LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2011‐03‐14

68

129

Arbets‐ och personalutskottet

2011‐02‐28

37

71

marsks15
Dnr 10.808‐21

Havsplaneringsutredningens betänkande SOU 2010:91
Planering på djupet – fysisk planering av havet (M2010/4786/H)
Bilaga:
Sammanfattning

Ärendebeskrivning
Luleå kommun har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerade
betänkande. Sammanfattning av betänkandet bifogas.

Stadsbyggnadskontorets yttrande
Utredningen föreslår ett nytt system för statlig fysisk planering av havet med
bestämmelser i en ny lag, havsplaneringslagen. Havsplaner ska tas fram för
tre områden, Luleå kommun berörs av Bottniska viken. Syftet med planen är
att ge ett samlat underlag för olika typer av prövning och planering. Havs‐
och vattenmyndigheten ska särskilt samråda med kommunerna samt ta
hänsyn till kommunernas planer och kommunernas planering ska samordnas
med havsplanen. Kommunens översiktsplan omfattar havet ända ut till den
ekonomiska zonen eller fram till territorialgränsen.
Det är anmärkningsvärt att ett förslag som handlar om fysisk planering och
nämner ett flertal olika områden samt gränser inte har en karta.
Benämningarna på olika områden, zoner och gränser är varken definierade
eller utsatta. Detta är förvirrande.
Förslaget innehåller otydliga gränser både geografiskt och för ansvars‐
fördelning. Eftersom havsplanens område går omlott med den kommunala
översiktsplanen kan man säga att det kommunala planmonopolet ifrågasätts.
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Om staten har ett behov av att planera inom kommunens gränser bör vi
godkänna detta i förväg. Om två planer finns för samma geografiska område
är det nödvändigt att förtydliga ansvarsfördelningen. Begrepp som ta hänsyn,
samordning, garantera insyn och inflytande är otydliga.
Planeringen av havet kan utvecklas till det bättre. Det ekonomiska stödet och
kunskapsstödet till kommunerna som nämns är bra och helt nödvändigt för
att havsplaneringen ska lyckas.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen lämnar ovanstående
synpunkter som kommunens yttrande till Miljödepartementet.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta att
‐

godkänna ovanstående yttrande med det förtydligandet att det
kommunala planmonopolet enligt plan och bygglagen ska gälla
innanför kommungränsen.

_____

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‐

godkänna ovanstående yttrande med det förtydligandet att det
kommunala planmonopolet enligt plan och bygglagen ska gälla
innanför kommungränsen.

_____

Beslutsexpediering
Miljödepartementet, Stadsbyggnadskontoret
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