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Samråd för en bättre havsplan
Detta är förslaget till statlig havsplan för Östersjön. Nu samråder vi om detta 
förslag, och de konsekvensbeskrivningar som hör till. 

Havs- och vattenmyndigheten samråder med dig och andra för att få bra 
och förankrade havsplaner. Därför vill vi gärna att ni ger förbättringsförslag 
och berättar om sådant vi bör veta. 

Lämna dina synpunkter senast den 15 augusti 2018. Du kan lämna synpunk-
ter på två sätt:

• på vår webbplats, www.havochvatten.se/havsplanering
• mejla dem till havochvatten@havochvatten.se

Skicka dem helst i ett digitalt redigerbart format, för då kan vi behandla dem 
snabbare. Märk din synpunkt med “Samråd om förslag till havsplaner. Dnr 
396-18”

Ett förslag baserat på lång dialog
Detta förslag är just ett förslag, och är till för att diskuteras. Förslaget byg-
ger på en lång dialog med främst myndigheter, branscher och kommunala 
organ, men även intresseorganisationer, forskning och grannländer.

Nu föreslår vi att Havsplan Östersjön ska se ut så här, utifrån allt vi vet idag. 
Dokumentet visar förslag på mest lämplig användning av havet, hur ofören-
liga ändamål bör hanteras, och hur vi hanterar riksintressen och allmänna 
intressen.

Tyck till om förslaget till havsplan och konsekvensbeskrivningarna, för det 
ger bättre slutresultat.

Dialog i tre steg
Dialogen pågår sedan flera år. Vi stämde av ett tidigt utkast till plan under 
2016-2017. Vi har försökt ta hänsyn till de synpunkter vi fick in då.
Dialogen kommer att pågå ändå till 2019 då vi lämnar ett förslag på havspla-
ner till regeringen. Här är de olika dialogstegen där synpunkter kan lämnas:

1. avstämning i tidigt skede (genomfördes 2016-2017)

2. formellt samråd

3. granskning

Detta förslag till havsplan är alltså samrådshandlingen för steg två, formellt 
samråd.
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Tack för att ni deltar
Vi är övertygade om att havsplanerna blir både bättre och bättre förankrade 
om fler är med. Tack för att ni deltar.

Följ havsplaneringen på www.havochvatten.se/havsplanering.

Björn Sjöberg

chef för Avdelningen för havs- och vattenförvaltning på  
Havs- och vattenmyndigheten

Figur 1. Några av stegen i arbetet med att fram havsplaner. Nu är det samråd.
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Sammanfattning
Detta är det förslag till havsplan för Östersjön som vi samråder om. 

Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön 
och en för Västerhavet. En havsplan ger vägledning kring vad som är den 
bästa användningen av havet. Havsplanen vägleder nationella myndighe-
ter, kommuner och domstolar i kommande beslut, planering och tillstånds-
prövningar. Näringsidkare kan också få vägledning av planen.

Havsplanen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Den ska förena 
näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. 

Havsplanen innehåller vägledning om mest lämplig användning. Den el-
ler de användningar som anges i ett område har företräde framför andra 
användningar. I nästan hela havet bedöms användningar kunna samsas om 
de anpassar sig till varandra. På de platser användningar inte bedöms kunna 
samsas, föreslås de inte tillsammans.

Havsplanen anger åtta användningar i Östersjön: attraktiva livsmiljöer, en-
ergiutvinning, försvar, generell användning, natur, sandutvinning, sjöfart 
och yrkesfiske.

Havsplanen anger också områden där särskild hänsyn ska tas till höga na-
turvärden eller till totalförsvarets intressen.

Förslag till användningar grundar sig på avvägningar och en lämplighets-
bedömning utifrån läge, beskaffenhet och behov. Riksintressen och andra 
allmänna intressen är viktiga för avvägningen. 

Konsekvenserna av havsplanen bedöms utifrån ekologiska, ekonomiska 
och sociala perspektiv. Arbetet med att bedöma konsekvenserna har skett 
parallellt och integrerat med planeringen. Dessutom analyseras konsekven-
serna i en separat miljökonsekvensbeskrivning och en separat hållbarhets-
bedömning.

Havsplaneringen har tagit sin utgångspunkt i lagar, förordningar och sam-
hällsmål, rapporter och inte minst den långa dialogen Havs- och vatten-
myndigheten haft med andra. Både utgångspunkterna för havsplaneringen 
och hur planen ska användas är ny kunskap och en ny diskussion, eftersom 
det är första gången någonsin som Sverige gör statliga havsplaner. 

Samrådet innebär att andra får ge synpunkter på detta förslag till havsplan, 
så att Havs- och vattenmyndigheten sedan kan revidera förslaget. 
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Havsplanering är till för att havet ska användas hållbart, 
nu och i framtiden. Många ska samsas om havet och, 
havsplanen underlättar för det genom att ge vägledning 
kring vad som är den bästa användningen av havet.

Detta är en havsplan

1



Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön 
och en för Västerhavet.

En havsplan förenar näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. Den 
ska bidra till att:

• god miljöstatus i havsmiljön nås och upprätthålls
• havets resurser används hållbart så att havsanknutna näringar kan  

utvecklas
• främja samexistens mellan olika verksamheter och användningsområden

En havsplan ska också ge den vägledning som behövs för att områdena kan 
användas för de ändamål som de är mest lämpade för med hänsyn till be-
skaffenhet, läge och behov1. 

Arbetet med havsplaneringen resulterar i vägledande havsplaner och bidrar 
samtidigt till ny kunskap. Det är första gången som Sverige tar fram havs-
planer. 

Läsanvisning

Du kan läsa planen som ett dokument eller som webbsidor
Havsplanen är detta dokument. Det är detta dokument som är det formella 
förslaget på samråd. Utöver det finns havsplanen även som webbsidor. 

Havsplanen som webbsidor är en hjälp i att utforska planen på ett annat sätt. 
Där är vissa kartor klickbara och ibland är texterna ordnade på ett annat 
sätt. Men innehållet är detsamma i webbversionen och i detta dokument. 
Du hittar både webbsidorna och detta dokument på 
www.havochvatten.se/havsplanering. 

Så här är dokumentet strukturerat
Kapitel 1. Detta är en havsplan förklarar kortfattat vad en havsplan är och för 
vilka områden Sverige tar fram havsplaner.

Kapitel 2. Utgångspunkter beskriver de förutsättningar som ligger till grund 
för planeringen. Kapitlet redogör bland annat för juridiska förutsättningar, 
förhållandet till kommuners och grannländers planering, nationella mål 
och strategier, miljöstatus och hur arbetet med att ta fram havsplaner går 
till. 

Kapitel 3. En framtid vi vill nå beskriver en framtid samhället vill nå till år 
2050 och de planeringsmål som gäller för havsplaneringen.

1  Havsplaneringsförordningen (2015:400) 4 §.

Västerhavet

Östersjön

Bottniska 
Viken

Figur 2. Sveriges tre havsplaner

10Havsplan | Östersjön | Förslag på samråd

Havsplanernas geografiska 
avgränsning 
Havsplanerna omfattar Sveriges 
ekonomiska zon och svenskt terri-
torialhav från en nautisk mil utanför 
den svenska baslinjen. Fastighets-
indelat vatten är undantaget. En 
nautisk mil är 1 852 meter.

Kommungränsen mellan Östhammar 
och Norrtälje bildar gränsen mellan 
Bottniska vikens och Östersjöns 
havsplaneområden. Den södra 
kommungränsen mellan Helsingborg 
och Höganäs bildar gränsen mellan 
Östersjöns och Västerhavets havs-
planområden.

Kommunerna har planeringsansvar 
för det havsområde som finns inom 
kommunens gränser, det vill säga 
inre vatten och territorialhav. Kom-
munernas och statens planerings-
ansvar överlappar därmed i större 
delen av territorialhavet sedan 2015 
i och med havsplaneringsförord-
ningen.
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Kapitel 4. Vägledning om mest lämplig användning består av riktlinjer i  
plankartan och tillhörande text som anger vilken användning som föreslås 
ha företräde inom olika områden. Vägledningen omfattar även särskild 
hänsyn till höga naturvärden och totalförsvarets intressen. Hur olika an-
vändningar kan samexistera och förhållningssätt kring det beskrivs också. 
Plankartan redovisas i detta kapitel som en översiktlig plankarta över Öst-
ersjöns havsplaneområde.

Kapitel 5. Havsområden inleder med planeringens huvuddrag för Östersjön 
och beskriver sedan ställningstaganden för varje havsområde. I kapitlet finns 
en plankarta för varje havsområde i den ungefärliga skala som havsplaner-
na ska tolkas i. Beskrivningen innefattar särskilt viktiga förutsättningar och 
motiveringar till varför planeringen ser ut som den gör. Här förklaras också 
eventuella målkonflikter mellan olika intressen inom samma områden och 
vilka avvägningar som gjorts. 

Kapitel 6. Teman beskriver de många intressen som finns i havet indelade 
i teman. Varje tema beskrivs i kartor och text bland annat utifrån sina för-
utsättningar, framtid och samspel med omgivningen. Riksintresseanspråk 
och allmänna intressen av väsentlig betydelse för temat redovisas särskilt i 
kartor och text.

Kapitel 7. Genomförande och tillämpning beskriver hur planen ska användas 
och till vem havsplanens vägledning riktar sig till.

Kapitel 8. Konsekvenser är en beskrivning av arbetet med att med att bedöma 
planens konsekvenser utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspek-
tiv. Konsekvensbedömningarna finns i sin helhet som separata dokument.

Kapitel 1-3 och 7 är i stora drag samma i de tre olika havsplanerna för Öster-
sjön, Bottniska viken och Västerhavet. 

Till varje plan hör en miljökonsekvensbeskrivning2, en hållbarhetsbedöm-
ning3 och en förteckning med underlag per område4. Förteckningen med 
underlag per område redovisar vilket underlag som är relevant i respektive 
geografiska område. Där går det exempelvis att utläsa vilken typ av riks-
intresse eller annat allmänt intresse som ligger till grund för havsplanens 
avvägningar. Förteckningen är ett komplement till havsplanens kartor och 
beskrivningar som redovisar informationen på ett annat sätt. 

2  Havs- och vattenmyndigheten. 2018. Miljökonsekvensbeskrivning Havsplan Östersjön. 
3  Havs- och vattenmyndigheten. 2018. Hållbarhetsbedömning Havsplan Östersjön.
4  Havs- och vattenmyndigheten 2018.Underlag per område. Havsplan Östersjön 2018-
02-15.
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