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Mottagare 
sgu@sgu.se 

 

SGU 

Box 670 

751 28 Uppsala 

Kopia till 
Diariet  
Webb- och projektstöd  
Ärendeberedning Planering 

 

Ansökan om tillstånd enligt lagen 
(1966:314) om kontinentalsockeln i 
Skagerack (Mareld)  

 
Bakgrund  

Trafikverket har mottagit rubricerat ärende för synpunkter. Ärendet rör 

ansökan om att undersöka bl.a. de geologiska förutsättningarna för att 

uppföra en större havsbaserad vindkraftpark. Trafikverket yttrar sig utifrån 

trafikslagens riksintressen, i detta fall riksintresse för sjöfart.  

 

Trafikverkets synpunkter  

Aktuellt område berör Trafikverkets riksintresse för sjöfart, farled 

Olsofjorden-Skagen. Trafikverket har ingen erinran i ärendet i detta skede. 

Trafikverket yttrar sig enbart utifrån ärendets frågeställning om ansökan om 

undersökning enligt lagen om kontinentalsockel, inte geografisk belägenhet 

för en eventuell kommande vindkraftspark. Trafikverket vill redan i detta 

skede uppmärksamma på att det är oförenligt med riksintresse för sjöfarten 

att placera havsbaserad vindkraft i farled av riksintresse. 

I övrigt hänvisar Trafikverket till Sjöfartsverkets yttrande. 

Föredragande, samråd och sakgranskning 
Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef för nationell samhällsplanering 

Rami Yones. Föredragande har varit nationell samhällsplanerare Niklas 

Nilsson. I handläggandet av ärendet har avstämning gjorts med Björn 

Garberg och Anders Ljungberg. 
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Med vänlig hälsning  

Rami Yones 

Chef Enhet Nationell samhällsplanering 

 

Rami.yones@trafikverket.se 

Direkt: 010-124 15 50 

 

 

 

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från 

sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet 

till digital offentlig service. 
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