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Synpunkter från SFPO i anledning av samråd inför ansökan om tillstånd 

enligt lag (1966:314) om kontinentalsockeln (KSL) för utläggning av nya ut-

loppsledningar i Öresund och samråd om ett nytt system för rening av vårt 

avloppsvatten 

 

 
Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det de-

mersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har 

medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. Vi står för ett långsiktigt 

hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet 

och kvalité.   

I det första av de två rubricerade samråden har VA SYD bjudit in till ett skriftligt avgränsnings-

samråd med anledning av planerad utläggning av nya och längre utloppsledningar i Öresund. 

De nya utloppsledningarna planeras att i stor utsträckning läggas inom allmänt vatten, något 

som kräver tillstånd enligt KSL. I det andra samrådet har VA Syd bjudit in till ett nytt avgräns-

ningssamråd enligt MB i anledning av byggandet av ett nytt avloppsreningssystem för kommu-

nerna Burlöv, Lomma, Malmö och Svedala, något som görs för att värna våra vattenmiljöer, 

möjliggöra växande stöder och möta krav på mer avancerad rening.    

SFPO har tidigare, den 29 september 2022, lämnat synpunkter, vi vidhåller de då avgivna syn-

punkterna. I de redan ingivna synpunkter efterlyste vi i MKB en korrekt beskrivning av det 

småskaliga och kustnära yrkesfiske som bedrivs i det aktuella området tillsammans med ett 
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påtalande av att det i Lommabukten finns områden med riksintresse för yrkesfiske. SFPO me-

nade vidare att tidpunkter för provborrningar och undersökningar bör överenskommas med de 

berörda yrkesfiskarna i området samt att det finns en inte oberättigad oro för negativa effekter 

av undersökningar i form av spridning av kontaminerade sedimentsmassor, något som skulle 

kunna avsevärt försämra fiskemöjligheterna i området. Andra risker som har identifierats är 

förändrade strömningsförhållanden och undervattensbuller. Potentiella effekter av dessa risker 

för fiskbestånden i området och yrkesfisket bör beskrivas i MKB. SFPO anser avslutningsvis i 

denna del att om skada för yrkesfisket i området uppkommer till följd av projektet ska ekono-

misk ersättning utgå på så vis att de berörda yrkesfiskarna hålls skadeslösa.  

Med avseende på det andra samrådet - rörande byggandet av ett nytt avloppsreningssystem för 

kommunerna Burlöv, Lomma, Malmö och Svedala, för att bland annat värna våra vattenmiljöer 

och möta krav på mer avancerad rening - har SFPO inget ytterligare att anföra. SFPO delar 

uppfattningen att gamla reningsverk behöver byggas ut och moderniseras för att säkerställa en 

bättre rening varigenom en bättre havsmiljö säkerställs.  
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