
 

PROTOKOLL Sida 1(4) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-20 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2022-10-20 
Anslaget sätts upp: 2022-10-20  Anslaget tas ned: 2022-11-11 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansliavdelning 

Underskrift    Utdragsbestyrkande 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, A-huset, lokal: Landsort, 2022-10-20 klockan 10.02-10.03. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M) 
Mikael Persson (L) 
Tommy Cumselius (M) 
Theresia Bergendahl (C) 
Agneta Tjärnhammar (M) tjänstgör istället för Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Patrik Isestad (S) 
Janice Boije Junerud (S) 
Ola Hägg (S) tjänstgör istället för Lars-Åke Lundin (S) 
Tony Nicander (-) 
Lena Dafgård (SN) 
Johann Wolf (SD) 

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning 

Övriga deltagare 
Enligt förteckning 

Paragrafer 
§ 253

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, kommunhus B plan 1, 2022-10-20 i anslutning till sammanträdet. 

Underskrifter 

Harry Bouveng (M) 
ordförande 

Mikael Persson (L) 
justerare 

Patrik Isestad (S) Matilda Ekh 
justerare  sekreterare 
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Icke tjänstgörande ersättare 
Håkan Svanberg (M) 
Bo Persson (L) 
Rolf Hofsten (PPIN)  
Per Ranch (SN) 
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§ 253/22 KS/2022/0262/422 

Svar på avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning 
av ändrade havsplaner 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilagan Kommunens yttrande som 
kommunens remissvar.  

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Johann Wolf (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs 
protokollet som bilaga A. 

Ärendet 
Den 10 februari 2022 beslutade regeringen om Sveriges första havsplaner. Havsplanerna visar den 
mest lämpliga användningen av Sveriges hav och baseras huvudsakligen på förslag som tas fram av 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i en flerårig dialogprocess.  
 
I samband med beslutet om havsplaner gav regeringen i uppdrag till flera myndigheter att verka för 
att möjliggöra för ytterligare 90 TWh havsbaserad elproduktion per år. Nuvarande havsplaner ger 
förutsättningar för cirka 60 TWh, varav ca 20–30 TWh bedöms bli aktuella i slutändan. HaV har 
därför på regeringens uppdrag inlett en ny havsplaneringsprocess för att möjliggöra för ytterligare 
energiproduktion i havet. Senast 24 december 2024 ska förslag till ändrade havsplaner inklusive 
miljökonsekvensbeskrivningar levereras till regeringen. Energimyndigheten samordnar en inledande 
process där myndigheter tillsammans ska ta fram förslag på nya områden för energiutvinning. 
Förslag till regeringen ska redovisas senast 31 mars 2023.  
 
En strategisk miljöbedömning som uppfyller miljöbalkens krav på strategisk miljöbedömning och 
miljökonsekvensbeskrivning kommer att genomföras som del i den av HaV ledda 
havsplaneringsprocessen. Arbetet är en del i tillämpningen av ekosystemansatsen och ska bidra till 
integrering av miljöhänsyn i planeringen. 
 
HaV håller nu i avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av havsplaner för ändrade 
havsplaner och Nynäshamns kommun har mottagit samrådsunderlaget på remiss. 
Avgränsningssamrådet görs i ett tidigt skede i havsplaneringsprocessen för att fånga upp perspektiv 
på hur den strategiska miljöbedömningen ska genomföras och vilka frågor och miljöaspekter som 
ska belysas i miljökonsekvensbeskrivningen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilagan Kommunens yttrande som 
kommunens remissvar.  
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilagan Kommunens yttrande som 
kommunens remissvar.  

Yrkanden 
Johann Wolf (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:  
Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Avgränsningssamråd miljökonsekvensbeskrivning ändrade havsplaner Remissversion 

Skickas till 
Akten 
Havs- och vattenmyndigheten 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Planeringsstadschef 
 

 



 ID: FGP2018 

Sida 1 av 1 
Sekreterare Justerare 1 Justerare 2 

Yttrande punkt 253 KS 2020-10-20 Svar på ändrade 
havsplaner 

Sverigedemokraterna är negativa till en utbyggnad av vindkraften i havet utanför Nynäshamn. 
Vindkraften är en opålitlig kraftkälla och det är meningslöst att uppföra vindkraftverk utan att 
samtidigt planera för balanskraft. Detta bör alltså också beaktas i detta sammanhang. 

Vidare uppfattar vi att vindkraftverk har en starkt negativ inverkan på miljön även om de lokaliseras 
till havs. Vi avstyrker därför denna satsning. 

För Sverigedemokraterna Nynäshamn 

__________________________ 
Johann Wolf, gruppledare 

Bilaga A
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