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Datum Dnr.  

2020-11-01 2807-20 

Handläggare Direkt 

Helena Strand 010-6986313 

Helena.strand@havochvatten.se 

Remiss gällande uppdatering av åtgärdsprogrammet för 

havsmiljön 

Hantering 

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat 

förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön och tillhörande miljö-

konsekvensutredning. Handlingarna som ingår i samrådet, inklusive under-

lagsmaterial och information om hur du lämnar synpunkter finns på Havs- 

och vattenmyndighetens webbplats www.havochvatten.se/remiss-åph2020.  

Vi ser gärna att svarformuläret i Excel används och att synpunkterna 

därigenom struktureras enligt åtgärdsprogrammets uppbyggnad. Skicka 

annars svaret i Word-format. Om svar skickas med e-post till 

havochvatten@havochvatten.se ange ärendets diarienummer (dnr. 2807-

20) i e-postmeddelandets ärendemening. 

Samrådet pågår från den 1 november 2020 till den 30 april 2021 och 

synpunkter ska ha inkommit senast den 30 april 2021. 

Sammanställda remissvar kommer att publiceras på Havs- och vatten-

myndighetens webbplats. Vänligen meddela om ni inte vill att ert svar 

publiceras på webbplatsen. Namn på privatpersoner publiceras inte. Du 

hittar mer information om hur Havs- och vattenmyndigheten behandlar 

dina personuppgifter i samband med remisshanteringen på 

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/om-

webbplatsen/om-personuppgifter.html  

Eventuella frågor om förslaget kan ställas till Helena Strand 

helena.strand@havochvatten.se och Caterina Franceschi 

caterina.franceschi@havochvatten.se  

Bakgrund 

Havs- och vattenmyndigheten är en nationell förvaltningsmyndighet på 

miljöområdet som genomför en sammanhållen havs- och vattenpolitik på 

regeringens uppdrag. Myndigheten arbetar för frågor om bevarande, 

restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och 

fiskresurser genom att  verka i samarbete med andra aktörer i samhället i 

Sverige, EU och globalt.  

Genom en kunskapsbaserad och koordinerad förvaltning arbetar vi från 

källa till hav med en ekosystemsansats vilket innebär att alla 
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förvaltningsverktyg ska samverka för att stärka ekosystemen och dess 

tjänster. Förvaltningen ska också aktivt engagera samhällets aktörer som 

har ett intresse av en god havsmiljö. Den nationella politiken betonar 

ansvarstagande för framtiden, för Sverige och vår omvärld i enlighet med 

Agenda 2030. Det innebär att realisera kraftfulla insatser för att nå rena 

hav, sjöar och vattendrag.  

Ett av målen i Havs- och vattenmyndighetens verksamhetsstrategi för 2021-

2023 är Hav i balans samt levande kust och skärgård, dvs. att Västerhavet 

och Östersjön ska ha en god miljöstatus och en långsiktigt hållbar 

produktionsförmåga samtidigt som den biologiska mångfalden ska bevaras 

och skyddas. Svenska och internationella utsläpp av näringsämnen till 

haven ska minska. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk 

mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. På global nivå 

har vi en utvecklad samverkan med andra länder mot gemensamma mål. 

En viktig del av förvaltningen är arbetet med att förbättra miljötillståndet i 

havsmiljön enligt havsmiljöförordningen. Förordningen ingår i den strategi 

för en ekosystembaserad förvaltning och ett hållbart nyttjande av havsmiljön 

som avses i EU-direktiv om havsmiljöpolitiken.  

Havs- och vattenmyndigheten ska senast i december 2021 besluta om ett 

uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön. Framtagande av 

åtgärdsprogrammet är sista steget i den sexåriga förvaltningscykeln som i 

havsmiljödirektivet beskrivs som den marina strategin.  

Åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter och kommuner. Arbetet 

inom havsmiljöförvaltningen utgör en del av Sveriges maritima strategi, 

med målsättningarna konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima  

näringar som kan bidra till ökad sysselsättning,  minskad miljöbelastning 

och en attraktiv livsmiljö. Åtgärdsprogrammet bygger på den inledande 

bedömningen av miljötillståndet i svensk havsmiljö samt en genomförd 

kostnads- och nyttoanalys. Miljötillståndets bedömning bygger på riktade 

analyser och forskningsinsatser samt miljöövervakningsprogram enligt 

myndighetens förvaltningscykel för havsmiljön. Åtgärdsprogrammets 

huvudsyfte är att miljökvalitetsnormerna med indikatorer i Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) ska kunna följas.   

När en miljökvalitetsnorm inte följs behövs ett helhetsperspektiv, som 

omfattar de åtgärder som myndigheter och kommuner behöver vidta och 

som besvarar ett antal frågor om källorna till påverkan, konsekvenser för 

miljön och samhället samt hur bördan att minska påverkan ska fördelas 

mellan olika aktörer, samt källor och styrmedel. Förslaget på 

åtgärdsprogrammet som nu remitteras anger därför de  åtgärder som Havs- 

och vattenmyndigheten bedömt behövs för att miljökvalitetsnormerna 

enligt havsmiljöföreskrifterna (HVMFS 2012:18) ska kunna följas för att på 

sikt uppnå god miljöstatus i Sveriges havsområden, vilka myndigheter 

åtgärderna riktar sig till och vilka konsekvenser Havs- och 
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vattenmyndigheten bedömer blir följden av att de genomförs. I detta förslag 

på uppdaterat åtgärdsprogram ingår förslag på nya åtgärder, förslag på 

modifieringar av åtgärder som beslutades 2015 och åtgärder som 

beslutades 2015 som behöver fortsätta. Programmet ska genomföras under 

perioden 2022-2027. 

Alla Europas kuststater arbetar sedan 2008 gemensamt med genom-

förandet av havsmiljödirektivet för att Europas hav ska uppnå eller upprätt-

hålla god miljöstatus. Direktivet har införts i svensk lagstiftning via 

miljöbalken och havsmiljöförordningen. En viktig del i genomförandet är 

att alla som berörs ska ges möjlighet att delta i arbetet. Detta samråd är en 

möjlighet för alla berörda att lämna sina synpunkter för att åtgärdsprog-

rammet för havsmiljön ska bli så bra som möjligt, där bördefördelning, 

prioriteringar och finansiering av åtgärder blir tydliga. 

Parallellt med Havs- och vattenmyndighetens samråd om det uppdaterade 

åtgärdsprogrammet för havsmiljön ska vattenmyndigheterna genomföra 

samråd för sina planer och åtgärder för vattenarbetet, för perioden 2022-

2027. Vattenförvaltningen omfattar sjöar, vattendrag, grundvatten samt 

kustvatten. Eftersom det finns direkta kopplingar mellan de båda program-

men samarbetar Havs- och vattenmyndigheten och vattenmyndigheterna 

kring samordning av åtgärdsprogrammen ur ett källa-till-hav-perspektiv. 

I februari 2021 kommer Havs- och vattenmyndigheten och vattenmyndig-

heterna hålla två gemensamma nationella samrådsmöten. Vattenmyndig-

heterna arrangerar dessutom regionala samrådsmöten där Havs- och 

vattenmyndigheten deltar. 

Vi hoppas på ett stort deltagande i samrådet kring förslaget till 
åtgärdsprogram och att vi får in många konstruktiva synpunkter på 
samrådsunderlaget. Frågeställningar vi gärna ser belysta är: 
 

 Kan åtgärder omformuleras för att snabbare uppnå god miljöstatus? 

 Har ni förslag på ytterligare åtgärder som inte finns med i förslaget? 

 Finns det föreslagna åtgärder som inte bör genomföras? 

 Har ni förslag på alternativ finansiering av åtgärderna? 
 

Denna remiss har beslutats av avdelningschefen Mats Svensson efter 

föredragning av utredaren Helena Strand. I den slutliga handläggningen av 

ärendet har även biträdande avdelningschefen Per Olsson, enhetscheferna 

Mia Dahlström, Inger Dahlgren, utredarna Karin Pettersson, Charlotta 

Stadig, Kerstin Varenius och Max Vretborn samt verksjuristerna Fredrik T 

Lindgren och Karin Wall medverkat. 

 
 
Mats Svensson 
   Helena Strand 
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Bilagor: 

Sändlista 
 
Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och 
Östersjön 2022-2027 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
 
 




