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1 Inledning och bakgrund 

Vattenfall Vindkraft AB (nedan ”Vattenfall” eller ”bolaget”) ansöker om 

undersökningstillstånd enligt 3 a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln inför 

etablering av en vindkraftspark i Sveriges ekonomiska zon i Kattegatt. Ansökan omfattar 

undersökning av såväl området för den planerade vindkraftsparken som de 

kabelkorridorer som förbinder parken med elnätet på land. Syftet med de 

undersökningar som Vattenfall nu söker tillstånd för är att kartlägga bottenförhållanden, 

såsom djup, geologi, sedimenttyp, bottenhabitat och föremål av marinarkeologiskt 

intresse, inom det ansökta området, vilket i sin tur kräver upprättande av en MKB.  

Enligt 3 a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln förutsätter utforskning av 

kontinentalsockeln via borrning m.m. att sökanden ska upprätta en 

miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken (om 

verksamheten eller åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan). Då 

planerade undersökningar innefattar borrning och eftersom undersökningarna som 

planeras orsakar undervattensbuller inom de frekvensintervall som är hörbara för 

marina däggdjur bedöms det att betydande miljöpåverkan inte kan uteslutas. Något 

undersökningssamråd har därmed inte genomförts och samrådsförfarandet börjar med 

ett avgränsningssamråd.  

Föreliggande handling utgör underlag för det avgränsningssamråd som enligt 

bestämmelserna i 6 kap 30 § miljöbalken ska hållas med länsstyrelsen, 

tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten 

samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan 

antas bli berörda av verksamheten. 

Vattenfall önskar nu synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och 

utformning samt på den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning 

och de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre 

händelser. 

Samrådsyttrande lämnas via brev eller mail till Anna Seffel, Vattenfall Vindkraft 

AB, Postadress, 169 92 Stockholm, KattegattSyd@Vattenfall.com. Yttrande 

önskas senast den 16 april 2021. 
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 Uppdateringar i samrådsunderlaget jämfört med 

tidigare version 

Samrådsunderlaget har uppdaterats utifrån ny information som framkommit då projektet 

fortskridit sedan den senaste versionen togs fram. Förändringarna är baserade på att 

exportkabeldragningarna från vindkraftparken in till land har reducerats till en 

norrgående korridor som smalnats av och specificerats. Därför har kap. 5, 

Förutsättningar, reviderats. Vilka typer av undersökningar som ska genomföras har inte 

förändrats vilket betyder att påverkansfaktorerna (kap. 4.3) är desamma. Samtliga kartor 

har uppdaterats i januari 2021 utifrån de uppdaterade undersökningskorridorerna.  
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2 Administrativa uppgifter 

Verksamhetsutövare:  Vattenfall Vindkraft AB 

Organisationsnummer:  556731-0866 

Adress:    169 92 Stockholm 

Besöksadress:   Evenemangsgatan 13 C, Stockholm 

Kontaktperson i miljöfrågor: Anna Seffel 

Kontaktuppgifter:   KattegattSyd@Vattenfall.com 

Anläggningsnamn:  Vindkraftpark Kattegatt Syd 

Fastighetsbeteckning:  Vindkraftpark 

Län:    Hallands län 

Område:    Kattegatt Syd 
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3 Lokalisering 

 Undersökningsområde 

Undersökningsområdet som ansökan gäller omfattar det planerade området för 

vindkraftparken och möjliga alternativ för exportkabelkorridorer från parken in till land 

(figur 1). Själva området där vindkraftsparken planeras omfattar en yta av 177 km2. 

Området ligger som närmast cirka 20 km från kusten och helt inom svensk ekonomisk 

zon.  

Kabelkorridorerna sträcker sig från vindkraftparken till kustområdet för landfäste av 

exportkablarna vid Väröbacka. Därmed ligger kabelkorridorerna delvis inom svensk 

ekonomisk zon och delvis inom Sveriges sjöterritorium. Från valt landfäste kommer 

senare sjökablarna övergå i markkabel som kopplas upp mot det svenska stamnätet för 

eldistribution. Det ansökta området för kabelkorridorerna är  totalt ca 150 km2.  

 
Figur 1. Undersökningsområde med alternativ för kabelkorridorer. 
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 Planer 

Planeringsansvaret för kustområden i Sverige fördelar sig mellan regeringen och 

kommunerna ( Havs- och vattenmyndigheten, 2019). Kommunerna har 

planeringsansvar för inre vatten (se figur 2). I territorialhavet delar staten och 

kommunerna planeringsansvaret. I den ekonomiska zonen har staten ensamt 

planeringsansvar. Den planerade vindkraftparken Kattegatt Syd ligger helt inom svensk 

ekonomisk zon medan undersökningsområdet, som även omfattar exportkablar, 

sträcker sig från vindkraftparken i Sveriges ekonomiska zon in till strandlinjen. 

 
Figur 2. Uppdelningen av planeringsansvaret för Sveriges vatten ( Havs- och vattenmyndigheten, 2019). 

Översiktsplaner 

Undersökningskorridorerna ligger inom området som täcks in av Varbergs kommuns 

gällande översiktsplan (antagen 2010), samt fördjupad översiktsplan för Norra kusten 

(antagen 2017) och Väröbacka (under framtagande). 

Den nuvarande översiktsplanen för Varbergs kommun är utökad med en fördjupning för 

Norra kusten och ligger inom havsplaneområdet för Södra Västerhavet (Varbergs 

kommun, 2016). Kuststräckan inom kommunen är ca 7 mil lång och flera olika intressen 

riktas mot kustområdet och havet. Friluftsliv, fiske, sjöfart, täktverksamhet, 

energiproduktion och annan industriverksamhet lyfts fram som betydelsefulla 

verksamheter för framtida etablering.  

Särskilt viktiga frågor som berör området är att skapa förutsättningar för miljöanpassad, 

säker och utökad sjöfart. Den fördjupade översiktsplanen omfattar även riksintresse för 

yrkesfiske som så långt som möjligt ska skyddas. Översikt av riksintressen redovisas i 

kap 5, förutsättningar. 
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Detaljplaner 
Inga detaljplaner som omfattar undersökningsområdet runt Väröbacka har fastställts. 

Underlaget utgår från gällande översiktsplan.  

Havsplaner 
I planeringsmålet för havsplanerna ingår utveckling av energiöverföringen och förnybar 

elproduktion i havet (Havs- och vattenmyndigheten, 2019). Planeringen ska stödja 

Sveriges nationella mål om förnybar energi genom att skapa förutsättningar för 

etablering av havsbaserad vindkraft. Södra Västerhavet har goda förutsättningar för 

vindkraftsetablering med lämpligt djup, höga vindhastigheter och väl utbyggt 

transmissionsnät på land. Stora delar av undersökningsområdet är utpekat som intresse 

för yrkesfiske. I havsplanen för Södra Västerhavet framgår att etablering av vindkraft 

bedöms kunna samexistera med riksintresset för yrkesfiske om verksamheterna 

anpassas till varandra. För att möjliggöra etableringen krävs att hänsyn tas till de höga 

naturvärdena och det lokala yrkesfisket.  

Ett förslag till havsplan har överlämnats till regeringen december 2019 av Havs- och 

vattenmyndigheten. Planen har inte fastställts än. 
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4 Åtgärdsbeskrivning 

 Avgränsning och Omfattning 

Avgränsning i sak 
Tillståndsansökan avgränsas till planerade bottenundersökningarna för en framtida 

havsbaserad vindkraftpark och den potentiella miljöpåverkan dessa kan medföra.  

Separata ansökningar kommer att upprättas i ett senare skede åtminstone för:  

• Tillstånd för vindkraftpark (lagen om Sveriges ekonomiska zon, Lag 1992:1140) 

• Tillstånd enligt kontinentalsockellagen för nedläggning av kablar 

• Tillstånd för förläggning av kablar inom territorialhavet (miljöbalken) 

• Nätkoncession (Ellagen) 

För det fall att projektet på ett betydande sätt kan påverka miljön i något Natura 2000-

område kan det även bli aktuellt med tillståndsprövning enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken 

(s.k. Natura 2000-tillstånd). 

Geografisk avgränsning 
Den geografiska avgränsningen omfattar det område och de värden som enligt 

bedömning riskerar att påverkas av undersökningarna. Den primära påverkansfaktorn 

från undersökningarna bedöms vara undervattensbuller. Påverkansområdet har därför 

avgränsats med avseende på förekomst och utbredning av arter (i detta fall främst 

tumlare) som anses känsliga för undervattensbuller. Undersökningarna kräver 

användande av fartyg vilket innebär en potentiell störning på sjötrafik samt riksintresset 

för sjöfart och till viss mån yrkesfisket. 

Avgränsning av samrådskrets 
Samrådskretsen omfattar myndigheter, kommuner, organisationer och bolag samt 

övriga enskilda och den allmänhet som kan antas bli berörda av undersökningarna. 

Undersökningstillståndet omfattar endast allmänt vatten och vatten i svensk ekonomisk 

zon och därmed bedöms inga berörda fastighetsägare ingå i samrådskretsen. Enskilt 

berörda utgörs av fiskare verksamma i området. 

Allmänheten informeras om projektet genom annonsering i lokaltidningar i Falkenberg, 

Halmstad och Varberg kommuner och bjuds därmed in att inkomma med yttranden. 

Samrådsunderlaget finns också tillgängligt för allmänheten på Vattenfalls hemsida.  

Genomförda samråd 
Vattenfall har hösten 2020 genomfört samråd med berörda myndigheter, kommuner och 

organisationer. Vintern/våren 2021 slutförs samrådet med enskilda och allmänhet. 
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 Planerade undersökningar 

Geofysiska och geotekniska undersökningar krävs för planering och byggnation av en 
vindkraftspark. Undersökningarna ger nödvändiga underlag för val av teknik, typ av 
fundament samt bidrar med information om bottenförhållanden vilket minskar risken för 
påverkan på marina natur- och kulturvärden under byggnation av vindkraftsparken.  

Omfattning och tidsåtgång för de olika undersökningarna redovisas i tabell 1 nedan. 

Antalet provpunkter, sjömätt yta och tidsåtgång kan komma att förändras efter att beslut 

om landfäste tagits. De siffror som redovisas i tabellen nedan är ett konservativt 

antagande (baserade på den kabelsträckningen som innebär den längsta sträckan 

mellan vindkraftpark och strand). Tidsåtgången för olika typer av undersökningar avser 

effektiv tid och omfattar inte avbrott i verksamheten till följd av exempelvis dåliga 

väderförhållanden.  

Tabell 1. Omfattning och tidsåtgång för planerade undersökningar. 

 Undersökningar per 
delområde 

Antal 
provpunkter 

Tidsplan för 
undersökning 

 Vindkraftparksområde   

Geofysiska undersökningar 

(utförs från fartyg) 

SSS, MBES, Magnetometri 

(SBP), Seismiska 

undersökningar (2D) 

n.a.*  70 dagar 

Bottenhugg  40 st 

Geotekniska undersökningar 

(stationära, från ankrat fartyg 

eller plattformtill ett djup om 

50 m) 

Borrhål 40 st 90 dagar inklusive 

stopp 
CPT  30 st 

Seismisk CPT  8 st 

CPT i borrhål  20 st 

 Undersökningsområde 

exportkabel 

 
 

Geofysiska undersökningar 

(utförs från fartyg) 

MBES, SSS, Magnetometri, 

SBP 

n.a.* 60 dagar 

Bottenhugg 100 st 

Geotekniska undersökningar 

(stationära, från ankrat fartyg 

eller plattform) 

Vibrocorer och CPT  130 st 20 dagar 

 Kustnära undersökningar 
 

 

Geofysiska undersökningar 

(utförs från fartyg) 

MBES, SSS, Magnetometri, 

SBP 

n.a.* 15 dagar 

*Undersökning utförs längs transekt med fartyg i rörelse 
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Seismiska undersökningar ger, tillsammans med borrning, CPT och vibrocorer, 

information om de geologiska och fysiska egenskaperna under havsbottnen. Underlaget 

behövs bland annat vid val och projektering av fundament. Seismiska undersökningar 

kan även ge information om så kallade svaga lager som gasansamlingar vilket också är 

viktigt i planeringsfasen för vindkraftparken.  

2D-seismisk undersökning ger en bild av tvärsnittet genom berggrunden. En seismisk 

undersökning innebär att lågfrekventa ljudvågor skickas genom jordskorpan.  Vissa av 

vågorna studsar uppåt när jordformationerna byter karaktär. Sensorer vid ytan fångar 

sedan upp och registrerar dessa reflekterade ljudvågor. Ljudvågor som reflekteras från 

ytligare formationer fångas upp fortare än de som reflekteras från djupare formationer. 

Av ljudvågorna genereras därefter en bild av de olika formationernas djup och 

sammansättning ner till ett djup av cirka 100 m under havsbottnen. Vilket djup 

undersökningen når beror på ljudvågornas frekvens. Höga frekvenser ger mer 

detaljerad information. För att uppnå en noggrannhet på 0,5–0,7 m krävs frekvenser 

mellan 700–2500 Hz.  

Vibrocorer är en vibrationsdriven rörprovtagare som används vid insamling av 

sedimentkärnor för att kunna karakterisera ytsedimenten.  

Cone penetrometer test (CPT) används för att bestämma geotekniska egenskaper i 

havsbottnen och för avgränsning av jordstratigrafi. CPT-metoden utförs genom att låta 

ett konformat instrument penetrera bottnen i en kontrollerad takt (1,5–2,5 cm/s) med 

spetsen riktad nedåt. Konen har en standarddiameter på 10 cm. CPT är en vanlig 

undersökningsmetod för havsbotten. Datat används för beräkning av 

belastningsskjuvning genom mätningar av skjuvvågshastigheten genom 

sedimentlagren.  

Borrkärnor ger information om geologiska och fysiska egenskaper hos berggrunden.  

Borrstängerna består av en eller flera segment som skruvas ihop med hjälp av 

monteringskit. När borrkronan pressats ned i jordlagret kan kärnan pressas upp genom 

tryck av vätska. Borrningar görs ner till ett sedimentdjup på 50 m. Sedimentprov från 

kärnorna analyseras på labb vid behov. 

Hydroakustisk mätning (MBES och SSS) av havsbottnarna planeras att utföras med 

hjälp av två typer av marina mätmetoder eller så kallade sonarundersökningar. Dessa 

omfattar ekolodning med flerstråligt ekolod (MBES från eng. multibeam echosounder) 

och sidavsökande sonar (SSS från eng. side scan sonar). Dessa metoder baseras på 

ljudvågors förmåga att genomtränga vatten och reflekteras mot botten. MBES 

bestämmer med en ljudpuls både avståndet och riktningen till hundratals punkter. 

Tillsammans med data från positioneringssystemet skapas heltäckande topografiska 

kartor av bottenytan. MBES använder en ljudfrekvens på flera hundra kilohertz som 

knappt penetrerar sedimenten. Multibeamekolodet registrerar också styrkan på det 

reflekterade ljudet vilket tillsammans med positionsdata möjliggör att göra kartor som 

visar bottnens akustiska reflektionsförmåga och används för att bestämma utbredningen 

av och avgränsningen av olika typer av sediment. Sidavsökande sonar mäter 

bottenytans akustiska reflektionsförmåga vilket ger en högupplöst bild av botten och 

används för att identifiera upphöjningar och föremål så som potentiella vrak. Liksom 

MBES använder den sidavsökande sonaren en ljudfrekvens på flera hundra kilohertz 
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som i princip inte är bottenpenetrerande. Den sidavsökande sonaren registrerar enbart 

tiden för den reflekterade ljudpulsen. Fördelen med data från sidavsökande sonar 

jämfört med data från multibeamekolodet är att upplösningen är högre medan 

nackdelen är lägre precision i lägesbestämning.  

Bottenhugg görs med en bottenhuggare (Van Veen-huggare, box-corer eller 

motsvarande) med vilken de övre sedimenten provtas på en yta om exempelvis 0,25 m2 

(fler storlekar på huggare finns på marknaden). Huggare är så kallade 

gravitationsinstrument, d.v.s., de penetrerar ytsedimenten med sin egen tyng och ingen 

hydraulisk mekanik används. 

Penetrerande ekolod (Sub bottom profile, SBP) är ett effektivt sätt för karaktärisering 

av sedimentlager under bottenytan och används bland annat för att identifiera på vilket 

djup det finns berg. Metoden bygger på att ljudpulser skickas ner vilka sedan studsar 

och kommer tillbaka med olika hastighet beroende på bottenmaterialets densitet. 

Resultatet blir en högupplöst, tvådimensionell bild av sedimentlagren under bottenytan. 

SBP genomförs med varierande frekvenser beroende på typ av utrustning.  

 Arbetstider 

Undersökningarna planeras kunna genomföras tidigast 2022. Totalt beräknas 

undersökningarna ta ca fyra månader, förutsatt att flera typer av undersökningar kan 

genomföras samtidigt (tabell 2).  

Tabell 2. Exempel på möjlig tidplan för undersökningsprogram. 
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Vindkraftpark (+1km) 
Geofysiska undersökningar 63                         

Vindkraftpark (+1km) 
Geotekniska undersökningar 80                         

Exportkabel 60                         

Kustnära undersökningar 15                         

  

 Påverkansfaktorer 

De frekvenser och ljudnivåer som alstras av borrning, vibrocorer och CPT bedöms inte 

orsaka någon negativ påverkan på den marina miljön. De undersökningar som bedöms 

kunna riskera en negativ påverkan är därmed seismiska undersökningar och SBP. 

Dessa undersökningar alstrar undervattensbuller med olika frekvenser och olika 

ljudnivåer. De frekvenser som alstras vid seismiska undersökningar ligger mellan 700–

2500 Hz för 2D- seismiska undersökningar och 1–4 kHz för SBP. Ljudnivåerna som en 

SBP avger ligger omkring 200–250 dB//µPa re 1m / ~5.5 kW vid full effekt. Precis vilka 
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frekvenser och ljudnivåer som kommer att användas är okänt till dess en entreprenör 

har upphandlats för arbetena.  

Större delen av undersökningsområdet utgörs av riksintresse för sjöfart och en 

vältrafikerad farled sträcker sig genom området. Fartyg och fartygsbuller kan generellt 

vara störande för marina organismer, främst fisk, fågel och marina däggdjur. Påverkan 

från den fysiska närvaron av arbetsfartyg i området, samt påverkan från fartygsbuller 

kopplat till arbetsfartygen bedöms dock vara försumbar i relation till närvaron av fartyg i 

farleden och den rådande ljudbilden i området.  

 Planerade skyddsåtgärder 

Vattenfall ämnar vidta skyddsåtgärder för att minimera risken för negativ påverkan på 

tumlare under pågående undersökningar. Tumlaren är den art som är dokumenterat 

känsligast för de ljudvågor som alstras vid seismiska undersökningar och därmed 

bedöms de skyddsåtgärder som planeras även vara tillräckliga för andra marina 

däggdjur och för fisk.  

 De skyddsåtgärder som Vattenfall föreslår är: 

• Undersökningarna kommer att begränsas tidsmässigt i största möjliga mån. 

• Så kallade ”pingers” kommer att användas för att skrämma bort tumlare och 

andra marina däggdjur vid arbeten som alstrar undervattensljud. Pingers ger 

ifrån sig en signal som verkar skrämmande på marina däggdjur men inte 

orsakar fysisk skada. Genom användning av pingers innan seismiska 

undersökningar påbörjas kan marina däggdjur avvika från platsen och därmed 

vara utom räckhåll för ljudvågorna.  

• Undersökningarna kommer genomföras med en mjuk uppstart av utrustningen 

vilket innebär att man startar med en låg ljudvolym som sedan ökar succesivt. 

På så sätt ger man ytterligare tid för marina däggdjur och fisk att avvika från 

fartygets närområde innan ljudnivåerna blir så höga att de potentiellt skulle 

kunna vara skadliga. 

• En marin observatör kommer att vara med på undersökningsfartyget för att 

genom en visuell avsökning av vattenytan kring fartyget, innan utrustningen 

startas, men även under hela undersökningstiden för att ytterligare minimera 

risken för att marina däggdjur befinner sig i närheten. Ett annat alternativ är  

passiv övervakning (s.k. PAM). 

• Borrningar kommer inte att genomföras i närhet till odetonerade sprängmedel 

(UXO) vilket säkerställs genom tolkning av resultatet från magnetometri-

undersökningen. 

• Ytterligare skyddsåtgärder avseende marina däggdjur kan komma att 

övervägas beroende på resultatet från den utredning som Vattenfall gör inför 

inlämning av MKB:n (se kapitel 8). 
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 Alternativredovisning 

Alternativ lokalisering 
Eftersom undersökningarna behöver utföras i det område där vindkraftsparken är 

planerad finns ingen alternativ lokalisering för undersökningarna inom själva 

vindkraftparken. Ett resonemang kring alternativ lokalisering av vindkraftparken, 

landfästen och exportkabelförläggningar kommer att inkluderas i kommande 

tillståndsansökan för vindkraftsparken. 

Vid tidigare samråd har två exportkabelkorridorer presenterats, varav en har avfärdats. 

Den exportkabel som utreds vidare är den som presenteras i detta uppdaterade 

samrådsunderlag.  

Nollalternativ 
Ett nollalternativ skulle innebära att undersökningarna inte gjordes. Beskrivna 

undersökningar är dock nödvändiga för projektering och etablering av vindkraftparken. 

Avsaknad av grundliga förundersökningar av bottenförhållanden skulle leda till stora 

osäkerheter under konstruktionsfasen vilket i förlängningen skulle leda till att 

vindkraftparken inte skulle kunna komma till stånd. Nollalternativet till att vindkraftparken 

byggs kommer att redovisas i kommande tillståndsansökan för själva vindkraftparken. 
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5 Förutsättningar 

 Vattendjup 

Kattegatt är ett grunt havsområde med ett medeldjup på 23 m. Undersöknings-

korridoren och vindkraftparken är dock planerade till de något djupare utsjöområdena i 

Kattegatt (figur 3). Vindkraftparken ligger inom ett område med ett djupintervall på ca 

20–80 m. Större delen av området är flackt, med en något större djupvariation i den 

norra delen. Undersökningskorridoren sträcker sig från det djupare utsjöområdet vid 

vindkraftparken in mot det grunda kustområdet kring Väröbacka.   

 
Figur 3. Djupförhållanden inom undersökningsområdet, källa: EMODnet. 
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 Bottenförhållanden 

Bottensubstratet i undersökningsområdet både inom den planerade vindkraftparken och 

inom kabelkorridoren utgörs, enligt tillgängliga underlag2, främst av mjuka sediment 

(figur 4). 

 
Figur 4. Bottenförhållanden/ytsubstrat inom undersökningsområdet (datakälla: EMODnet). 

 

Inom vindkraftparksområdet visar de videoundersökningar som gjorts av Länsstyrelsen i 

Hallands län på att substratet främst utgörs av lera/silt med undantag för den norra 

delen av området där bottnarna domineras av rev och sandbankar (figur 5). 

 
2 https://www.emodnet-geology.eu/map-viewer/?p=seabed_substrate  

https://www.emodnet-geology.eu/map-viewer/?p=seabed_substrate
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Figur 5. Ytsubstratkarta inzoomat på det planerade vindkraftparksområdet (inventeringsdata från Länsstyrelsen 
i Hallands läns dropvideoundersökning 2016, samt EMODnet). 

 Hydrologi 

Strömförhållandena i Kattegatt karaktäriseras av en norrgående ytström av 

Östersjövatten samt en sydgående underliggande ström av saltare Skagerrakvatten. 

Ytströmmen, även kallad Baltiska strömmen löper längs den svenska kusten, och 

påverkas av vindförhållanden och storleken på det utflödande Östersjövattnet. Även om 

strömmarna varierar är nettoflödet riktat norrut för ytvattnet och söderut för det djupare 

vattenmassorna. Strömmarnas riktning skapar vanligtvis en skiktning av vattenmassan 

utanför Göteborg. Saltskillnaden mellan de två lagren är stor och skiktningen stabil och 

skarp. Skiktningen varierar något men ligger i medel kring 15 m djup.  

 Miljökvalitetsnormer 

En miljökvalitetsnorm (MKN) är en bestämmelse om kvaliteten i luft, vatten, mark eller 

miljön i övrigt. MKN regleras i 5 kap. miljöbalken och vid tillståndsgivning enligt 

miljöbalken ska det säkerställas att tillståndet inte medverkar till att några MKN 
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överskrids. Den planerade verksamheten bedöms kunna påverka MKN inom 

vattenförvaltningsförordningen och havsmiljöförordningen.  

Förvaltningsområdena för vattendirektivet och havsmiljödirektivet överlappar geografiskt 

från strandlinjen ut till 1 nautisk mil från baslinjen (se figur 2) vilket innebär att det inom 

detta område ska göras en bedömning av påverkan på MKN både enligt vattendirektivet 

och enligt havsmiljödirektivet.  

Miljökvalitetsnormer inom vattenförvaltningsförordningen 

Inom den nationella vattenförvaltningen regleras ytvatten (sjöar, vattendrag och 

kustvatten inom 1 nautisk mil från yttre kustbandet) utifrån EU:s ramdirektiv för vatten 

(2000/60/EG) som implementerats i svensk lagstiftning i 5 kap. miljöbalken (1998:808) 

och vattenförvaltnings-förordningen (2004:660). Ytvattnen delas in i vattenförekomster, 

utifrån hydrologi och storlekskriterier. Kustvattenförekomsterna grupperas i sin tur i olika 

kustvattentyper. 

Varje vattenförekomst har egna miljökvalitetsnormer (MKN) som inte får överskridas. 

MKN är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken 1999 och anger 

de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för eller som 

miljön eller naturen kan belastas med. MKN ska se till att god miljöstatus upprätthålls 

eller uppnås, och normerna sätts utifrån ekologisk och kemisk status. För att få tillstånd 

för en verksamhet som riskerar att påverka vattenmiljön, får inte miljökvalitetsnormerna 

för vatten påverkas negativt.  

Undersökningsområdet berör tre vattenförekomster; N m Hallands kustvatten, 

Vändelsöarkipelagen och Klosterfjorden3 (figur 6, tabell 3). Alla tre kräver åtgärder för att 

uppnå god ekologisk status med avseende på övergödning.  

 
3 https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=1589fd5a099a4e309035beb900d12399  

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=1589fd5a099a4e309035beb900d12399
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=1589fd5a099a4e309035beb900d12399
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Figur 6. Vattenförekomster som berörs av undersökningsområdet, (datakälla: VISS). 

 

Tabell 3. Berörda vattenförekomster och tillhörande status. 

Vattenförekomst Areal 
(km2) 

Ekologisk 
status 

MKN Kemisk status MKN 

N m Hallands 
Kustvatten 

302 Måttlig God ekologisk 
status 2027 

Uppnår ej god God kemisk 
ytvattenstatus 

Vändelsöarkipelagen 33 Måttlig God ekologisk 
status 2027 

Uppnår ej god God kemisk 
ytvattenstatus 

Klosterfjorden 9 Måttlig God ekologisk 
status 2027 

Uppnår ej god God kemisk 
ytvattenstatus 
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Miljökvalitetsnormer inom havsmiljöförordningen 

Havmiljödirektivet (2008/56/EG) är ett ramverk för havsmiljön som syftar till att uppnå ett 

hållbart nyttjande av EU:s havsområden, samtidigt som biologisk mångfald bevaras och 

ekosystemen hålls friska och fria från föroreningar. Havsmiljödirektivet 

är implementerat i svensk lagstiftning genom havsmiljöförordningen (2010:1341).  

Två kustvattentyper (1s Västkustens inre kustvatten, Kattegatt samt 4 Västkustens yttre 

kustvatten, Kattegatt) och ett utsjövatten (Kattegatts utsjövatten) berörs av planerad 

verksamhet (figur 7). 

 
Figur 7. Kustvattentyper och utsjövatten som berörs av undersökningsområdet, (datakälla: VISS). 

 

Den miljökvalitetsnorm enligt HVMFS (2012:18) som bedöms vara relevant för sökt 

verksamhet är ”E.2 Mänskliga verksamheter ska inte orsaka skadligt impulsivt ljud i 

marina däggdjurs utbredningsområden under tidsperioder då djuren är känsliga för 

störning (2018:18)”. I dagsläget saknas indikatorer för att bedöma MKN E.2. 

 Naturvärden 

Bottensamhälle: Länsstyrelsen i Hallands län gjorde 2016 en videoundersökning av 

bottensamhället i Kattegatt (Länsstyrelsen, Hallands län, 2018). Inom den planerade 

vindkraftsparken Kattegatt Syd inventerades 73 stationer. Undersökningarna visar att de 
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Natura 2000-naturtyper (rev och sandbankar) som finns med i bevarandeplanerna för 

angränsande Natura 2000-områden främst är representerade i den norra delen av 

vindkraftparksområdet (figur 8).  

 
Figur 8. Natura 2000-naturtyper inom det planerade vindkraftsparksområdet (datakälla: EMODnet) 

 

Länsstyrelsens undersökningar visade att bottensamhället i djupare områden inom 

vindkraftsparksområdet främst utgörs av det enligt Ospar prioriterade habitatet 

Sjöpennor och grävande megafauna. Sjöpennor är långsamväxande och känsliga för 

fysisk störning, så som trålning, men de är också känsliga för grumling och övertäckning 

av sediment. Högre tätheter av sjöpennor hittas främst i den södra delen av 

vindkraftsparksområdet. Recenta trålskador i de norra och mittersta delarna tyder på att 

området nyttjas för fiske av havskräfta (figur 9). 
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Figur 9. Ospar-habitatet "Sjöpennor och grävande megafauna" inom det planerade vindkraftsparksområdet. 

 

Fisksamhället: Enligt den utsjöbanksinventering som gjorts av Naturvårdsverket utgörs 

fisksamhället på närliggande utsjöbankar av vanliga västkustarter så som torsk, 

glyskolja, sjötunga, sandskädda, stensnultra, rödspätta, fjärsing och vitling 

(Naturvårdsverket, 2010). Fiskfaunan på utsjöbankarna är troligen dock inte helt 

representativ för undersökningsområdet eftersom vattendjupet generellt är större och 

substratet skiljer sig åt. Tidigare studier visar att torsklek förekommer utanför 

Falkenbergs kust (Vitale, Börjesson, Svedäng, & Casini, 2008).  

Marina däggdjur: Natura 2000-området Stora Middelgrund tangerar det planerade 

området för vindkraftsparken. Området är utpekat som viktigt för tumlare framförallt 

under reproduktionsperioden på sommaren (Carlström and Carlén, 2016). Därutöver 

finns två ytterligare skyddsvärda områden, ett söder om Stora Middelgrund och ett norr 

om den planerade vindkraftparken. Båda dessa områden är främst viktiga för arten 

under våren (figur 10). De tumlare som nyttjar området tillhör främst Kattegatt-/ 

Bälthavspopulationen som tillsammans med tumlarna i Skagerrak utgör den totala 

tumlarpopulationen på svenska västkusten. Tumlarpopulationen på svenska västkusten 

bedöms vara livskraftig (LC) enligt information från Artdatabanken. 
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Tumlare använder ekolokalisering för att hitta föda och orientera sig i sin omgivning 

vilket gör arten mer känslig för undervattensljud än knubbsäl och gråsäl.  

Data kring förekomst och utbredning av knubbsäl och gråsäl i Kattegatt är bristfällig, 

men båda arterna förekommer i området 

 
Figur 10. Skyddsvärda områden för tumlare i närhet till undersökningsområdet (Carlström and Carlén, 2016). 

 

Sjöfågel: Lilla Middelgrund som angränsar till vindkraftparken norra gräns (se figur 11) 

är ett utpekat Natura 2000-område enligt fågeldirektivet och inkluderar arterna sillgrissla 

(A199), tordmule (A200) och tretåig mås (A188). Stora Middelgrund, söder om 

vindkraftparkens område (figur 11) är inte utpekat som Natura 2000-område enligt 

fågeldirektivet men alkor (tordmule och sillgrissla) tas upp i Natura 2000-områdets 

bevarandeplan. Tack vare de inventeringar och kartläggningar som utförts inom det 

angränsande vindkraftsprojektet vid Stora Middelgrund har Vattenfall skaffat sig en god 

kunskapsbild om alkorna i området. Ytterligare fågelinventeringar pågår nu även i 

området runt Kattegatt Syds planerade vindparksområde.  
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 Riksintressen och skyddade områden 

Det planerade undersökningsområdet berör fyra Natura 2000-områden: Lilla 

Middelgrund som tangerar undersökningsområdet för den planerade vindkraftparken i 

norr, Stora Middelgrund som tangerar den planerade parken i söder, Morups bank som 

tangerar den undersökningskorridor som går längst österut samt Balgö som ligger 

närmare kusten och tangerar kabelkorridoren. Även Natura 2000-områdena Nordvästra 

Skånes havsområde och Fladen ligger i närheten men inte i direkt anslutning till 

undersökningsområdet. I närområdet ligger också det kustnära naturreservatet 

Vendelsöarna som tangeras av den norra delen av undersökningsområdet (figur 11). 

 
Figur 11. Skyddade områden i närhet till det planerade undersökningsområdet, (datakälla: Naturvårdsverkets 

kartverktyg skyddad natur). 

 

I tabell 4 nedan redovisas de marina bevarandevärden som finns med i 

bevarandeplanen för berörda Natura 2000-områden samt de arter och naturtyper som 

berörda naturreservat avser att skydda. För Nordvästra Skånes havsområde finns ännu 

ingen bevarandeplan, men information kring naturtyper och arter finns tillgängliga via 

webverktyget Skyddad natur4. Bevarandeplanerna för Lilla Middelgrund och Fladen 

 
4 https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 
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håller för tillfället på att uppdateras. I uppdateringen kommer bland annat bubbelrev att 

finnas med även i bevarandeplanen för Lilla Middelgrund. 

Tabell 4. Skyddade områden i havet belägna i närhet till  undersökningsområdet. 

Område Typ av områdesskydd 
Bevarandevärden 

Lilla Middelgrund Natura 2000 
1110 Sandbankar, 1170 Rev, (1180 
Bubbelrev enligt kommande bevarandeplan) 
Tumlare, Sillgrissla, Tordmule, Tretåig mås  

Stora Middelgrund Natura 2000 
1110 Sandbankar, 1170 Rev, 1180 
Bubbelrev, Tumlare 

Nordvästra Skånes 
havsområde 

Natura 2000 
1110 Sandbankar, 1170 Rev, Tumlare, 
Knubbsäl, Gråsäl, sjöfågel 

Balgö Natura 2000 

1110 Sandbankar, 1170 Rev, 1140 Blottade 
ler och sandbottnar, 1160 Stora vikar och 
sund , Tumlare, Gråsäl, Knubbsäl, 
Skärfläcka, Småtärna, Fisktärna 

Morups bank Natura 2000 1110 Sandbankar, 1170 Rev 

Fladen Natura 2000 
1110 Sandbankar, 1170 Rev, 1180 
Bubbelrev, Tumlare 

Vendelsöarna Naturreservat Ålgräs, fiskrekrytering, fågel 

 

Utpekade riksintressen för naturvård sammanfaller i huvudsak med områden i närheten 

av beslutade Natura 2000-områden. Större delen av kuststräckan som berörs av 

undersökningsområdet är även riksintresse för friluftsliv (figur 12). 
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Figur 12. Riksintressen (naturvård och friluftsliv) i närhet till det planerade undersökningsområdet, (datakälla: 
Naturvårdsverkets kartverktyg skyddad natur). 

 

Hela kusten omfattas av strandskydd vilket innefattar området 100 m ut från 

strandlinjen. På många ställen är strandskyddet utvidgat till 300 m eller ett djup på 

maximalt 6 m. Detta gäller framförallt för områden av riksintresse. 

Undersökningsområdet överlappar med tre områden som pekats ut som riksintresse för 

yrkesfisket (figur 13) och undersökningsområdet överlappar även med riksintresse för 

farled (figur 14). Den farled som sträcker sig inom undersökningsområdet är 

vältrafikerad av atlantiska fartyg på väg till Östersjöns hamnar. 
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Figur 13. Riksintresseområden för yrkesfiske (datakälla: Havs- och vattenmyndigheten). 
 

Från och med 1:a Juli 2020 infördes ett nytt trafiksepareringssystem och en ny 

fartygsrutt närmare den svenska kusten för trafiken mellan Skagen och Öresund. 

Åtgärderna ska skapa högre säkerhet och minska den hårt trafikerade rutten väster om 

den planerade vindkraftparken (Route T). Den nya fartygsrutten kallas Route S, se figur 

14.  
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Figur 14. Sjöfart och yrkesfiske i närhet till det planerade undersökningsområdet, (datakälla: Trafikverket och 
Naturvårdsverkets kartverktyg skyddad natur, samt Danska Søfartsstyrelsen). 

 Kulturmiljö 

Befintliga underlag avseende marinarkeologi i undersökningsområdet är bristfälliga. De 

undersökningar som Vattenfall söker tillstånd för syftar bland annat till att fungera som 

underlag för marinarkeologiska utredningar inför tillståndsansökan för uppbyggnad av 

vindkraftparken. Befintliga underlag visar på att det finns ett flertal kulturhistoriska 

lämningar i from av vrak längs kusten mellan Vendelsöarkipelagen och Laholmsbukten. 

Dessa kan utgöra möjliga fornlämningar. Det finns även ett antal vrak där det inte gjorts 

någon antikvarisk bedömning, dessa är inte kategoriserade som kulturhistoriska 

lämningar.  

 Fiske  

Området för vindkraftsparken och utredda korridorer för exportkabel omfattas av 

riksintresse för yrkesfiske. Som en del av miljöbedömningsprocessen och inför 

inlämning av tillståndsansökan för etablering av vindkraftparken planeras en fördjupad 

studie om yrkesfiskets användande av området. Samråd med yrkesfiskets företrädare 

pågår inom ramen för den processen. 
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Yrkesfiske bedrivs både inom den planerade vindkraftparken och i närliggande 

områden. Enligt fångstdata från Havs- och vattenmyndigeten är det övervägande 

trålfiske som bedrivs inom området och de arter som fiskas mest är sill/strömming, 

havskräfta, torsk, fjärsing samt rödspätta och andra plattfiskar. Framförallt trålfiske av 

havskräfta är viktigt inom området för vindkraftparken. Den planerade vindkraftparken 

och delar av exportkabelkorridoren ligger delvis inom en buffertzon (för fiskefritt område) 

där fisket är reglerat under torskens lekperiod.   

 Näringsliv och transporter 

Både öster och väster om vindkraftparken återfinns vältrafikerade farleder för 

yrkestrafik. Från och med 1 juli 2020 infördes ett nytt trafiksepareringssystem och en ny 

fartygsrutt, kallad Route S, närmare den svenska kusten för trafiken mellan Skagen och 

Öresund. Det nya systemet infördes för att skapa högre säkerhet och för att avlasta den 

befintliga hårt trafikerade Route T. Kabelkorridoren passerar söder om en av cellerna 

inom det nya trafiksepareringssystemet (TSS) inom Route S (se figur 14). Inga kända 

militära områden berörs av projektet. 

 Rekreation och friluftsliv 

Turism utgör en viktig näring i Hallands län främst under sommarhalvåret. Det finns gott 

om historiska lämningar och havsnära natur. De kustnära områdena utgör riksintresse 

för friluftsliv enligt 3:e och 4:e kapitlet i miljöbalken. Längs kusten finns bland annat ett 

antal kommunala badplatser.  

 Boendemiljö 

De undersökningar som planeras i kustnära områden utgörs endast av de vanliga 

sjömätningsundersökningarna SSS, MBS och SBP vilket medför endast en kortvarig 

närvaro av ett undersökningsfartyg. Därmed bedöms inte boendemiljön påverkas av de 

planerade undersökningarna.  
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6 Potentiell miljöpåverkan 

 Bottenförhållanden 

De planerade undersökningarna bedöms inte påverka bottenförhållanden inom 

undersökningsområdet eftersom de undersökningstyper som stör botten (CPT, borrning, 

sedimentinsamling) tar en mycket marginell yta i anspråk. 

 Miljökvalitetsnormer 

De planerade undersökningarna bedöms inte påverka kemisk eller ekologisk status i 

berörda vattenförekomster eller att satta MKN uppnås.  

Den miljökvalitetsnorm enligt HVMFS (2012:18) som bedöms vara relevanta för sökt 

verksamhet i det berörda utsjövattnet är ”E.2 Mänskliga verksamheter ska inte orsaka 

skadligt impulsivt ljud i marina däggdjurs utbredningsområden under tidsperioder då 

djuren är känsliga för störning. (HVMFS 2018:18)”. I dagsläget saknas indikatorer för att 

bedöma MKN E.2. Påverkan på marina däggdjur kommer att utredas inför inlämning av 

tillståndsansökan (se kapitel 8). 

 Naturvärden 

Den påverkansfaktor som riskerar att påverka marina naturvärden är 

undervattensbuller. De frekvenser som används vid seismiska undersökningar ligger 

inom det intervall som kan verka störande för marina däggdjur, främst tumlare. 

Tumlares hörselintervall sträcker sig mellan 200 Hz till 180 kHz medan sälars hörsel är 

begränsad till ett spektrum mellan 75 Hz och 75 kHz (Anderson M.H. et. al., 2016).  

Tumlaren är den art av marina däggdjur som förekommer inom området som är mest 

känslig för ljudvågor under vatten. Ljudvågorna riskerar främst att orsaka 

beteendeförändringar så som avvikelsebeteende hos individer som befinner sig i 

undersökningsfartygets närhet, men kan i värsta fall också ge skador på tumlares 

hörselorgan. Tumlares hörsel är som känsligast för frekvenser strax över 100 kHz, 

eftersom det är inom detta spektrum (110–150 kHz) som de kommunicerar. 

Känsligheten minskar ju lägre frekvensen är och därmed kan ett ljud med hög styrka 

(hög decibel) men låg frekvens vara mindre störande än ett högfrekvent ljud med lägre 

styrka. Vattenfall ämnar använda sig av utrustning med frekvenser som ligger i det lägre 

registret av tumlares hörselintervall.  

Vattenfall kommer inför inlämnandet av MKB:n att göra en fortsatt utredning om de 

planerade undersökningarnas potentiella påverkan på marina däggdjur. Eftersom 

undersökningarna är tidsmässigt begränsade bedöms risken för påverkan med 

föreslagna skyddsåtgärder (användande av pingers, närvaro av marin observatör på 

fartyget och långsam igångsättning av utrustningen) dock preliminärt som begränsade.  
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För övriga marina naturvärden bedöms påverkan bli försumbar: 

• Fiskar hör generellt lägre frekvenser än de som verkar störande för marina 

däggdjur. Undersökningsområdet berör två utpekade lekområden för torsk, men 

eftersom torskens hörselintervall ligger mellan 18 och 470 Hz (Anderson M.H. 

et. al., 2016), vilket är under de frekvenser som brukar användas vid seismiska 

undersökningar, bedöms risken för negativ påverkan på torsk mycket liten.  

• Det finns en viss risk för avvikelsebeteende hos fåglar under 

undersökningsperioden till följd av fartygets närvaro. Undersökningsperioden är 

dock begränsad och den tid fartyget befinner sig inom ett specifikt område är 

mycket kort. Stora delar av undersöksområdet ligger också inom en 

vältrafikerad farled och därmed är den störning som närvaron av 

undersökningsfartyget medför mycket liten i förhållande till annan fartygstrafik. 

Därmed bedöms påverkan på fåglar som försumbar. 

• Påverkan på bottenhabitat bedöms också bli försumbar eftersom de 

undersökningar som direkt stör botten (borrningar, vibrocorer, bottenhugg etc.) 

upptar en mycket liten bottenyta.  

 Riksintressen och skyddade områden 

De naturtyper som finns upptagna i bevarandeplanerna för de Natura 2000-områden 

som berörs av undersökningarna bedöms inte påverkas negativt eftersom de 

undersökningar som direkt stör botten berör en väldigt liten yta och inte genomförs inom 

Natura 2000-områdenas gräns.  

Det finns en viss risk för avvikelsebeteende hos fåglar under undersökningsperioden till 

följd av fartygets närvaro. Undersökningsperioden är dock begränsad och den tid 

fartyget befinner sig inom ett specifikt område är mycket kort och därmed bedöms 

bevarandemålen för berörda fågelarter inte påverkas. 

Med föreslagna skyddsåtgärder (användande av pingers, närvaro av marin observatör 

på fartyget och långsam igångsättning av utrustningen) bedöms risken för att tumlare 

och andra marina däggdjur påverkas av undersökningarna minska. Preliminärt bedöms 

att bevarandemålen för arten inom Natura 2000-områdena inte påverkas. Påverkan på 

marina däggdjur kommer dock att utredas inför inlämning av tillståndsansökan (se 

kapitel 8). 

Eftersom stora delar av undersökningsområdet utgörs av riksintressen för sjöfart och 

fiske finns viss risk för påverkan på intressena. Sjöfarten kommer dock att underrättas 

innan arbetena påbörjas vilket gör att påverkan bedöms bli försumbar.  

Riksintresse friluftsliv och naturvård bedöms inte beröras av verksamheten. 

 Kulturmiljö 

Ingen påverkan på kulturmiljö bedöms uppkomma. Ingen fysisk påverkan på botten 

kommer att ske i direkt närhet till registrerade kulturlämningar. 
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 Fiske 

Större delen av området där vindkraftparken är planerad trålas regelbundet. En viss 

störning av yrkesfisket kan därmed inte uteslutas. Störningen är dock begränsad till 

själva undersökningsperioden. Effekterna för yrkesfisket bedöms därmed bli mycket 

begränsade eftersom undersökningarna är tidsmässigt begränsade.  

 Näringsliv och transporter 

Speciell hänsyn kommer att tas till det nya trafiksepareringssystem som gäller från 1:a 

Juli 2020 (S route). En dialog kring hur de planerade undersökningarna ska kunna 

utföras med bibehållen sjösäkerhet i farleden kommer att föras med Sjöfartsverket. Med 

föreslagen skyddsåtgärd bedöms påverkan på näringsliv och transporter bli försumbar. 

 Rekreation och friluftsliv 

Viss störning för fritidsbåtstrafiken kan uppstå men eftersom undersökningarna är 

tidsmässigt begränsade så bedöms påverkan på rekreation och friluftsliv bli försumbar. 

 Boendemiljö 

Inga närboende har identifierats som kan tänkas störas av undersökningarna. 
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7 Kumulativ miljöpåverkan 

Stora delar av undersökningsområdet ligger inom en vältrafikerad farled med många 

stora lastfartyg som passerar vilka alstrar undervattensbuller från fartygsmotorer och 

sonarutrustning. Undervattensljud som orsakas av buller från undersökningsfartyget kan 

bidra till en ökning av detta redan befintliga undervattensbuller. Undervattensljud från de 

olika undersökningarna kan tänkas både maskeras av befintliga ljud, eller ge en 

kumulativ effekt. Frågan kommer att utredas vidare inom ramen för MKB. 
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8 Planerade utredningar 

En fortsatt utredning om de planerade undersökningarnas potentiella påverkan på 

marina däggdjur kommer att göras inför inlämning av MKB:n. Utredningen kommer att 

utgå från befintligt data om marina däggdjurs närvaro i området och fokusera på hur 

undersökningsspecifika frekvenser och ljudnivåer påverkar framförallt tumlare. 



Underlag för avgränsningssamråd för ansökan om 

undersökningstillstånd 

 

 Kattegatt Syd 

 

38 
 

9 Förslag till innehållsförteckning i MKB 

1  INLEDNING OCH BAKGRUND  

1.1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

1.2 BAKGRUND TILL ANSÖKAN  

1.3 SAMRÅD OCH BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN   

2  METOD FÖR MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING  

2.1 AVGRÄNSNING  

2.2 BEDÖMNINGSGRUNDER OCH BEGREPP  

3  ÖVERSIKTSPLAN/DETALJPLAN  

4  DEN ANSÖKTA VERKSAMHETEN/ÅTGÄRDEN  

4.1 LOKALISERING  

4.2 UTFÖRANDE  

4.3 PÅVERKANSFAKTORER  

5  ALTERNATIVREDOVISNING    

6  MILJÖMÅL, MILJÖKVALITETSNORMER OCH HÄNSYNSREGLER  

7  NULÄGE OCH BEDÖMNING AV INTRESSEN/VÄRDEN    

7.1 VATTENDJUP  

7.2 HYDRODYNAMIK  

7.3 BOTTENFÖRHÅLLANDEN/ SEDIMENT  

7.4 YTVATTEN/MKN  

7.5 NATURMILJÖ  

7.6 KULTURMILJÖ  

7.7  FISKE  

7.8 NÄRINGSLIV OCH TRANSPORTER  

7.9 FRILUFTSLIV OCH REKREATION  

7.10 RIKSINTRESSEN OCH SKYDDADE OMRÅDEN  

8  EFFEKTER OCH KONSEKVENSER  

8.1 YTVATTEN/ MKN  

8.2 NATURMILJÖ  

8.3 KULTURMILJÖ 

8.4 FISKE 8.5 NÄRINGSLIV OCH TRANSPORTER  

8.6 FRILUFTSLIV OCH REKREATION  

8.7 RIKSINTRESSEN OCH SKYDDADE OMRÅDEN  

9  KUMULATIVA EFFEKTER OCH KONSEKVENSER   

10 SAMLAD BEDÖMNING  

11 LITTERATURFÖRTECKNING  

12 REDOVISNING AV MEDLEMMARNAS SAKKUNSKAP    
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