
Välkommen	  	  
*ll	  en	  utbildningsdag	  inom	  	  



’Målet	  är	  a+	  stärka	  det	  mari1ma	  klustret	  i	  
Västra	  Götaland	  genom	  a+	  öka	  möjligheterna	  
för	  innova1oner	  och	  kunskapsbaserad	  1llväxt	  

inom	  den	  mari1ma	  sektorn’	  

Turism	  och	  rekrea*on	  

Marina	  livsmedel	  

Marin	  bioteknik	  

Mari*ma	  opera*oner	  

Havsförvaltning	  

Marin	  energi	  



Mötesplats	  havsförvaltning	  
Sy?et	  är	  a@	  	  
•  öka	  samverkan	  och	  integra*on	  mellan	  olika	  förvaltningsnivåer	  och	  aktörer,	  	  
•  främja	  innova*oner	  inom	  förvaltningen	  och	  därigenom	  
•  skapa	  förutsä@ningar	  för	  en	  hållbar	  *llväxt,	  vilket	  inkluderar	  möjligheter	  för	  

övriga	  mari*ma	  delkluster	  a@	  utvecklas	  hållbart.	  	  

	  
Arbetsgrupp	  
•  Anders	  Carlberg,	  Västra	  Götalandsregionen	  
•  Axel	  Wenblad,	  f.d.	  GD	  Fiskeriverket	  
•  Anna	  Skrapste,	  Öckerö	  kommun	  
•  Elsie	  Hellsten,	  Tillväxt	  norra	  Bohuslän	  
•  Ulrika	  Marklund,	  Orust	  kommun	  
•  Lena	  Gipperth,	  Göteborgs	  universitet	  
•  Ingela	  Isaksson,	  länsstyrelsen	  
•  Jesper	  Adolfsson,	  länsstyrelsen	  
•  Eva	  Rosenhall,	  Havs-‐	  och	  va@enmyndigheten	  



Bohuslän	  var	  *digt	  ute	  …..	  



Dagens	  program	  
13.00 	  Inledning	  
	  	  
13.15 	  Hur	  hänger	  det	  ihop?	  Bakgrunden	  *ll	  havsmiljöarbetet	  

Lena	  Gipperth,	  Göteborgs	  universitet	  
	  	  
13.35 	  Förslagen	  *ll	  miljökvalitetsnormer	  

Mats	  Lindegarth,	  Göteborgs	  universitet	  
	  	  
14.00 	  Förslag	  *ll	  åtgärdsprogram	  för	  va@en,	  Lena	  Gipperth,	  Göteborgs	  universitet	  

	  Förslag	  *ll	  åtgärdsprogram	  för	  havsmiljön,	  Linda	  Rydell,	  Havs-‐	  och	  va<enmyndigheteten	  
	  Inriktningsdokumentet	  för	  havsplanering	  ,	  Eva	  Rosenhall,	  Havs-‐	  och	  va<enmyndigheten	  

	  	  
14.40 	  Fika	  
	  	  
14.45 	  Gruppdiskussion	  
	  	  
15.30 	  Storgruppsdiskussion	  	  
	  	  
16.45 	  Avslutning	  
	  



Hur	  hänger	  det	  ihop?	  



Hur	  hänger	  det	  ihop?	  
ÅTGÄRDSPROGRAM

2009 – 2015Västerhavets vattendistrikt



Idag	  fokus	  på:	  
•  Va@endirek*vet	  	  
•  Havsmiljödirek*vet	  
•  Havsplaneringsdirek*vet	  

•  Genomförs	  i	  svensk	  lags*?ning	  
– Miljöbalken	  
– Va@enförvaltningsförordningen	  
– Havsförvaltningsförordningen	  
– Havsplaneringsförordnignen	  (ej	  beslutad)	  



Hur	  hänger	  allt	  ihop?	  
	  

Bild	  från	  Havet	  2009	  



Många	  aktörer	  och	  arbetsuppgi?er	  



Men	  hur	  berör	  allt	  de@a	  kommunerna?	  
Och	  den	  enskilde?	  



Tillåtet med ny eller utökad verksamhet och 
utveckling av kommunen? 



Va@endirek*vet	  antogs	  år	  2000	  för	  a@:	  
	  •  möta	  det	  ökande	  trycket	  på	  va@enresurserna	  

(inland	  och	  kust)	  

•  skapa	  en	  integrerad	  va@enpoli*k	  baserad	  på	  
avrinningsområden	  

•  skapa	  gemensamma	  principer	  för	  bedömning	  av	  
va@enkvalitet	  

•  underlä@a	  e?erlevnaden	  av	  interna*onella	  
åtaganden	  

•  ”God	  status”	  skall	  uppnås	  senast	  2015!	  

•  Ingen	  y@erligare	  försämring	  *llåten.	  



En	  komplex	  förvaltning!	  
	  
	  

Interna*onellt	  	  

EU	  

Sverige	  	  	  

Myndigheter	  	  
	  

	  

Kommuner	  

	  
	  	  	  

Vattenråd 



Den	  svenska	  
va@enadministra*onen	  

•  5	  va@endistrikt	  
•  119	  avrinningsområden	  
•  22	  786	  va@enförekomster	  



Vattenförvaltningscykeln(6 år) 







Vattenförvaltningscykeln(6 år) 

5	  kap.	  3	  §	  MB	  
Myndigheter	  och	  
kommuner	  ska	  
ansvara	  för	  a@	  
miljökvalitetsnorm
er	  följs.	  	  	  

8	  §	  Myndigheter	  och	  
kommuner	  skall	  inom	  
sina	  ansvarsområden	  
vidta	  de	  åtgärder	  som	  
behövs	  enligt	  e@	  
åtgärdsprogram	  som	  
fastställts	  enligt	  5	  §.	  	  
	  



Havsförvaltningsdirek*vet	  antogs	  år	  
2008	  för	  a@:	  

	  
•  Uppnå	  eller	  bibehålla	  God	  miljöstatus	  

senast	  2020	  

•  Skydda	  den	  marina	  miljön	  genom	  a@	  
upprä@a	  ”marina	  strategier”	  för	  
havsområden	  	  

•  Förhindra	  påverkan	  

•  Uppnå	  ekosystembaserad	  förvaltning	  

•  Integrera	  poli*kområden	  och	  
lags*?ning	  



Havsförvaltningscykeln(6 år)	  
Fastställa	  
vad	  som	  är	  

god	  
miljöstatus	  

Fastställa	  
MKN	  och	  
indikatorer	  

Övervak-‐
nings-‐	  

program	  
Åtgärds-‐	  
program	  

Inledande	  
bedömning	  



Havsmiljöns status 2012  

•  God	  miljöstatus	  nås	  ej	  
•  Stor	  belastning	  av	  	  

•  näringsämnen	  
•  farliga	  ämnen	  
•  fiske	  

som måste minska! 
 



Men hur ska det gå till? 



Åtgärdsarbetet	  
•  Vem	  ska	  vidta	  åtgärder? 	  	  

–  Myndigheter	  och	  kommuner	  som	  i	  sin	  tur	  ska	  påverka	  
–  Verksamhetsutövare	  och	  andra	  som	  direkt	  eller	  indirekt	  

påverkar	  statusen	  i	  va@endrag	  och	  havet	  

•  Men	  vilka	  instrument	  ska	  användas	  och	  hur	  fördelas	  
bördorna?	  
–  Miljöbalken	  -‐	  prövning	  och	  *llsyn	  	  
–  Särskilda	  projekt	  
	  

•  Vem	  ska	  betala?	  
–  Förorenaren	  betalar	  (Miljöbalken)	  
–  Befintliga	  anslag	  (myndigheter)	  
–  Komple@erande	  medel	  



Den	  nya	  havsplaneringen	  

•  Tre	  havsplan:	  	  

Västerhavet,	  	  
Östersjön,	  	  
Bo@niska	  viken	  

•  Vägledning	  *ll	  myndigheter	  och	  kommuner	  vid	  
planläggning	  och	  *llståndsprövning	  	  

•  Området	  1	  nau*sk	  mil	  (1852	  m)	  från	  baslinjen	  
inkl.	  ekonomisk	  zon	  

•  Havsplanerna	  beslutas	  av	  regeringen	  	  
•  Regeringen	  får	  meddela	  föreskri?er	  om	  förbud	  

eller	  begränsningar	  som	  behövs	  för	  a@	  uppnå	  
sy?et	  med	  planen	  
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Va@en-‐
förvaltning	  

Havsmiljö-‐
förvaltning	  

Havs-‐
planering	  

Havsplaneringen	  
påverkar	  behovet	  av	  

åtgärder	  –	  ny	  
verksamhet	  får	  inte	  

försämra	  

Va@en-‐	  och	  
Havsmiljöförvaltningen	  

sä@er	  målen	  och	  
ramarna	  för	  fysisk	  

planering	  och	  prövning	  
av	  ny	  verksamhet	  

Prövning	  och	  *llsyn	  



Förslagen	  *ll	  	  
åtgärdsprogram	  för	  va@en	  och	  havsmiljö	  	  

samt	  	  
inriktningsdokumentet	  för	  havsplanering	  

	  Lena	  Gipperth	  
	  



Genom	  samrådet	  vill	  man	  veta	  om	  vi:	  

•  Förstår	  vad	  som	  ska	  göras	  
•  Ser	  behov	  av	  a@	  ändringar	  för	  a@	  snabbare	  
uppnå	  god	  miljöstatus,	  

•  Tycker	  det	  finns	  föreslagna	  åtgärder	  som	  
inte	  bör	  genomföras,	  

•  Har	  förslag	  på	  y@erligare	  åtgärder,	  	  
•  Har	  förslag	  på	  alterna*va	  
finansieringsmodeller	  för	  åtgärder?	  



Åtgärdsprogram	  
ÅP	  Va+en	  (fem	  program)	  
Totalt	  78	  åtgärder	  som	  riktar	  sig	  *ll	  	  
•  18	  myndigheter	  	  
•  21	  länsstyrelser	  och	  	  
•  290	  kommuner	  

För	  havsmiljön	  
Totalt	  33	  åtgärder	  riktade	  mot	  	  
•  Havs-‐	  och	  va@enmyndigheten	  (19	  st)	  
•  Naturvårdsverket	  (6	  st),	  	  
•  Länsstyrelserna	  (4	  st),	  	  
•  Jordbruksverket	  (2	  st),	  
•  Boverket	  (1	  st),	  	  
•  Transportstyrelsen	  (1	  st),	  	  
•  Kommunerna	  (1	  st)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Åtgärder	  mot	  
•  Övergödning	  
•  Miljögi?er	  
•  Främmande	  arter	  
•  Försurning	  (V)	  
•  Fysiska	  förändringar	  (V)	  

•  O*llräckligt	  dricksva@enskydd	  (V)	  
•  Marina	  näringsnävar	  (H)	  
•  Marint	  avfall	  (H)	  
•  Fiskar	  och	  skaldjur	  som	  påverkas	  

av	  fiske	  (H)	  
•  M.m.	  



Förslag	  åtgärdsprogram	  
Västerhavets	  distrikt	  

Adressat( Åtgärder( Typ(
Jordbruksverket,, 4, L,,T,,

Kommunerna, 9, T,,P,,S,

Länsstyrelserna, 15, T,,P,,S,

Naturvårdsverket,, 10, L,,T,,P,,S,

Havs,och,Vattenmyndigheten, 12, L,,T,,P,,S,

Energimyndigheten, 1, T,

Trafikverket, 4, P,

Skogstyrelsen, 8, T,,P,,S,

Generalläkare, 4, T,

Kammarkollegiet, 1, P,

Kemikalieinspektionen, 1, T,

Kustbevakning, 1, T,

Livsmedelverket, 1, L,,T,

Sveriges,geologiska,undersökning,,, 1, S,

Boverket, 1, T,,S,

Bergstaten, 1, T,

Myndigh.,för,samhällsskydd,och,beredskap, 1, T,

Lantmateriet, 1, S,

Läkesmedelverket, 1, T,

Riksantikvarieämbetet,, 1, T,
!

L	  –	  Lags*?ning	  
T	  –	  Tillsyn	  
E	  –	  Ekonomiska	  styrmedel	  
P	  –	  Policy	  och	  strategier	  
S	  –	  Stödjande	  åtgärder	  
	  



Åtgärder	  för	  kommuner	  enligt	  ÅP	  Va@en	  

1.  Vid	  1llsyn	  och	  prövning	  av	  miljöfarlig	  
verksamhet	  och	  förorenade	  områden	  ställa	  
sådana	  krav	  så	  a@	  miljökvalitetsnormerna	  för	  
va@en	  följs.	  	  

2.  Särskilt	  1llsyna	  jordbruk	  och	  hästhållning	  så	  a@	  
–  utsläppen	  av	  kväve	  och	  fosfor	  minskar	  och	  a@	  
–  *llförseln	  av	  växtskyddsmedel	  minskar	  

3.  Ställa	  krav	  på	  hög	  skyddsnivå	  för	  enskilda	  avlopp	  	  
4.  Tillsyna	  avloppsledningsnät	  och	  mindre	  

reningsverk	  
5.  Ev.	  vidta	  komple+erande	  åtgärder	  för	  a@	  

minska	  närsaltsbelastning	  	  



Åtgärder	  för	  kommuner	  enligt	  ÅP	  Va@en	  

6.  Säkerställa	  e@	  långsik*gt	  skydd	  för	  den	  nuvarande	  
och	  fram*da	  dricksva+enförsörjningen	  

7.  Utveckla	  sin	  översikts-‐	  och	  detaljplanering	  och	  
prövning	  enligt	  PBL	  

8.  Utveckla	  va+en-‐	  och	  avloppsva+enplaner	  	  
9.  Inventera,	  planera	  och	  genomföra	  åtgärder	  mot	  

vandringshinder	  för	  fisk	  och	  andra	  va@enlevande	  
djur	  vid	  vägpassager	  över	  va@en	  i	  det	  kommunala	  
vägnätet	  

10.  Varje	  år	  rapportera	  vilka	  åtgärder	  som	  genomförts	  i	  
sy?e	  a@	  säkerställa	  a@	  miljökvalitetsnormerna	  följs	  



Men	  vad	  kostar	  allt	  de@a	  …..?	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

MEN	  också	  ny@or	  som	  vida	  övers*ger	  kostnaderna	  
	  



Åtgärd	  som	  behöver	  genomföras	  
av	  kommuner	  enligt	  ÅP	  HAV	  

Generellt:	  
Myndigheter	  och	  kommuner	  som	  arbetar	  med	  
åtgärder	  i	  havsmiljön	  behöver	  rapportera	  vilka	  
åtgärder	  som	  genomförts	  och	  hur	  dessa	  påverkar	  
miljökvalitetsnormerna	  för	  havsmiljön.	  
	  
Åtgärder	  gällande	  marint	  avfall:	  
Vid	  revidering	  av	  de	  kommunala	  avfallsplanerna	  
iden*fiera	  och	  belysa	  hur	  avfallshanteringen	  kan	  
bidra	  *ll	  a@	  minska	  uppkomsten	  av	  marint	  skräp	  
samt	  sä@a	  upp	  målsä@ningar	  för	  e@	  sådant	  arbete.	  



Havsplaneringen	  



Inriktningsdokument	  
havsplanering	  

Sy?e:	  	  
•  Formulera	  planeringsmål	  och	  planeringsstrategier	  
•  Stödja	  och	  vägleda	  arbetet	  med	  a@	  utarbeta	  

havsplaner	  
•  Ly?a	  väsentliga	  frågor	  för	  de	  tre	  planområdena	  
•  Tydliggöra	  förutsä@ningarna	  för	  havsplanering	  
•  Beskriva	  planeringsprocessen,	  organisering	  och	  

deltagande	  
•  Föreslå	  avgränsning	  av	  miljöbedömningen	  
•  Ge	  möjlighet	  a@	  påverka	  planeringen	  
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Inriktningsdokumentet	  
Na*onell	  ram	  

Förutsä@ningar	  
Planeringsmål	  

Planeringsstrategier	  
(planeringsprinciper,	  avvägning,	  samspel,	  skala,	  planeringsunderlag	  m	  m)	  

	  
Bo@niska	  viken	  

Särdrag	  
Väsentliga	  frågor	  

Fördjupningsområden	  

Planeringsprocess	  
Avgränsning	  miljöbedömning	  

	  
Östersjön	  
Särdrag	  

Väsentliga	  frågor	  
Fördjupningsområden	  

	  
Västerhavet	  

Särdrag	  
Väsentliga	  frågor	  

Fördjupningsområden	  
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