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Remissvar    
 

Remiss angående ansökan om tillstånd till 
utläggande av undervattenskabel enligt lagen 
(1966:314) om kontinentalsockeln – Bornholm 
Subsea Cabel Project – Svenska delen av Östersjön 
 
GlobalConnect A/S (GlobalConnect) har hos regeringen ansökt om tillstånd enligt lagen (1966:314) 
om kontinentalsockeln att utlägga en fiberoptisk kabel på svensk kontinentalsockel i Östersjön  
inom ett område mellan Skånes sydöstra kust och Bornholm. Statens geotekniska institut har med 
anledning av tillståndsansökan beretts tillfälle av Näringsdepartementet att yttra sig i ärendet. 
 
SGI har beaktat frågor som berör SGI:s kompetensområden. 

SGI:s kompetensområde  
SGI är en förvaltningsmyndighet för geotekniska och miljögeotekniska frågor och ska vara pådrivande 
i frågor som syftar till en säker, ekonomisk och miljöanpassad samhällsutveckling inom det 
geotekniska området. Myndigheten ska även medverka till att de nationella miljökvalitetsmålen nås 
och bidra med underlag och expertkunskap i det arbete som regeringen bedriver nationellt och inom 
Europeiska unionen. 

SGI:s synpunkter 
SGI har i tidigare remissyttrande (N2020/01411, genom Sveriges geologiska undersökning, SGU, dnr. 
324-1613/2020) inför tillstånd att utföra undersökningar lämnat synpunkter avseende bl.a. 
sedimentrörelser vid landföringen söder om Simrishamn. Vi bedömer att dessa frågor omhändertas 
och meddelar härmed att vi inte har något ytterligare att tillföra i ärendet. 

Ärendets handläggning 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Johan Anderberg efter föredragning av geotekniker 
Stefan Turesson. I ärendets slutliga handläggning har även avdelningschef Helene Kennedy deltagit. 
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Johan Anderberg   Stefan Turesson 
Generaldirektör   Geotekniker 

Ert datum Er beteckning 
2021-10-05 N2021/02168 

Vår referens  
Stefan Turesson n.remissvar@regeringskansliet.se 

erik.andersson@regeringskansliet  
 

mailto:sgi@sgi.se
mailto:n.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:erik.andersson@regeringskansliet

	Remiss angående ansökan om tillstånd till utläggande av undervattenskabel enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln – Bornholm Subsea Cabel Project – Svenska delen av Östersjön
	SGI:s kompetensområde
	SGI:s synpunkter
	SGI har i tidigare remissyttrande (N2020/01411, genom Sveriges geologiska undersökning, SGU, dnr. 324-1613/2020) inför tillstånd att utföra undersökningar lämnat synpunkter avseende bl.a. sedimentrörelser vid landföringen söder om Simrishamn. Vi bedöm...
	Ärendets handläggning


