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Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av två nya
farledsavsnitt i farled 511 Landsorts bredgrund, Södertälje
kommun
Sjöfartsverket har begärt att regeringen ska meddela tillåtlighet för två nya
farledsavsnitt i farled 511 Landsorts bredgrund (Landsortsfarleden).
Sjöfartsverkets har inför begäran om tillåtlighet samrått kring ansökan och
miljökonsekvensbeskrivningen. Sjöfartsverkets underlag innehåller bl.a. en
beskrivning av planerade åtgärder med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt redogörelse över Sjöfartsverkets beredning samt de
yttranden från remissinstanser som kommit in under beredningen.
Miljökonsekvensbeskrivningen godkändes av Länsstyrelsen i Stockholms län
den 10 juli 2018 och länsstyrelsen tillstyrkte åtgärden i yttrande den 18
december 2018 Mot bakgrund av att Artdatabankens Rödlistade arter i
Sverige 2020 visar att situationen för ejder och alfågel har försämrats sedan
Sjöfartsverkets underlag avseende påverkan på sjöfågel tagits fram
”Fågelstudie och naturvärdesinventering inför upprustning av farled Södertälje–Landsort
”(2018) Tillåtlighetsprövning (sjofartsverket.se) ombads Sjöfartsverket i juli
2020 att komplettera underlaget med en uppdaterad bedömning av de nya
farledsavsnittens effekter för alfågel och ejder. Sjöfartsverket uppmanades
också att uppdatera redogörelsen över vilka åtgärder som planeras för att
undvika negativ påverkan på och stärka möjligheten att uppnå gynnsam
bevarandestatus för arterna. Sjöfartsverkets gav in en komplettering i
september 2020. Komplettering bifogas.
I remissen ligger att regeringen önskar länsstyrelsens synpunkter på
Sjöfartsverkets komplettering och att länsstyrelsens bedömning i följande
frågor:

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 6
E-post: m.registrator@regeringskansliet.se

-

-

Innebär inrättandet av de två nya farledsavsnitt med tillkommande
fartygstrafik som är föremål för regeringens tillåtlighetsprövning en
sådan otillåten störning eller skada på alfågel och ejder som avses i
4 § artskyddsförordningen?
För det fall svaret på ovanstående fråga är ja bedöms dispens från
förbudet kunna lämnas och under vilka förutsättningar?

Länsstyrelsens remissvar bör ha kommit in till Regeringskansliet, Miljödepartementet senast den 20 augusti 2021. Kompletteringen bör lämnas i
bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e post till
m.registrator@regeringskansliet.se och med kopia till
emma.m.sjoberg@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2019/00428 i
ämnesraden på e-postmeddelandet.
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