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Yttrande i anledning av Remiss ang. ansökan om dispens från det 

generella förbudet att dumpa avfall i ett vattenområde enligt 15 

kapitlet MB, Falkenberg kommun (562-6061-20) 
 

 
 

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma 

inom det demersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten - från Strömstad till Kalix. 

Vi tackar länsstyrelsen i Halland för möjligheten att få lämna synpunkter i anledning av rubricerad 

remiss. 

Länsstyrelsen i Halland har mottagit en ansökan om dispens från det generella förbudet mot att dumpa 

avfall i ett vattenområde avseende muddermassor (82 000 m3 härrörande från yttre hamnen, Falkenbergs 

hamn) inom ett område ca 10 nautiska mil sydväst om Falkenberg i Falkenbergs kommun (Falkenberg 

Västra Gärdet 2:1 och Falkenberg Herting 2:1).  

Dumpning till havs känns som 1900-tal och borde över huvud taget inte längre få ske. Det förhållandet 

att området i fråga använts som dumpningsplats tidigare talar enligt vår uppfattning för att inte medge 

sökt dispens, eftersom situationen är som den är i Kattegatt. Det torde stå klart för alla och envar med 

stor tydlighet att dumpning av muddermassor har en negativ påverkan på bottens status.  
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Havet och utsjövatten ska inte vara en avfallsplats. Havet och utsjövatten är fiskares arbetsplats. Havet 

och utsjövatten behöver förbättras miljömässigt och det torde vara en självklarhet att dumpning av 

muddermassor motverkar en sådan förändring. Om exempelvis fiskbestånden i Kattegatt ska kunna 

utvecklas i önskvärd riktning duger det inte att dumpa muddermassor i vattnet.  

Vi noterar att det i det översända materialet talas om rena muddermassor, men samtidigt framgår det av 

s. 18 under 3.3.1 andra stycket att det är tal om ”… låga halter av föroreningar för sediment…” och ”… 

något högre föroreningar…”.  

SFPO förordar det som i materialet omnämns i alternativredovisningen – lägg upp de muddrade 

massorna på land. Vi kan inte dela uppfattningen att det skulle innebära en större miljöpåverkan än 

dumpning till havs, möjligen att problemet blir längre bort och osynligt.  

Vi noterar också att det vid undersökningar av bottenfaunan inte påträffats några arter som finns med på 

Artdatabankens röda lista. Det förhållandet att det inte ens påträffades en torsk gör att vi anser att det 

med fog kan krävas att den sökta dispensen inte ska medges.  

Som om det redan anförda inte skulle vara nog som skäl till varför det sökta tillståndet inte ska medges 

vill särskilt pekas på omständigheten att ”[d]umpningsplatsen befinner sig inom ett riksintresse för 

yrkesfiske som är både fångstområde och fiskhabitat, lekområde”. Hur kan det ens vara möjligt att få 

ansöka om att få dumpa muddermassor på ett område som är av riksintresse kan vän av ordning undra.  

I ansökan står att läsa att man minimerar effekterna på torskleken i Kattegatt. Mot bakgrund av 

torsksituationen i Kattegatt är det inte på långa vägar tillräckligt att minimera effekterna, det bör rimligen 

inte få göras saker som riskerar att ha någon negativ effekt såsom dumpning av förorenade 

muddermassor.  

Med stöd av det ovan anförda önskar SFPO att Länsstyrelsen Hallands län avslår 

dispensansökan.  

 

Med vänlig hälsning 

SVERIGES FISKARES PO 

 

 

Peter Ronelöv Olsson  Fredrik Lindberg 

Ordförande   Ombudsman 

 


