumlare
i omradet. Sa kallade pingers ar per definition en metod for att skramma bort tumlare fran ett omrade.
De skyddar tumlaren fran att bifangas i nat, men anvandandet av dem leder till ytterligare habitatforlust
och stress i och med att djuren skrams ivag. I detta fallet kan anvandandet av pingers ses som en
obefogad atgard, eftersom buller fran sandutvinningen i sig troligen inte leder till risk for fysiologisk
skada. Skada sker framst genom habitatforlust, beteendepaverkan, paverkan pa fodotillgang, okat buller
i haysmiljon etc.
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Torsk och tumlare har till stor del overlappande fdda. Tumlare titer aven smatorsk. Man har funnit att
viktmassigt ar torsk den viktigaste fddan hos tumlare i vastra Ostersjbn och Oresund under tumlarnas
hogdensitetsperiod. Under lagdensitetsperioden var torsk och sill lika viktiga. Antalsmassigt dominerar
s.k. gobider, vilket borde innebara att tumlare agnar en stor del av sin tid at att jaga dem. Men savitt
lansstyrelsen kanner till, saknas det information om gobidfdrekomst i MKBn. Bade malarter for det
svenska yrkesfisket och individstorleken pa dessa arter sammanfaller inte alltid med tumlares fddoval.
Oaysett vad sour ar anledningen till att Balthayspopulationens nos ar mer nedatriktad an ovriga
tumlarpopulationer i svenska vatten, ar tumlarens utbredning tatt knuten till deras fdda och till att de titer
mycket bottenlevande fisk (smatorsk och gobider) samt periodvis aven en del pelagisk fisk.
Sarskilt om sjofagel
Ett betydande antal av rastande/overvintrande tinder, sasom blasand, knipa, ejder (sarbar) m.fl., firms i
omradet. Skalderviken ar en av landets viktigaste overvintringslokaler for sjSorre och svarta (nara
hotad) och anvands av ejder under hela aret. Ldget for svarta ar oroande och arten kommer att bli
fdremal for en "single-species action plan" inom AEWA (African European Waterfowl Agreement).
Tillsammans med Laholmsbukten ar Skalderviken det viktigaste vinteromradet for svarta och sjoorre i
Sverige och den kan ofta ses i flera tusental individer i bada haysomradena. For svarta utgor dessa bada
haysomraden sa viktiga overvintringsomraden, att de ar av internationell betydelse nastan varje ar.
Gransvardet for internationell betydelse (1 %-kriteriet enligt vatmarkskonventionen [Ramsar]) ar enligt
Wetlands Internationals Waterbird Population Estimates 4 500 for svarta och 5 500 for sjoorre. Sjoorre
och svarta ar musselatare och paverkas darfdr direkt genom att man graver bort deras fdda.
Lansstyrelsen noterar att inga atgarder fdreslas fdr att minska paverkan pa omradets sjofagel, vilket ar
en brist. Angelholms kommun anger t.ex. att sandutvinningen behover ske pa ren sandbotten, alltsa
sandbotten huvudsakligen fri fran vegetation eller andra strukturer sa som musselbankar. Det ar dock
inte endast blamusslor som fungerar som djurfdda. Sjoorre och svarta ar musselatare som lever av bl.a.
hjart- och ostersjomusslor och dessa bildar inte rev, utan lever nedgravda i sandbottnen. Faglarna titer
o
avertandra typer av ryggradslosa djur som haysborstmaskar och kraftdjur, som aven de lever pa
sandbotten. Det kan ifragasattas vad det far fdr konsekvenser fdr dessa overvintrande arter om de blir
stSrda och inte kan hitta fdda inne i Skalderviken p.g.a. sandutvinning vintertid. Pastaendet att paverkan
pa bottnen skulle vara reversibel ar ytterst tveksam, eftersom det enligt rapporten Sedimentdynamik i
Skalderviken kan bli andrade stromfdrhallanden, andrad salthalt, temperatur och syrehalt (om mer av
botten hamnar under sprangskiktet), andrad kornstorlek pa sanden, okad sarbarhet fdr extrema stormar,
andrad sandtransport i viken osv. Att ett nytt naturtillstand intrader ar enligt lansstyrelsen inte detsamma
som att omradet blir aterstallt efter ayslutad verksamhet.
Behovet av strandfodring i Angelholm
Lansstyrelsen ar val medveten om de problem som Angelholms kommun bar upplevt i samband med
kraftiga stormar som sammanfallit med hog haysniva vid fem tillfdllen sedan 2011. Lansstyrelsen ar
ocksa medveten om att SGU och SGI har bedomt omradet som en strand med betydande erosion
respektive att omradet vid Haysbaden ar ett omrade med hog sarbarhet fdr bakomliggande
samhallsviktig verksamhet. Lansstyrelsen uppfattar det ocksa som att Angelholms kommun ser klitterna
i sig som ett varde som inte ska paverkas, da dessa har hoga rekreationsvarden och ger trygghet fdr
bakomliggande bebyggelse och infrastruktur. Alternativet att lata klitterna eroderas och att en successiv
naturlig tillfdrsel av material sker till grunda bottnar efter stormar och till Njd av stigande
medelvattenniva, kan ocksa ses som ett rimligt alternativ enligt lansstyrelsen, sa Hinge allvarliga
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samhallsvarden inte ar hotade. Eftersom det fines en hel del sand mellan bebyggelse och hav (318 m3
per m strand), ar troligtvis inte bebyggelsen akut hotad har mer an i specifika lagpunkter dar genombrott
kan ske. Insatser bor darf6r i fdrsta hand ske i anslutning till dessa punkter. En retratt av klitterna dar det
ar mojligt gynnar naturliga processer och innebar ocksa en robust losning som ar motstandskraftig och
anpassningsbar aven nar haysnivan andras utan att aventyra befintliga natur- och kulturvarden. Det
positiva vardet f6r rekreation och som skydd mot akuta vaderhandelser, overvager inte den risk f6r
skada som takten kan innebara.
Uppgifter saknas om hur mycket sand som kan transporteras bort vid enstaka stormtillfallen (akut
erosion) i Skalderviken. For att kunna satta mangden sand i dynerna i relation till vad en enstaka storm
kan innebara, kan jamf6relse goras med Ahuskusten. I anslutning till Aspet bedoms den akuta erosionen
avlagsna cirka 10 m3 sand per lopmeter langs med stranden under en situation med hart vader. De akuta
handelser som DHI:s berakningar representerar ar en typisk arshandelse och en handelse med det hogsta
vattenstandet. Aven om f6rhallandena inte ar exakt likadana i Skalderviken, ar siffran rimligtvis i
samma storleksordning. Med andra ord skulle det kravas ett stort antal stormar i f6ljd for att skyddet f6r
bebyggelsen i form av att dynerna skulle eroderas bort, da det enligt lansstyrelsens berakningar fines
cirka 300 m3 sand per lopmeter mellan strandlinjen och bebyggelsen bade i Haysbaden och i
Vejbystrand. Eftersom stranden gradvis byggs upp igen under perioder av lugnt vader, ar det inte
sarskilt sannolikt att tillfalliga stormar skulle erodera bort klitterna inom en greppbar tidshorisont.
Lansstyrelsen delar vidare inte Swecos bedomning om hur SGUs och SGIs material ska tolkas. SGU
klassificerar visserligen erosionsf6rhallandena i anslutning till Haysbaden som betydande erosion. Vid
Vejbystrand ar erosionsf6rhallandena sadana att stranden i huvudsak ar i balans. Samtidigt firms i SGUs
projekt Skanestrand ett kartlager som visar att strandlinjen ar ofMindrad sedan 1940-talet, med
undantag av en liten stracka dar stranden dragit sig tillbaka nagot narmast Skaldervikens hamn. SGUs
rapport (Malmberg Persson m.fl., 2016) beskriver att laget i Skalderviken ar mycket skyddat med
ayseende pa sedimenttransport Tangs stranden dar Kullaberg och Bjarehalvon utgor rejala
skyddsbarriarer. Det fines darf6r anledning att betrakta det inre av Skalderviken som ett slutet system
nar det galler sedimenttransport. Den erosion som sker efter stormar innebar saledes att sanden tillfdlligt
omf6rdelas, men finns kvar inom systemet. SGIs kustsarbarhetsindex ar ett f6renklat kartverktyg som
beskriver f6rutsattningar f6r erosion baserat pa bl.a. jordart och samhallsvarden som inbegriper vagar
och bebyggelse. Ett sadant index ar darf6r inte relevant att anvanda sig av f6r att bedoma vardet av
strandfodring.
Resonemangen i rapporten Verktygfor sandvolymer och erosionskanslighet har inte utgjort underlag f6r
lansstyrelsens bedomning i detta arende. Lansstyrelsens jamfdrelse visar dock att det i data fran 2017
finns mer sand inom omradet an vad det gjorde 2010. Med hansyn till att data har olika upplosning f6r
de olika artalen, kan slutsatsen dras att mangden sand inom omradet inte har f6randrats namnvart mellan
scanningarna 2010 och 2017. Aven om Angelholms kommun har aterf6rt sand till dynerna under denna
period, har den aterf6rda sanden sitt ursprung i det absoluta naromradet och har inte gaff f6rlorad ut i
havet. Sanden skulle sannolikt to aterf6rts tids nog genom naturliga processer. Detta stodjer ytterligare
lansstyrelsens bedomning att bebyggelsen inte ar direkt hotad av erosion.
Nar det galler risk f6r kustoversvamningar publicerade Myndigheten f6r samhallsskydd och beredskap i
januari 2018 rapporten Oversyn av omraden med betydande oversvamningsrisk (jfr aven f6rordningen
[2009:956] om oversvamningsrisker). Totalt har 25 omraden identifierats och Angelholm ar inte ett av
dem. Om Angelholms kommun ayser att arbeta med att skydda bebyggelse och infrastruktur bakom
klitterna, kan det finnas anledning att i stallet fokusera pao oversvamningsproblematiken fran Ronnea i
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kombination med hdga haysnivaer, sa att vattnet inte ska bryta igenom "bakifran" i anslutning till
anlagd vall Tangs R6nnea.
Nar det galler strandfodring som en ldsning pa langre sikt kan lansstyrelsen se att det (inns principiella
tveksamheter. Tillgangen pa sand ar begransad i naromradet och Hera kommuner visar intresse for
strandfodring. Sand ar ocksh en efterfragad ravara f6r andra andamal. En 6kad efterfragan av en
begransad resurs leder till dkade kostnader. Ovriga samhallsnyttor som att bevara och skydda marina
miljder och fiskproduktion samt fiske har inte awagts tillrackligt mot de skador som en storskalig
sandtakt f6r att skydda Skanes strander kan ge upphov till. I ett scenario som stracker sig langre fram an
till 2100, kan haysnivan komma att stiga flera meter. Det ar rimligt att det (inns en brytpunkt f6r vid
vilken haysniva det inte langre ar fdrsvarbart ur ekonomisk eller ekologisk synpunkt att strandfodra. Ur
detta perspektiv kan det vara motiverat att ifragasatta om det ar fdrsvarbart att pabdrja strandfodring f6r
att skydda bebyggelse under en begransad tid.
H6ganas kommun.

H6ganas kommun har motsatt sig bifall till ans6kan och anf6rt bl.a. f6ljande.
I ansokan uttalas att da sanden inom det sdkta utvinningsomradet harstammar fran stranderna i
Angelholm, ar utvinningen fdrenlig med hushallningsprincipen, da sand som eroderats aterf6rs till
strandomradena. Det (inns inte nagot st6d f6r detta pastaende. Strax s6der om uttagsomradet ligger
naturreservatet "Jonstorp-Vegea mynning", i stora delar aven Natura 2000-omrade, som omfattar botten
ned till sex m djup. Att inte uttaget paverkar det skyddade omradet motiverar Angelholms kommun med
att uttaget sker djupare an sex m, vilket ses som den nedre gransen f6r kustsandens interna omsattning.
Normalt r6r sig sanden utmed kusten inom +2/-5 m sett fran haysnivan. Det ska fdrstas som att sand pa
djupare vatten inte ar tillganglig f6r uppbyggnad av kusten, men det motsager inte att ett uttag djupare
kan komma att kompensera sig genom 6kad erosion och sandf6rlust pa grundare vatten. Allt hanger
ihop och kommunicerar. Fdreslaget uttagsomrade ligger fdr nara kusten.
Uttagsomradet ber6r omradena 004 (grundbottnar i inre Skalderviken ned till do m) och delvis 005
(Skaldervikens djupare delar) i f6rslag till reviderad naturvardsplan 2017-2026. I f6rslag till OP 2030
sags att marin bottentakt inte ska ske inom omrade 004. Uttagsomradet ar inte ett av de mbjliga
omradena i Sverige fdr utvinning av marin sand och grus enligt SGUs rapport.
Det hanvisas ett flertal ganger till att Angelholms kommun kommer att f6rlora strand om uttaget inte
tillats. Det uppfattas som f6rlust, men hav och kust fdrsdker alltid uppratthalla en balans. Nuvarande
klitter fran Angelholm och s6derut har en brant profil som ar onormal, varf6r vind- och hayserosion
sdker jamna ut denna. Erosionen kommer darf6r resultera i en lagre dyn som vaxer inat land efterhand
som haysnivan stiger. Med dynen f6ljer sandstranden. Det som staller till det, ar den bebyggelse som
kommit till bakom klitterna sedan 1960-talet, pa lag f.d. sankmark. Risken f6r dversvamning har
medf6rt att en vall med pump har byggts utmed R6nnea. Risk finns f6r genombrott i dynen och den
risken bed6ms 6ka med tiden successivt som havet stiger. Sand ar ett latteroderat material, varf6r det
over tid kommer att kravas aterkommande och 6kande sanduttag i havet. Aktuell ansokan ayser cirka 10
procent av tillganglig volym och med f6rvantad klimatandring med hayshdjning a 0,8-1 m till 2100
kommer atskilligt mer att beh6va tas ut, om ens uttagsomradet racker till. En del av erosionen ar avert ett
resultat av pirarmarna vid R6nneAs utlopp. I f6rsta hand b6r dessa korrigeras.
Da sandbanken bedoms vara av gammalt datum och transportbotten, ar resursen andlig sett i manskligt
perspektiv. Prdvningen av s6kt uttag beh6ver ses utifran framtidsperspektivet att behovet kommer att
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fdranleda aterkommande och 6kande sanduttag i havet. Ansbkt uttag ska ddrfdr inte ses som ringa.
Sandtakten kan komma att paverka 1-16ganas kommun och kustreservatet Jonstorp-Vegea negativt,
genom att uttaget kompenserar sig genom 6kad kust- och haysbottenerosion. Redan i dag har 116ganas
kommun stora erosionsproblem vid Jonstorp, i dynerna vid Farhult och R6nnen, och man vet inte vad
som hant och hander med bottenprofilen under haysytan.
Angelholms kommuns bem6tande och kompletteringar bygger pa principen att sand inom +2 m6h ned
till -5 m utgbr en helhet, dar sand omfdrdelas kontinuerligt, en stranddynamik. Principen i sig ar ratt pa
sa satt att sand ned till fern m djup kan aterforas till stranden genom naturliga processer. Men det ar inte
nagot svar pa 1-16ganas kommuns fraga. Farhagan bestar i att uttag av sand st6r den naturliga
dynamiken. Ett uttag kan ddrfdr komma att kompensera sig genom att sand omfdrdelas successivt fran
grundare vatten ut till djupare vatten an fern m, och darmed fdrloras. Det kan leda till minskad
sandfdrekomst utmed kusten, med 6kad erosion som fdljd.
Om ans6kan beviljas, b6r tillstandet villkoras med att s6kanden arligen mater in och analyserar
eventuella forandringar av strandprofilen inom hela naturreservatet Jonstorp-Vegea mynning,
tillsammans med batymetriska matningar av haysomradet. Det ar viktigt att det sker i god tid finnan
eventuellt sanduttag och darefter upp till do ar efter senaste uttaget.
Helsingborgs kommun, milj6namnden
I underlaget har en modellering gjorts for att fa en bild av sandtransportsystemet i Skalderviken och for
att fa en uppfattning om vart sanden fran stranderna tar vagen. Modellen visar att det, i det utpekade
uttagsomradet, verkar ansamlas sand som kommer fran stranderna, men att denna botten ar en s.k.
transportbotten, dvs. att sanden ar under fdrflyttning. Att starta ett st6rre sanduttag i ett kustnara
haysomrade med endast transportbottnar innebar att man riskerar skapa obalans i det dynamiska
sandtransportsystemet.
De redovisade berakningarna for transporten av sand i omradet och konselcvenserna av ett uttag ar inte
tillrackliga, da berakningarna endast gjorts pa vad en aysankning av bottnen i uttagsomradet innebar och
inte inkluderar vad som hander med sandtransporten i kringliggande omraden. Det skulle t.ex. kunna
leda till att andra omraden inte fdrses med sand i samma utstrackning som i dag eller att sand fran
kringliggande omraden b6rjar r6ra sig in i omradet for uttaget. Likasa saknas en berakning av hur snabbt
sanden fylls pa i omradet, vilket ar viktigt for att fdrsta konsekvensen Ever tid av uttaget i Helsingborgs
haysomrade. Modellerna ar saledes otillrackliga for att veta hur Helsingborgs kustomrade kommer att
paverkas och beh6ver darfdr kompletteras.
Strandfodring ar principiellt en tveksam l6sning pa stranderosionsproblem. Atgarden uppfyller inte
syftet med att pabbrja en klimatanpassning av Angelholms strander, sa som det uttrycks i Angelholms
kommun 6versiktsplan. Sett Ever tid, visar SGU att erosionen i ett 100-arsperspelctiv ar i jamvikt Tangs
Haysbaden och Vejbystrand och utifran den bedbmningen (inns inte nagot akut behov av atgarder.
Fragan b6r hanteras i ett mer langsiktigt perspektiv an de do ar som modelleringen for effekten av
sanduttaget omfattar. For att utreda hur Helsingborgs lcust kommer att paverkas, bbr MKBn
kompletteras med scenarion for langtidspaverkan av aterkommande sanduttag.
Helsingborgs kommun, stadsbyggnadsnamnden
Namnden ar medveten om stranders betydelse for rekreation och naturvarden samt f6r
6versvamningsskydd och klimatanpassning. Erosion och/eller klimatpaverkan ar vidare ett problem pa
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en del platser sour behover atgardas, eventuellt genom strandfodring och/eller sandpafdring. Det saknas
dock tillrackligt underlag i ansokan for att kunna to stallning till konsekvenserna, varfdr komplettering
behover ske.
En forsta komplettering galler en helhetsbedomning av sanduttagets effekt pa hela Skalderviken. Uttag
av sand pa ett stalle kan t.ex. leda till okad erosion eller minskad aysattning av sand i ett annat. Darfor
efterlyses en beskrivning av den geografiska paverkan i ett storre perspektiv, dvs. hur uttag och andrade
djupforhallanden paverkar bottnar och sanddynamik i hela Skdlderviken over tid. Kompletteringen
behovs for att kunna bedoma uttagets paverkan pa Helsingborgs kust.
Den andra kompletteringen ror en redogorelse for Angelholms kommuns syn pa strandernas utveckling
och behovet av strandfodring i ett langre tidsperspektiv. Ansokan ayser en tioarsperiod, men det anges
ocksa att kommunen bar en mer langsiktig syn pa verksamheten. Det framgar t.ex. att man ar medveten
om att stranderosion historiskt bar varit ett problem och att problemet kommer att tillta med
klimatfdrandringen. Ansokan hanvisar till IPCC:s prognos om medelvattennivahojningen och namner
att takten kan 6ka efter 2100. Man hanvisar ocksa till Bruuns lag, sour innebar att om inga atgarder
vidtas, medfdr en haysnivahojning pa 1 m att strandlinjen backar 100 m. Ett av syftena med
strandfodringen anges ocksa vara att paborja en klimatanpassning av Angelholms strander. Erosion,
sandfodring och underhall av strander namns ocksa i utstallningsfdrslaget till ny Oversiktsplan 2035.
Mot bakgrund av detta utgar namnden fran att det ar fraga om en langsiktig strandfodringsverksamhet
och menar att Angelholms kommun i ansokan, aven om man i dag inte kanner till detaljerna, borde ange
en langsiktig strategi for hur man ser pa strandernas utveckling och det framtida behovet av
strandfodring och sanduttag.
Ansokan och MKBn redovisar att alternativa uttagspunkter utretts och att det basta altemativet ar den nu
yrkade uttagspunkten norr om Ronnen. Vidare anges att om tillstand inte medges, ayses sand importeras
fran Danmark. Den importen ar visserligen inte tillstandspliktig, men mycket tveksam ur miljosynpunkt.
Kommunerna i Nordvastra Skane och Oresundsregionen bor gemensamt verka for ett levande Oresund
och for att stoppa den sandutvinning sour pagar pa danska sidan, sa Lange den gors med dagens stora
paverkan pa den marina miljon.
Helsingborgs kommun, kommunstyrelsen

Helsingborgs kommun aystyrker inte bifall till ansokan. Angelholms kommun har dock inte
kompletterat ansokan enligt de synpunkter sour framfdrt av miljonamnden och stadsbyggnadsnamnden i
Helsingborgs kommun. Helsingborgs kommuns synpunkt angaende hur uttaget paverkar bottnar och
sedimentdynamik i hela Skalderviken over tid, har Angelholms kommun bemott med att synpunkten
saknar vetenskaplig grund da uttaget har fdrsumbar eller ingen paverkan pa erosion/deposition Tangs
strandema. Angelholms kommun framfdr ocksa att sand pa storre djup (mer an fern m) inte ar en del av
Skaldervikens sedimentbudget, vilket innebar att den inte transporteras in till grundare omraden. Detta
har dock inte verifierats. Helsingborgs kommuns synpunkt aysag effekten av sanduttag med atfdljande
sanddynamiska fdrandringar pa hela Skalderviken, inte bara inom uttagsomradet. Utan denna
komplettering ar det inte mojligt att bedoma uttagets paverkan pa Helsingborgs kust. Som svar pa
Helsingborgs kommuns synpunkt om Angelholms kommuns syn pa strandernas utveckling och
underhall pa sikt, hanvisar sokanden till Policy for langsiktig och hallbar fdrvaltning av Angelholms
strander pa kommunens hemsida. Ur denna kan utlasas att strandfodring ar den atgard som fdreslas pa
Lang sikt, samt att strandfodring far upprepas med nagra ars mellanrum, vilket kan likstallas med vanligt
underhall.
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Angelholms kommuns bemotande och kompletteringar har i sak inte tillfdrt nagot nytt. Enligt
Helsingborgs kommun ar det darfdr inte moiligt att to stallning i arendet. Kommunen tar inte stallning
mot strandfodring som metod, utan anser att den raft utfdrd och pa raft plats ar en mojlig losning.
Helsingborgs kommun anser samtidigt att kommunerna runt Skalderviken har alit att vinna pa att beslut
om sanduttag i viken fattas pa basta mojliga grunder. Det forutsatter beslutsunderlag som tydligt visar
pa effekterna inte bara lokalt och i nartid, utan ocksa for Skalderviken som helhet och pa langre silo.
Detta ar viktigt inte minst da strandfodring ar en atgard som behover upprepas med jamna mellanrum
och inte kan begransas till en engangsinsats eller en tioarsperiod, nagot som ocksa framgar av
Angelholms kommuns policy for langsiktig och hallbar forvaltning av Angelholms strander.
Angelholms kommuns bemotande av inkomna remissvar
Angelholms kommun har bemott de yttranden som inkommit fran remissmyndigheterna och aven
aberopat promemorior upprattade av Sweco Environment AB. Av bemotandena och promemoriorna
framgar bl.a. fdljande.

Allmdnt
Kommunen vidhaller sitt yrkande om att fa moilighet att fordela uttagen under tre tillfdllen. Det firms en
mycket liten risk for paverkan pa bl.a. tumlare, sarskilt som varje sanduttag endast kommer att paga
under ett par veckor at gangen, dvs. som melt cirka sex till sju veckor under en tioarsperiod. Det ar
vidare viktigt for kommunen att successivt med ett par ars mellamum kunna lagga ut sanden dar det som
mest behovs, for att samtidigt kunna utreda nyttan och paverkan pa erosionen. Skulle dock SGU vid en
samlad provning komma fram till att det endast ar mojligt att ge tillstand till ett uttag under
tioarsperioden, accepterar kommunen det.
Vad galler tidpunkten for nar sanduttagen bor kunna ske, har HaV foreslagit att de bor ske under
perioden den 1 september t.o.m. den 31 december. Denna period ar vadermassigt direkt olamplig for
sanduttag till hays. Det firms ocksa en risk for att en host- eller vinterstorm i nara anslutning till
sandfodringen kan skada strandaysnittet innan detta stabiliserats, innebarande att nyttan med atgarden
blir mindre. Av de utredningar som kommunen latit utfora, framgar att tumlaraktiviteten i Skalderviken
ar som hogst under sommaren Ouni/juli), dock med viss aktivitet aven under sen var och host. Av denna
anledning bedoms sen vinter eller tidig var som den mest lampliga tidpunkten for sanduttag bade vad
galler risk for storning pa tumlarna, men ocksa med hanvisning till vaderfdrhallanden. Kommunen
fdreslar darfdr att sanduttagen utfdrs under perioden den 1 januari t.o.m. den 30 april.
Vid den awagning som ska goras enligt 3 b § kontinentalsockellagen, anser Angelholms kommun att
den genom de utredningar som presenterats visat dels ett stort behov av den sand som kan utvinnas for
erosionsskyddande atgarder utefter stranderna i Skalderviken, dels att uttagen kan ske utan att det
kommer att forsamra livsbetingelserna for nagra djur- eller vaxtarter. En rad refererade undersokningar,
vilka ayser storskaliga och langvariga taktverksamheter, visar att marin sandutvinning genom
slapmuddring utgor en reversibel verksamhet. Tillrackliga skal fdreligger for att bifalla ansokan.
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Sdrskilt om Natura 2000
Det omrade sour ar aktuellt for sandutvinning utgbr till ytan cirka 1 procent av det aktuella Natura 2000omradets yta. Lansstyrelsen framf6r att sj6fagel titer bl.a. hjart- och 6stersj6musslor. Den
marinbiologiska unders6kning som genomforts belyser f6rekomsten av dessa arter i
sandutvinningsomradet. Ostersjomussla (Limecola balthica) har inte patraffats inom
sandutvinningsomradet, daremot hjartmusslor (fam. Cardiidae). En jamf6relse kan goras med
hjartmusself6rekomsten med en grundare lokal i Skalderviken med liknande bottenf6rhallanden ("ren"
sandbotten), provtagen som uppf6ljning av Hallandsasprojektet 2012-2014. Generellt styrs bottenfaunan
och musself6rekomsten i marina mjuka bottnar av djup- och saltf6rhallandena. Musselsamhallen har
tydliga karaktarsarter f6r varje djupintervall och hjartmusself6rekomsten ar betydligt tatare i omraden
mellan cirka 1,5 — 8 m djup. De hjartmusselarter som utg6r f6da f6r svarta och sjoorre ar karaktaristiska
f6r detta djupintervall. Da sandutvinningsomradet uppvisar lag f6rekomst av hjartmusslor samt st6rre
djup an det omrade f6r vilket jamf6relse g6rs, bedoms det grundare omradet (och andra liknande
omraden) utgora betydligt viktigare och mer attraktiva f6doplatser f6r de aktuella fagelarterna.
Lansstyrelsen framf6r att de kdrnomraden som pekats ut i rapporten Skyddsvdrda omraden for tumlare
(AquaBiota, 2016) inte utgbr de enda omradena i vilka tumlare vistats. kngelholms kommun har tagit
del av samtliga unders6kningar som gjorts ayseende tumlare i Skalderviken och samtliga dessa
undersokningar ligger till grund f6r slutsatsema i kommunens bembtande. Lansstyrelsen framf6r ocksa
att enligt ASCOBANS ar f6rlust av habitat ett av flera hot mot tumlare. Angelholms kommun har gjort
bedomningen att eventuell st6ming fran den sokta verksamheten kommer att ske pa individniva, till
skillnad frdn populationsniva, och att den verksamheten inte kommer att medf6ra f6rlust av habitat, utan
endast en temporar storning.
Lansstyrelsen har f6rtydligat att f6r Natura 2000-omraden som saknar bevarandeplan behover en
bedomning goras av hur den ans6kta verksamheten kommer att paverka att gynnsam bevarandestatus
uppratthalls. Angelholms kommun har gjort denna bedomning och dragit slutsatsen att gynnsam
bevarandestatus inte kommer att paverkas i betydande omfattning och att det darf6r inte (inns nagon risk
att den s6kta atgarden pa ett betydande salt kan paverka milj6n inom Natura. 2000-omradet.
Lansstyrelsen framfdr att bedomningen av paverkan pa vegetation inom sandutvinningsomradet baseras
pa for litet unders6kningsmaterial och anger att endast tva provpunkter ar belagna inom omradet och tvd
strax utanf6r omradet. Dessa fyra punkter ayser bottenfaunaprovtagning. Darut6ver har det genomforts
videoundersokningar pa 20 lokaler i och omkring sandutvinningsomradet, inom ramen f6r den
marinbiologiska undersokningen. 13 av de 20 undersokta punkterna visade pa ren sandbotten. De
sydvastra och syd6stra h8men av omradet visade pa st6rre inslag av block/sten. Har observerades aven
vegetation i form av pa stenar sittande rodalger. De sydvastra och sydostra h6men av omradet ingar inte
langre i det yrkade sandutvinningsomradet. Dartill bar bottenfotografering skett inom ramen f6r den
maringeologiska unders6kningen. Vid kompletterande maringeologisk unders6kning under sommaren
2017 genomf6rdes bottenfotografering i 23 punkter inom det yrkade sandutvinningsomradet. Av dessa
uppvisar 20 punkter ingen vegetation, medan 3 punkter uppvisar spridda, lagvaxande alger.

Behovet av strandfodring i Angelholm
Lansstyrelsen star fast vid att bebyggelsen i anslutning till Haysbaden inte ar direkt hotad av
erosionseffekter, mer an i anslutning till specifika lagpunkter i dynerna dar genombrott kan ske.
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Lansstyrelsen framfor att kommunen i f6rsta hand ska satta in atgarder i dessa lagpunkter och anger
uttryckligen att delta aven tidigare har varit lansstyrelsens hallning i fragan. Detta stammer dock inte,
eftersom Lansstyrelsen tidigare f6relagt Angelholms kommun att soka tillstand f6r tidigare anmalda
akuta och lokala aterstallningsatgarder vid Haysbaden och Vejbystrand. I f6relaggande den 29 januari
2016 (dnr 525-33730-2015) framf6rs att lokal sandaterf6ring (alltsa att aterstalla skadade och f6rstarka
svaga klitter lokalt) inte ar en hallbar meted och rekommenderas i stallet att naturliga eller naturlika
f6rhallanden frarnkallas, alltsa strandfodring i enlighet med nu aktuell ansokan. Angelholms kommun
har investerat stora summor i abetet med ansokan, efter att ha f6relagts att ans6ka om tillstand for den
aktuella verksamheten av Lansstyrelsen. Kommunen finner det markligt att Lansstyrelsen nu ifragasatter
behovet av atgarderna saval som metoden som Lansstyrelsen sjaly i sitt f6relaggande rekommenderat
kommunen att soka tillstand f6r.
Erosionstakten (akut erosion i samband med stormar) har pa senare hr varit aysevard. Sanddynerna
utmed Angelholm och Vejbystrand har lidit sa stora skador att tillf6rsel av sand pa konstgjord vag
(genom strandfodring) ar val motiverat och nodvandigt som atgard f6r att skydda befintlig bebyggelse
och infrastruktur pa ett salt som framjar strandens naturliga ekosystemtjanster (oversvamnings- och
erosionsskydd), utan att aventyra dess natur- och rekreationsvarden i 6vrigt. Arbetet med ovriga
skyddsatgarder i det aktuella omradet (t.ex. utmed Ronnea) sker parallellt, men berbrs inte av denna
ansokan.
Lansstyrelsen framf6r att SGUs rapport (Malmberg Persson m.fl., 2016) beskriver att Skalderviken ar
skyddad med ayseende pa sedimenttransport Tangs strandema, dar Kullaberg och Bjarehalvon utgSr
rejala skyddsbarriarer och att det darf6r finns anledning att betrakta det inre av Skalderviken som ett
slutet system nar det galler sedimenttransport. Aven om sa ar fallet, ar delar av Skaldervikens
kuststracka utsatta f6r kraftig erosion. Aven om sanden stannar inom ett "slutet system", kan lokal
erosion utg8ra ett stort problem.

Skal for beslutet
Fragan i drendet m.m.
Angelholms kommun har ans6kt om tillstand enligt kontinentalsockellagen till uttag av totalt 340 000
m3 sand inom allmant vattenomrade i Skalderviken. Sanden ayses anvandas f6r att motverka
stranderosion vid Haysbaden och Vejbystrand och f6r att f6rhindra genombrott av sanddynerna med
oversvamning som riskerar att paverka infrastrukturen. Fragan i arendet ar om Angelholms kommun ska
meddelas det sokta tillstandet.
Enligt SGUs bedomning ar den s8kta takten inte av sadan omfattning och karaktar att det ar regeringen
som ska prova ansokan. Hartill kommer att varken Naturvardsverket eller HaV har begart att ansokan
ska provas av regeringen. Darmed ar SGU behorig att prova ansokan Ofr 5 § femte stycket
kontinentalsockelf6rordningen [1966:315]).
SGUs provning i arendet begransar sig till om den sokta verksamheten ar f6renlig med bestammelsema i
kontinentalsockellagen. Kontinentalsockellagen ar fran 1966 och grundar sig bl.a. pa FN:s konvention
om kontinentalsockeln och Haysrattskonventionen. Lagens syfte ar att reglera statens ratt over
kontinentalsockeln f6r statens utforskande och tillgodogorande av naturtillgangar. Aven om lagen
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saledes inte ar nagon egentlig skyddslagstiftning, har Hera av miljbbalkens bestammelser, bl.a. de
allmanna hansynsreglerna (jfr 2 kap.), gjorts tillampliga genom lagen. Det ska dock betonas att
milj6balken ar parallellt tillamplig med kontinentalsockellagen (jfr t.ex. prop. 1997/98:90 s. 226 ff. och
1-16gsta fdrvaltningsdomstolens avg6rande RA 1993 ref. 87), varfdr nu aktuell verksamhet ar
tillstandspliktig aven enligt milj6balken.
Utredningen i drendet

123 § fdrsta stycket fdrvaltningslagen (2017:900) anges att en myndighet ska se till att ett arende blir
utrett i den omfattning som Bess beskaffenhet kraver.
Lansstyrelsen i Skane Ian, Helsingborgs kommun m.fl. har framfdrt ett antal invandningar vad galler
underlaget i drendet. Mot bakgrund av de kompletteringar som Angelholms kommun inkommit med,
anser SGU dock att utredningen i drendet ar tillracklig for en pr6vning av ans6kan. De otydligheter som
trots allt fdreligger kan dock komma att beaktas vid bed6mningen t.ex. av om det (inns skal att begransa
tillstandet och av vilka villkor som beh6ver faststallas (se vidare nedan).
Tilldmplig reglering

Av 3 a § kontinentalsockellagen — i dess lydelse fore den 1 januari 2018 — framgar bl.a. att vid pr6vning
av tillstand att utvinna naturtillgangar fran kontinentalsockeln tillampas 2 kap. och 5 kap. 3 §
miljobalken. Bestammelser om att tillstand krdvs for vissa verksamheter och atgdrder finns i 7 kap. 28
a-29 b §§ milj6balken. Vid pr6vning av tillstand att utvinna naturtillgangar fran kontinentalsockeln
tillampas dessutom 3 och 4 kap. milj6balken.
Av 3 b § kontinentalsockellagen framgar bl.a. att vid pr6vning av tillstand till takt pa kontinentalsockeln
av berg, sten, grus, sand, lera, ford eller andra jordarter ska behovet av det material som kan utvinnas
vagas mot de skador pa djur- och vaxtlivet och pa milj6n i 6vrigt som tdkten kan befaras orsaka.
Tillstand far inte lamnas till en takt om det kan befaras att den kommer att fdrsamra livsbetingelserna for
nagon djur- eller vaxtart som ar hotad, sallsynt eller kraver hansyn av nagon annan anledning.
15 § tredje stycket kontinentalsockelfdrordningen anges att ett beslut om tillstand ska galla f6r viss tid,
h6gst do ar, och ayse ett visst omrade. I beslutet ska det anges i vilken omfattning sand, grus eller sten
far tas samt de villkor som beh6vs f6r att i skalig omfattning tillgodose andra intressen sasom sj6farten,
fisket och naturvarden eller som annars f6ranleds av bestammelserna i haysrattskonventionen.
Tilldmplig reglering i 6vrigt aterfinns i fdrekommande fall under respektive aysnitt nedan.
Miljdkonsekvensbeskrivning (MKB)

Av 3 a § KSL — i dess lydelse fore den 1 januari 2018 (jfr 6vergangsbestammelserna 2 p. i SFS
2017:957) — framgar att en milj6konsekvensbeskrivning ska inga i en ans6kan om tillstand att utvinna
naturtillgangar fran kontinentalsockeln. I fraga om fdrfarandet, kraven pa milj6konsekvensbeskrivningar
samt planer och planeringsunderlag galler 6 kap. milj6balken, ocksa i dess lydelse f6re den 1 januari
2018.
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Riksantikvarieambetet och Statens maritima museer har i arendet framhallit att en MKB i princip b6r
motsvara de krav som stalls vid en arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11 § kulturmiljolagen
(1998:950). Aven i andra hanseenden, bl.a. r6rande alternativ lokalisering, har remissmyndigheter riktat
kritik mot den ingivna MKBn.
Angelholms kommun har i arendet uppgett att av narmast belagna lokaler ligger Disken i Oresund sju
mil fran och Stora Middelgrund i Kattegatt sex mil fran aktuella omraden i Skalderviken. Dessa bada
platser har avfardats p.g.a. aystandet till utlaggningsomradet. Angelholms kommun har istallet valt att
unders6ka tva omraden i Skalderviken, ett omrade vaster om Vejbystrand och ett omrade norr om
R6nnen. Angelholms kommuns val av omradet norr om R6nnen har framst baserat sig pa en sakrare
tillgang till sand. SGU (inner inte skal att ifragasatta vad kommunen anfort i denna del.
Enligt SGUs bed6mning innehaller den i arendet ingivna MKBn — med tillh6rande kompletteringar —
ocksa i 6vrigt tillrackliga uppgifter, aven i marinarkeologiskt hanseende. MKBn ska saledes godkannas.
Natura 2000

Lansstyrelsen har i arendet aberopat bl.a. att det i arendet aktuella omradet numera ligger inom Natura
2000-omradet "Nordvastra Skanes haysomrade".
Av 3 a § kontinentalsockellagen framgar att bestammelser om att tillstand krays for vissa verksamheter
och atgarder (inns i 7 kap. 28 a-29 b §§ miljobalken.
Vid pr6vning av tillstand att utvinna naturtillgangar fran kontinentalsockeln tillampas dessutom 4 kap.
8 § miljobalken. I denna bestammelse anges att en anvandning av mark och vatten som kan paverka ett
naturomrade som har f6rtecknats enligt 7 kap. 27 § f6rsta stycket 1 eller 2 och som omfattar
verksamheter eller atgarder som kraver tillstand enligt 7 kap. 28 a § far komma till stand endast om
sadant tillstand har lamnats.
Enligt SGUs uppfattning ar regleringen i kontinentalsockellagen inte aysedd att astadkomma en slutlig
pr6vning av eventuell paverkan pa Natura 2000-omraden Ofr t.ex. NJA 2013 s. 613 och HFD 2016 ref.
21). Denna prbvning g6rs i stallet av lansstyrelsen efter ans6kan eller i fdrekommande fall i samband
med mark- och milj6domstolens kommande pr6vning av fragan om tillstand enligt miljobalken.
SGU konstaterar dock att den omstandigheten att omradet numera ar utpekat som Natura 2000-omrade
anda kan ha betydelse for prOvningen av verksamhetens tillatlighet och behovet av villkor (se vidare
nedan).
SGUs bedomning

Geologiska och sedimentdynamiska forhallanden i det ans6kta omradet
Enligt geologiska data tillgangliga genom SGUs databaser bestar haysbottnen, generellt, i de inre
delarna av Skalderviken i ytan av omraden med r6rlig, relativt valsorterad sand med maktigheter fran
nagra centimeter upp till nagon - nagra m, gr6vre material av sand, grus, sten och aven block som mer
eller mindre ligger fast och inte transporteras samt yngre sediment bestaende av lera och silt med upp till
nagra dm maktighet som inte transporteras. Under dessa ytsediment fdrekommer sedan glacial lera och
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moron som emellanat fdrekommer i och nara bottenytan och ger det da mer grovkorniga och osorterade
ytsedimentet. Glacialleran kan i den inre Skalderviken ha maktigheter pa over 50 m. Den ovre delen av
bottnen, inklusive ytan, kan alltsa vara relativt varierad aven i de inre delarna av Skalderviken.'
I det ansokta omradet fdrekommer, enligt den sedimentgeologiska undersokningen i MKBn samt
tillgangliga geologiska data, i de centrala delarna relativt valsorterad sand med maktigheter upp till 5-7
m som ar rorlig i bottenytan. I de yttre delarna av det ansokta omradet overgar ytsedimentet till att bli
mindre sorterat och innehalla grovre fraktioner som grus, sten och block. Har minskar maktigheten av
sand, och glaciallera samt moranlera nor upp till bottenytan och ger detta mer grovkorniga och
osorterade sediment med innehall av block nara och i bottenytan.
Det kan tillaggas att enligt SGUs strandfdrskjutningskurva utgjordes omradet i fraga av land under cirlca
3 500 ar, ungefar mellan hr 13 000 och 9 000 Mr.

HushallningsbesOmmelser m.m.
Lansstyrelsen har i arendet framhallit att yrkesfisket i Skalderviken minskat kraftigt de senaste wren
samt att de ansokta atgardema strider mot 4 kap. miljobalken.
Som ovan namnts ar 3 och 4 kap. miljobalken tillampliga i arendet. Av 3 kap. 5 § fdrsta stycket
miljobalken framgar att mark- och vattenomraden som har betydelse fdr yrkesfisket sa langt m6jligt ska
skyddas mot atgarder som patagligt kan fdrsvara naringens bedrivande.
Av 4 kap. 1 § miljobalken framgar vidare att de omraden som anges i 2-8 §§ ar, med hansyn till de
natur- och kulturvarden som finns i omradena, i sin helhet av riksintresse. Exploateringsfdretag och
andra ingrepp i miljon far komma till stand endast om
1. det inte moter nagot hinder enligt 2-8 §§ och
2. det loan ske pa ett salt som inte patagligt skadar omradenas natur- och kulturvarden.
12 § samma kapitel anges vidare att inom Kullaberg och Hallandsasen med angransande kustomraden
ska turismens och friluftslivets, framst det rorliga friluftslivets, intressen sarskilt beaktas vid
bedomningen av tillatligheten av exploateringsfdretag eller andra ingrepp i miljon.
14 § samma kapitel anges att inom kustomradena och skargardama fran bl.a. Brofjorden till Simpevarp
far fritidsbebyggelse komma till stand endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det
(inns sarskilda skal far dock annan fritidsbebyggelse komma till stand, fdretradesvis sadan som
tillgodoser det rorliga friluftslivets behov eller ayser enkla fritidshus i narheten av de stora
tatortsregionerna.
Enligt SGUs bedomning kan nu aktuell taktverksamhet inte anses patagligt skada omradets natur- och
kulturvarden. Inte heller i ovrigt kan verksamheten anses strida mot tillampliga bestammelser i 3-4 kap.
' Se maringeologiska kartor, framtagna pa hydroakustiska matningar och provtagningar, saint miljobelastningsdata och
sedimentbeskrivningar insamlade fran prover tagna i omradet via kartvisarna Maringeologi, Maringeologi metaller och
naringsamnen, Maringeologi organiska milj6gifter, Miljoovervakning, hays och sjSsediment saint Skanestrand —
erosion och geologi, under lanken: http://apps.sgu.se/kartvisare/. Se aven rapporten Malmberg-Persson, K., Nyberg, J.,
Ising, J och Rohde, L., 2016 Skanes kansliga strander — erosionsfdrhallanden och geologi for samhallsplanering. SGUrapport 2016:17, under lanken: http://apps.sgu.se/geolagret/.
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miljobalken. Vad som framgar av Helsingborgs och 1-16ganas kommuners respektive nu gallande
6versiktsplaner fdranleder inte nagon annan bedomning.

Miljokvalitetsnormer
Av 3 a § kontinentalsockellagen framgar att vid pr6vning av tillstand att utvinna naturtillgangar fran
kontinentalsockeln tillampas aven 5 kap. 3 § miljobalken, av vilken framgar att myndigheter och
kommuner ska ansvara for att miljokvalitetsnormer foljs.
Den aktuella vattenfdrekomsten ar Skalderviken. HaV har uppgett att den ekologiska statusen i dag ar
mattlig, orsakat av 6verg6dning, syrebrist, miljogifter, frammande arter m.m. Den kemiska statusen ar
god (exklusive kvicksilver och bromerad fenyleter). HaV har ocksa gjort bedomningen att den s6kta
verksamheten inte kommer att innebara en forsamring av ekologisk eller kemisk status samt att det inte
heller firms nagon risk for att miljokvalitetsnormema inte kommer att kunna foljas, under forutsattning
att de av HaV fdreslagna ytterligare skydds- och kontrollatgarderna beaktas. SGU (inner inte skal att
g6ra nagon annan bedomning i denna del.

Tdktverksamhetens tillatlighet
Taktverksamhet av i arendet aktuellt slag ska utfdras sa att den orsakar minimal miljopaverkan. Fysisk
och biologisk miljoovervakning ska ske fore, under och efter taktverksamheten, bl.a. for att kunna
upptacka bade en kort- och langsiktig paverkan. Resursen som utvinns ska vidare anvandas hallbart och
malsattningen ska vara att lamna omradet i det fysiska skick det hade fore utvinningen, i syfte att
sakerstalla mojligheten till ett snabbt fysiskt och biologiskt aterhamtande Ofr bl.a. riktlinjer fran
International Council for the Exploration of the Sea [ICES]).
Nu aktuellt omrade ar i och for sig inte utpekat i SGUs rapport Forutsdttningar for utvinning av marin
sand och grus i Sverige (2017:05). Det innebar dock inte i sig att den sokta taktverksamheten inte kan
vara tillatlig. I rapporten finns ocksa framtaget ett antal geologiska och ekologiska kriterier for
bedomning av om ett hallbart anvandande av sand/grusresurser eventuellt kan utfdras aven i omraden
som inte-ar utpekade i rapporten.
Omfattande taktverksamhet i ett kustnara haysomrade med bl.a. transportbottnar innebar en risk for
obalans i det dynamiska sandtransportsystemet; uttag kan t.ex. komma att kompensera sig genom 6kad
kust- och haysbottenerosion. Hartill kommer eventuella olagenheter i form av t.ex. buller och grumling
samt negativa effekter for bl.a. bottenfauna, faglar och marina ddggdjur.
For att fa en fdrstaelse av hur ett uttag av aktuellt slag paverkar milj6n beh6vs bl.a. kunskap om den
geologiska resurs som blir utnyttjad och om de sedimentdynamiska processer som tiger rum i och
utanfor taktomradet. Att forsta sedimentdynamiken ar sarskilt viktig da denna process bestammer hur
och i vilken grad utvinningsaktiviteten paverkar taktomradet och narliggande omraden samt hur snabb
aterhamtningen blir efter utvinning.
Sedimentdynamik kan enkelt definieras som mangden sediment samt typ och storlek av
sedimentpartiklar som transporteras i ett bottenomrade. Sedimentdynamik skiljer sig fran
bottenstr6mexponering, dvs. storlek pa bottenvattnets r6relse, da sedimentdynamik ar beroende av vilket
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sediment och/eller berggrund som forekommer i bottenomradet. Rorelse i bottenvattnet kan orsakas av
t.ex. bade atmosfarstrycksfdrandringar och ytvagor. Ytsedimentet ar ett resultat av dels ursprungsmaterialet i omradet, dels tidigare och nuvarande stromexponering.
SGU gor bedomningen att sannolikheten ar hog att ekosystem och biodiversitet (dvs. antalet arter)
bibehalls om ett sanduttag begransas till de centrala delama av det ansokta omradet (se tabell 2 och figur
1). Har (inns de forutsUtningar som gor att bestaende fdrandringar pa haysbotten minimeras. Om uttag
dessutom sker under en begransad tid och med en god hushallning av en betydligt mer begransad mangd
an som framgar av ansokan, bor material enligt SGU kunna tas ut utan att delta resulterar i en storre
paverkan av existerande sand- och grusfdrekomster Ofr aven den s.k. fdrsiktighetsprincipen i 2 kap. 3 §
miljobalken). Vad galler tillaten uttagsmangd, konstaterar SGU att ett uttag om 75 000 m3 skulle utgora
cirka 2 procent av omradets 3,9 miljoner m3 uppskattade mangd sand och dessutom — enligt ingiven
MKB — vara tillracklig for vissa erosionsatgarder i vart fall vid Haysbaden.
Den i arendet aktuella sandsugningen ar i och for sig en metod som kan medfora skada pa naturvarden
till foljd av att bade bottensubstrat och eventuellt substratbildande vegetation och fauna bortfdrs.
Haysbottnen i hela detta omrade ar dock uppbyggd anda till bottenytan av upp till 5 - 7 m maktig
liknande finsand/sand, som ocksa utgor ytsedimentet (substratet). Sandsugning ayses vidare ske till ett
maximalt djup om 0,5 m. Forutsattningar finns darfdr for att substratet inte ska andra sig namnvart efter
ett begransat sanduttag (75 000 m) och substratet ger darned liknande fysiska fdrutsattningar for vaxter
och djur aven efter ett sadant uttag. Bottenvattnet i omradet har vidare en sa hog rorelse att transport och
ackumulation av den lattransporterade finsand/sanden forekommer frekvent, vilket visas och indikeras i
framtagna underlag i MKBn. Risken for ansamling av dott vaxtmaterial, sediment m.m. ar saledes ocksa
begransad. Detta innebar att forutsUtningarna ar goda aven for att uppkomna slapspar oversedimenteras
och fdrsvinner och att risken for att delar av bottnen efter uttag hamnar under det s.k. sprangskiktet ar
liten.
SGU gor vidare bedomningen att risken for en okad kusterosion ar liten da omradet ar lokaliserat som
minst cirka 2,2 km fran kusten och da det i soder och norr ar omgardat av grovre osorterade mindre
o
rorliga sediment, vilka indikerar att det inte forekommer nagra
storre sedimenttransporter in i eller ut
fran nu aktuellt omrade i dessa riktningar.
Enligt MKBn patraffades i det nu aktuella omradet, vilket bestar av ren, rorlig sandbotten, bestaende av
en for miljon normal talig fauna med hog aterhamtningskapacitet och saknandes vegetation, inga sarskilt
skyddsvarda eller rodlistade arter. Negativa effekter till fdljd av grumling torde ocksa bli fdrhallandevis
begransade, framst p.g.a. att den relativt grova partikelstorleken for sedimentet och det ringa
vattendjupet i taktomradet indikerar att overblivet sediment bor sedimentera relativt hastigt.
Med ovan angiven begransning av tillstandet bade till plats och i tid samt omfattning — och med angivna
skyddsatgarder och andra fdrsiktighetsmatt (villkor) — saknas vidare skal att ifragasatta
taktverksamhetens tillatlighet utifran negativ paverkan pa bl.a. fagelliv och marina daggdjur och utifran
olagenheter i ovrigt.
Slutligen, vid den awagning som ska goras enligt 3 b § kontinentalsockellagen, konstaterar SGU att
Angelholms kommun — trots vad bl.a. lansstyrelsen aberopat — far anses ha i tillracklig utstrackning
visat ett behov — och ett allmant intresse — av sand for erosionsskyddande atgarder (strandfodring), i vart
fall i anslutning till de delar av Haysbaden dar risk for genombrott fdreligger vid vissa lagpunkter. Ett
visst allmanintresse ligger ocksa i att kunna trygga mojligheterna till friluftsliv och rekreation pa de
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aktuella strandaysnitten. Med den begransning av tillstandet som angetts ovan — samt med de villkor
som tillstandet forenas med — kan det heller inte befaras att taktverksamheten kommer att fdrsamra
livsbetingelserna for nagon djur- eller vaxtart som ar hotad, sallsynt eller kraver hansyn av nagon annan
anledning.
SGU bed6mer sammanfattningsvis att — med nu angivet tillstandsomrade och med beviljad
uttagsmangd, tidsperiod och tillvagagangssatt — sannolikheten ar h6g att ekosystem tillsammans med
fysisk, ekologisk och kemisk status bibehalls samt att skada pa omradets natur- och kulturvarden
minimeras. Tillstand kan darmed lamnas till taktverksamhet, varf6r Angelholms kommuns ans6kan ska
bifallas delvis i enlighet med det ovan anforda.

Villkor
Av 4 § kontinentalsockellagen framgar att ett tillstand ska forenas med de villkor som beh6vs f6r att
skydda allmanna intressen och enskild raft, sasom att skydda manniskors halsa och milj6n mot skador
och olagenheter, framja en langsiktigt god hushallning med mark och vatten och andra resurser samt
trygga sakerheten.
Villkoren kan bl.a. ayse atgarder for att f6rebygga luft- eller vattenf6roreningar, skydda djur- och
vaxtlivet, bevara fyndigheter eller borrhal eller skydda sj6farten eller fisket. De kan ayse sattet att leda
foretaget, utf6ra arbetet, utforma anlaggningar pa kontinentalsockeln for arbetena eller anvanda
produkterna. Villkoren kan ocksa ayse krav pa kartor over arbetena, provtagningar och rapportering av
verksamheten.
SGU bed6mer att villkor inte kan fdreskrivas med utgangspunkt enbart i Angelholms kommuns fdrslag.
I stallet ska villkor f6reskrivas i enlighet med vad som framgar av beslutet. Villkoren har formulerats i
huvudsak utifran remissmyndigheternas synpunkter. Enligt SGU har Angelholms kommun saval faktisk
som rattslig m6jlighet att uppfylla villkoren. Villkoren far ocksa anses vara proportionerliga.

Avgift
15 § 4 stycket kontinentalsockelf6rordningen anges att SGU ska to ut en avgift f6r tillstand enligt 4 b §
andra stycket kontinentalsockellagen. En avgift beh6ver dock inte tas ut om f6retaget ar av ringa
omfattning eller om det (inns nagot annat sarskilt skal mot att to ut avgiften. Avgifterna bestams av
SGU.
Av 4 b § andra stycket kontinentalsockellagen framgar att avgifterna ska vara beraknade antingen i
fdrhallande till mangden eller vardet av de utvunna produkterna eller av andelar av dessa eller pa nagot
annat salt.
Vid bedbmningen av om SGU ska to ut en avgift for statens rakning i arendet, b6r beaktas bl.a.
sandutvinningens omfattning samt andra sarskilda skal som kan ha betydelse. Avgiften ska bestammas
efter affarsmassiga och samhallsekonomiska grunder (se NJA 11 1966 s. 390; jfr aven Delin,
Minerallagen med kontinentalsockellagen [1996], s. 269 ff.).
Angelholms kommun har anfdrt bl.a. att ans6kt verksamhet ar av sadan art och omfattning att det firms
skal att inte to ut nagon avgift. Taktverksamheten utvinner inte en resurs som det rader brist pa.
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Verksamheten bedrivs i ringa omfattning och den syftar till att bevara och aterstalla omraden med hoga
natur- och rekreationsvarden samt f6r att skydda kommunal infrastruktur. Kommunen utvinner heller
inte sanden f6r ekonomisk vinning, utan for bevarande av omraden av stor allemansrattslig betydelse.
SGU konstaterar att marin taktverksamhet i och for sig kan vara en samhallsnyttig verksamhet.
Angelholms kommun har ocksa aberopat flera allmanna intressen som motiverar ett sanduttag.
Samtidigt ar den resurs som ayses nyttjas statens egendom. Trots att den nu tillstandsgivna
taktverksamheten har begransats i f6rhallande till vad som yrkades i ansokan, kan utvinningen enligt
SGU inte heller anses vara av ringa omfattning. Inte heller i ovrigt (inner SGU sarskilda skal mot att to
ut avgiften. Avgift ska darf6r tas ut.
Angelholms kommun har — f6r det fall avgift ska tas ut — medgett en avgift om 0,70 kr/m3 upptagen
sand. Enligt SGU bor vad galler avgiftens storlek i viss utstrackning kunna beaktas marknadspriset pa
t.ex. naturgrus (narmast marknadspriset f6r kund for naturgrus fran takt, inkl. naturgrusskatt). Samtidigt
maste de specifika kostnader som uppstar vid uttag av hayssand tillmatas stor betydelse Ofr vidare SGUs
rapport F6rutsattningar for utvinning av marin sand och gnus i Sverige [2017:05], sarskilt s. 26 ff.). Vid
en samlad bedomning finner SGU att avgiften bor faststallas till ett nagot hogre belopp an det
Angelholms kommun medgett, namligen till 1 kr/m3.
Kungorelsedelgivning

SGU beslutar att delta beslut ska delges genom kungorelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i
Helsingborgs dagblad och Lokaltidningen Angelholm.
Upplysning

Angelholms kommun erinras om den reglering av nu tillstandsgiven verksamhet som galler enligt annan
f6rfattning an kontinentalsockellagen, bl.a. miljobalken.
Av 6 § kontinentalsockelf6rordningen framgar att arbete f6r utforskande av kontinentalsockeln eller
utvinning av dess naturtillgangar inte far utf6ras pa sadant salt att undervattensledningar skadas eller
otillborligt intrang gars pa sjofarten, fisket eller havets biologiska tillgangar.
SGU erinrar aven om att det i lagen (1966:518) om ersattningsskyldighet vid skada pa
undervattenskablar och rorledningar m.m. finns bestammelser om ersattning till agare f6r kostnad att
reparera skada pa namnda anlaggningar.
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Beslut i detta arende har fattats av generaldirekt6ren Lena Soderberg.
I den slutliga handlaggningen av arendet har aven avdelningscheferna Lars-Inge Larsson och G6ran
Risberg, enhetschefema Anna Hedenstr6m och Lovisa Zilldn Snowball, statsgeologema Karstin
Malmberg-Persson och Johan Nyberg samt juristen Sara Nordstr6m deltagit. Juristen Jesper Blomberg
har varit f6redragande.

Jesper Blomberg

HUR MAN OVERKLAGAR
Detta beslut kan 6verklagas hos regeringen. Overklagandet ska dock skickas till sgu@sgu.se eller till
SGU, Box 670, 75128 Uppsala.
Av 6verklagandet ska framga vilket beslut ni 6verklagar (ange diarienummer och beslutsdag) och hur ni
vill att beslutet ska dndras. Ni bbr ocksa tala om varf6r ni anser att beslutet ska andras. Uppge namn,
adress, telefonnummer och eventuell e-postadress. Om ni har handlingar eller annat som ni anser st6der
er uppfattning b6r ni skicka med detta.
SGU maste ha fatt 6verklagandet senast den 18 mars 2019, annars kan 6verklagandet inte tas upp till
prbvning.

