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Dnr KS 2020/0485

Remiss - Ansökan om tillstånd enligt lagen
(1966:314) kontinentalsockeln att utforska
kontinentalsockeln i Kattegatt
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna yttrande daterat 28 oktober 2020 som svar på remiss om
tillstånd att utforska kontinentalsockeln i Kattegatt enligt lagen
(1966:314) om kontinentalsockeln
2. paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Vattenfall Vindkraft AB planerar att etablera en större vindkraftpark i
Kattegatt i Sveriges ekonomiska zon. Inför etableringen ämnar Vattenfall
AB utföra geotekniska undersökningar i det planerade området för
vindkraftparken samt i två potentiella kabelkorridorer från parken in till
land.
Den planerade vindkraftparken Kattegatt Syd ligger i Sveriges ekonomiska
zon och är placerad utanför Varbergs kommungräns, norr om Stora
Middelgrund. Undersökningsområdet för kabelkorridorerna sträcker sig
från vindkraftparken till de två kustområdena som nu undersöks för
landfäste av exportkablarna, Väröhalvön och Laholmsbukten.
Vattenfall Vindkraft AB har hos regeringen ansökt om tillstånd att utforska
kontinentalsockeln i Sveriges ekonomiska zon och inom Sveriges
sjöterritorium i Kattegatt. Sveriges geologiska undersökning, SGU, har fått i
uppdrag av regeringen att bereda ansökan och SGU har skickat ansökan på
remiss.
Varbergs kommun har fått förlängd remisstid till 25 november 2020.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 28 oktober 2020.
Yttrande daterat 28 oktober 2020.
Remiss avseende ansökan om tillstånd till utforskning enligt lagen
(1966:314) kontinentalsockeln att utforska kontinentalsockeln i Kattegatt,
Sveriges Geologiska Undersökning, 28 september 2020.

Övervägande
Remissen handlar om Vattenfall AB:s ansökan om att utforska
kontinentalsockeln och remissyttrandet är ett underlag till SGU:s beredning
av ärendet.
Ansökan innehåller en teknisk beskrivning med miljöbedömning, bilaga B,
där fokus för kommunens synpunkter är på det geografiska området inom
kommunens yta.
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Kustområdet som omfattas av undersökningen innehåller flera känsliga
marina miljöer som pekats ut i Varbergs kommuns naturvårdsprogram.
Kommunen lämnar synpunkter i yttrandet angående påverkan av tumlare
och den utredning som utförts.
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Dnr KS 2020/0582

Ansökan om medverkan i Europan 16
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna att Varbergs kommun ansöker om medverkan i Europan 16,
en arkitekttävling för unga arkitekter i Europa
2. ansökan omfattar utpekat utvecklingsområde för stadslivsstråk längs
Trädlyckevägen i Varberg
3. Paragrafen justeras omedelbart.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan Börjesson (KD) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Europan är en internationell arkitekttävling för unga arkitekter. Europan
har funnits sedan 1987 och har sedan dess utvecklats till en tävling som
lockar många yngre europeiska arkitekter att tävla och lära känna städer
och områden i Europa. Tävlingen hålls vartannat år, och temat för denna
omgång, Europan 16, är Living Cities. I Sverige kopplas temat till den
nyligen framtagna nationella strategin för arkitektur, Gestaltad livsmiljö,
samt tar upp viktiga frågor om klimat och integration.
Till varje tävlingsomgång får europeiska städer anmäla intresse. Europans
svenska styrelse utser sedan vilka kommuner och städer som får
representera Sverige i tävlingen. Varbergs kommun har fått frågan från det
svenska europansekretariatet om det finns intresse av att lämna en ansökan
då sekretariatet ser att Varberg är en kommun med potential att leverera ett
intressant tävlingssammanhang.
Förslaget är att kommunen ansöker om medverkan med det område längs
Trädlyckevägen som pekats ut i Förtätningsstrategin och i aktuell
Markanvisningsplan. I förtätningsstrategin anges att området bör studeras
för omvandling till ett stadslivsstråk. Området är ett intressant och
komplext sammanhang där ett stråk föreslås förtätas med bostäder,
samtidigt som god framkomlighet ska bibehållas som en del av det
övergripande trafiknätet i stadsområdet. Det omfattar totalt cirka 10 hektar,
där drygt hälften av markområdet idag utgörs av trafikytor. Området som
helhet är planlagt i ett flertal olika detaljplaner. I Fördjupad översiktsplan
för stadsområdet pekas det ut som blandad bebyggelse. Områdets
omfattning framgår av bifogat kartutdrag på områdets utbredning, bilaga 1.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 13 november 2020.
Kartutdrag på områdets utbredning, bilaga 1.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret ser positivt på en medverkan i Europan 16.
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Tävlingen bidrar till att ge en stor bredd av idéer och förslag som annars
inte är möjligt. Det kan också ge underlag för en bredare dialog och
engagera medborgarna. Den öppnar upp för kreativitet och mod med
möjlighet att identifiera kvaliteter och speciellt strategiska punkter eller
områden för den fortsatta processen. En utveckling av stadslivsstråket längs
Träslövsvägen ger också förutsättningar för att utveckla och knyta samman
det kommande programområdet i Östra Träslöv med den befintliga staden.
Europan har ett professionellt upplägg och gott renommé, vilket ger
projektet god tillgång till nya influenser och lösningar, samt möjlighet att
vara en del av en internationell diskussion om europeisk arkitektur och
stadsutveckling. Ett deltagande ger också tillgång till kompetent expertis
genom jury, styrelsemedlemmar, till exempel riksarkitekt med flera, som
kan nyttjas för dialog och vidareutveckling av vinnarbidrag.
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