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Kommentarer på Miljöförbundets yttrande angående stenröse/mur i
havet, Stiby 9:87 Sölvesborgs kommun, dnr 535-404-2012
I yttrandet har dragits slutsatser och resonemang som inte direkt berör åtgärden och
mycket fokus läggs på detaljplanen för Grönslätt och dess salamander. Frågeställningen
om salamandern kommer att lösas i detaljplanen.
Kommunen vill belysa att det inte kommer att tas någon sten från naturmark som inte
ska detaljplaneläggas och bebyggas. Ingen sten kommer att hämtas från någon
naturmark om det inte sker en exploatering av området.
Enligt nuvarande planförslag kommer ett större sammanhängande parti av skog att
lämnas orörd närmast havet och bebyggelsen fokuseras mot väster i området. Avståndet
att forsla sten till planerad pir blir fortsatt mycket gynnsam. Någon sten kommer inte att
hämtas från områden som inte bebyggs. Kommunen såg här en möjlighet att göra en
helhetslösning och spara på transporter, som ju är en stor källa till utsläpp av koldioxid.
Det finns ytterligare planer inom Hällevik. Mark kommer att tas i anspråk för
skolbygge och bostäder nordöst om Grönslättsområdet. Transportavståndet är likartat,
såväl som markens karaktär. Sten från detta område skulle också vara lämplig att
använda med avseende på transporterna.
Kommunen ställer sig positiv till andra lösningar för att finna material, inom rimliga
avstånd. Rösets/murens tillkomst beror mångt och mycket på om lämpligt material kan
hämtas i närområdet, vilket minskar utsläpp av koldioxid samt håller nere kostnader.
Tidsaspekten på rösets/murens tillkomst är inte så prioriterad som materialets
tillgänglighet. Så om det drar ut något på tiden med detaljplanerna så följer planeringen
av röset/muren planerna, om det inte finns annat lämpligt material tillgängligt på nära
håll.

2 (2)

Strömmar
Kommunen bedömer att planerat röse/mur inte påverkar strömmarna inom badplatsen
som är belägen en bit bort. Eftersom det redan finns en avgränsad pir intill planerat
röse/mur, kommer åtgärden endast att bromsa upp vattnet mot piren. Placeringen
omfattar en rak sträcka och vattnet styrs inte undan utan bromsar endast upp. För
minsta påverkan av styrningen av vattnet har hänsyn tagits genom rösets/murens längd,
omfattning och placering.
Frågan om vattenströmmarna runt Hälleviks badplats kräver en större utredning med ett
helhetsgrepp för hela området. Kommunen kommer, i ett annat ärende, framöver att
titta på möjligheten att minska påverkan på sandstränderna. Dock blir det för
omfattande att ta med det i denna avgränsande anmälan.
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