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Från: 'servicecenter@tyreso.se' [mailto:servicecenter@tyreso.se]
Skickat: den 6 juli 2017 16:32
Till: kommunkansli; Göran Bardun; SBF-epost
Ämne: VB: Remiss om ramverk för marin naturvärdesbedömning - planeringsunderlag [2017KC25565]

Från: miljoanalys.och.miljoplanering.stockholm@lansstyrelsen.se
Skickat: den 6 juli 2017 16:19
Till: kommun@tyreso.se; kommunstyrelsen@nynashamn.se <kommunstyrelsen@nynashamn.se>;
norrtalje.kommun@norrtalje.se <norrtalje.kommun@norrtalje.se>; sollentuna.kommun@sollentuna.se
<sollentuna.kommun@sollentuna.se>; kommunen@danderyd.se; registrator@nacka.se
<registrator@nacka.se>; kontaktcenter@botkyrka.se <kontaktcenter@botkyrka.se>; lidingo.stad@lidingo.se
<lidingo.stad@lidingo.se>; sodertalje.kommun@sodertalje.se <sodertalje.kommun@sodertalje.se>;
kansliet@vaxholm.se; Värmdö Kommun <varmdo.kommun@varmdo.se>;
'kommunstyrelsen@stockholm.se' <kommunstyrelsen@stockholm.se>; kommun@osteraker.se
<kommun@osteraker.se>; haningekommun@haninge.se <haningekommun@haninge.se>;
tabykommun@taby.se; kontakt@solna.se <kontakt@solna.se>
Ämne: Remiss om ramverk för marin naturvärdesbedömning - planeringsunderlag
Havs och va enmyndigheten har tagit fram e förslag på ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö – MOSAIC
Länsstyrelsen har uppmanats a remi era förslaget ll berörda kommuner. E ersom ramverket ska fungera som e
planeringsunderlag anser Länsstyrelsen a samtliga kustkommuner i Stockholms län är berörda.
Ni bereds härmed lämna synpunkter på förslaget ll ramverk. Synpunkter ska ha inkommit ll Havs-och
va enmyndigheten senast den 31 oktober 2017.
Mejla ert svar ll havochva en@havochva en.se ange diarienummer 2132-17
Då Länsstyrelsen också gärna vill ta del av era synpunkter ber vi er a även skicka kopia på ert svar ll Havs- och
va enmyndigheten ll oss på mailadress miljoanalys.och.miljoplanering.stockholm@lansstyrelsen.se
Vill ni a Länsstyrelsen ska ta kunna beakta era synpunkter i si remissvar bör vi ha dessa senast 30 september 2017.
Remissen ﬁnns a ladda ner på Havs-och va enmyndighetens hemsida: h ps://www.havochva en.se/hav/uppdrag-kontakt/vart-uppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2017-06-26-forslag-pa-ramverk-for-naturvardesbedomning-imarin-miljo----mosaic.html
Ramverket MOSAIC är tänkt a fungera för naturvärdesbedömning i Marin miljö och ska
·

Skapa e na onellt bedömningssystem för alla svenska marina miljöer och ska fungera på olika geograﬁska
skalor

·

Minimera subjek va bedömningar

·

Vara tydligt, transparent, pedagogiskt och enkelt a kommunicera

·

Harmonisera med art- och habitatdirek vet, va en- resp. havsförvaltningen, havsplaneringen, samt åtagande
enligt HELCOM mm
Bedömningarna är sedan tänkt a kunna fungera som underlag för
·

Fysisk planering (ÖP, Havsplanering, kustzonsplanering och i förlängningen DP)

·

Områdesskydd
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·

MKB

·

Handlingsplaner för Grön Infrastruktur

·

Dispensprövningar

·

Kompensa onsåtgärder

Vänliga hälsningar
Chris na

Christina Berglind
Enheten för miljöanalys och miljöplanering
Länsstyrelsen i Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besök: Regeringsgatan 66
Telefon: 010-223 12 38
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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