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Mottagare
neptunus@ox2.com

Kopia till
Trafikverket diarium
Webb- och projektstöd
Ärendeberedning Planering
Länsstyrelsen Blekinge

Yttrande gällande samråd för 
havsenergipark Neptunus i Östersjön 

Yttrande
Trafikverket besvarar denna remiss utifrån vårt ansvar som 
riksintressemyndighet för kommunikationer. Denna remiss påverkar 
anläggningar för sjöfart av riksintresse.

I och runtom området för havsenergiparken finns flera sjötrafikstråk som är 
utpekade som riksintresse för kommunikationer. 

Vi är tacksamma för det kompletterande underlaget ni skickade ut, utifrån 
korrigeringen av kartunderlag för farleder/sjötrafikstråk. 

Vi noterar att ni i det ursprungliga förslaget har tagit hänsyn till 
sjötrafikstråken inne i området, men att ni i kompletteringen inte har haft tid 
att göra det. Det är av yttersta vikt att vindkraftverken eller andra 
anläggningar inte placeras i sjötrafikstråken, och att det finns ett 
säkerhetsavstånd mellan vindkraftverken och sjötrafikstråken. Det gäller både 
de stråk som går genom området för havsenergiparken och de stråk som går 
bredvid området. 

Sjötrafikstråken är utpekade som områden av riksintresse för 
kommunikationer enligt 3 kap 8 § miljöbalken, och de ska då skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningarna.

Det är oförenligt med riksintresse för sjöfarten att placera vindkraftverk i 
farleder och sjötrafikstråk. Dragningen av kablar behöver göras utan 
långsiktigt negativ påverkan på farleder och sjötrafikstråk. 

Trafikverket noterar att samråd även skett med Sjöfartsverket och överlåter 
operativ bedömning till Sjöfartsverket.
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Föredragande, samråd och sakgranskning
Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef för nationell samhällsplanering 
Linda Göransson. Föredragande har varit nationell samhällsplanerare Elina 
Brodén. 

Linda Göransson
Enhetschef för nationell samhällsplanering 

Kontaktuppgifter
Elina Brodén
Nationell samhällsplanerare

elina.broden@trafikverket.se 
Direkt: 010-123 49 45
Mobil: 070-007 07 81 

Trafikverket
Adress: 781 89 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921
trafikverket.se
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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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