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Plats och tid

Asarumssalen, klockan 13:30–16:10, ajournering kl 15:40–15:00

Beslutande:

Per-Ola Mattsson
Elin Petersson
Annika Westerlund
Gertrud Ivarsson
Magnus Gärdebring
Magnus Sandgren
Jan Bremberg
Anders Englesson
Leif Håkansson
Tor Billing

Tjänstgörande
ersättare:

Närvarande
ersättare:

Övriga:

Ordförande
Ledamot
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ulf Lind (SD)
Andreas Saleskog (S)
Lena Sandgren (S)
Kenneth Svanberg (L)
Charlott Lorentzen (MP)

ersätter
Tommy Strannemalm (SD)
Marie Sällström (S)
Sara Sakhnini (S)
Paul Hedlund (L)
Ted Olander (MP)

Bärtil Ottosson (M), Jan-Åke Berg (S), Vivianne Andersson (S), Tobias
Folkesson (S) fr.o.m. kl 13:45 del av § 3, Irené Ahlstrand Mårlind (M),
Göran Svensson (S)
Daniel Wäppling, kommundirektör
Erik Bergman, nämndsekreterare
Jeanette Conradsson, planarkitekt

Utses att justera: Annika Westerlund
Paragrafer:

(S)
(M)
(S)
(C)
(M)
(M)
(S)
(MP)
(S)
(SD)

§4

Justeringsdatum: 2018-02-06
Sekreterare

……………………………………………………
Erik Bergman

Ordförande

……………………………………………………
Per-Ola Mattsson

Justerande

……………………………………………………
Annika Westerlund
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Anslag/Bevis
Organ:
Sammanträdesdatum:
Datum då anslaget sätts
upp:
Förvaringsplats för
protokollet:

Kommunstyrelsen
2018-02-06
2018-02-06
Datum då anslaget
tas ner:
Rådhuset

2018-02-27

Underskrift: _________________________________________________________________________________________
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§ 4 Havsplan för Blekinges kustkommuner - beslut om samråd 2015/1710
Kommunstyrelsens beslut
att för Karlshamns del godkänna upprättad samrådshandling, daterad 2018-01-08
att uppdra till stadsmiljöavdelningen att tillsammans med Karlskrona, Ronneby och
Sölvesborgs kommuner genomföra samråd enligt 3 kap. 8 § plan- och bygglagen, PBL
(2010:900)
att förklara paragrafen omedelbart justerad
Sammanfattning
Karlshamns kommun lyfter i den gällande översiktsplanen, Karlshamn 2030, fram vikten av
och vilja att delta i fortsatt översiktlig planering av havsområdet. Kommunens
viljeinriktning är att nyttjandet av havet ska ske i samklang med ett bevarande av
havsmiljön, ett fungerande ekosystem.
Samverkan för kommunal havsplanering i Blekinge initierades under hösten 2014 av
länsstyrelsen och Blekinge Arkipelag. Samverkan ledde under våren 2016 fram till en
gemensam projektplan och ansökan om KOMPIS-bidrag (KOMmunal Planering I (statlig)
Samverkan).
Det pågår framtagande av tre nationella havsplaner för havsplanområdena Bottniska viken,
Östersjön och Västerhavet. Den nationella havsplaneringen leds av Havs- och
vattenmyndigheten (Ha V). Planerna ska vara beslutade av regeringen senast 2021.
Eftersom havsplanerna, liksom kommunernas översiktsplaner, ska vara vägledande är
regeringen angelägen om att planerna stämmer överens när havsplanerna antas. Mot
denna bakgrund har Ha V avsatt pengar till KOMPIS-bidrag för 2016 och 2017. Pengarna
har fördelats till landets kustlänsstyrelser som i sin tur ansvarat för utlysning och prövning
av ansökningar från kommunerna. Blekinges kustkommuner har ansökt och beviljats
bidrag för ett tvåårigt projekt med 75 % statlig finansiering.
Projektet syftar till en mellankommunal och regional planering av havet i de fyra
kustkommunerna i Blekinge län. Arbetet har nu resulterat i en samrådshandling avseende
en fördjupad kommungemensam översiktsplan för havet i Blekinge.
Den framtagna gemensamma översiktsplanen kommer att bli ett viktigt verktyg för att
styra hur vi ska nyttja våra gemensamma resurser så att Blekinges kust och hav även i
framtiden kommer att vara attraktivt för boende, verksamheter och besökare. Målet är att
havsplanen ska ge mer kunskap om havet och vara vägledande för kommunernas
planering.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-08
Samrådshandling bestående av planbeskrivning och plankarta med teckenförklaring,
”Havsplan för Blekinges kustkommuner, Ändring av översiktsplaner avseende
havsområdet, Sölvesborgs kommun - Karlshamns kommun - Ronneby kommun Karlskrona kommun”, daterad 2018-01-08
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Stadsarkitekt Emina Kovacic
Kart- och GIS-samordnare Toomas Randsalu
Planarkitekt Jeanette Conradsson

