
 

 
 

 

 
Öckerö 2019-05-14 

 
KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare 
 

 
Beslutsorgan 

 
Kommunstyrelsen 

Tid och plats Tisdag 21 maj 2019 kl 09:15 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö 
 
Förmöten:  Öckeröalliansen, Kommunhuset 08:15 
 Socialdemokraterna, Kommunhuset 08:15 

  
ÄRENDEN 1. Val av justerare 

Förslag: Jan Ek (SD) 
 

 
 
Ronald Johansson 
 
Ronald Johansson, 
VD Bertil Pevantus 
och trafikchef Ellinor 
Svensson från 
Styrsöbolaget 
 
Peter Eriksson, 
Andreas Beutler, 
Jan-Eric Bäck 
 

2. Information 
a. Revisorerna på besök (09:15-10:15) 
b. Information om resultatet från Insiktsmätningen för 2018 (10:30-
10:45) 
c. Information om genomförd marknadsundersökning under 
januari/februari 2019 om intresse för båtpendling mellan Öckerö och 
Göteborg centrum (10:45-11:30) 
 

 

d. Information om påsken 2019 (13:15-13:45) 

 

Oskar Nilsson 3. Uppföljning per mars totalt kommun  Dnr KS 0062/19 (13:45-
14:00) 

Bilaga 

Oskar Nilsson 4. Information om nämndernas åtgärdsplaner (14:00-14:15)  Dnr 
KS 0109/19 

Bilaga 

 5. Omfördelning av budgeterade fördelningsposter Dnr KS 
0108/19 

Bilaga 

Ronald Johansson 6. Ansökan om bidrag för förlängning av motions- och 
vandringsled samt förbättra badplatsen på Källö Knippla Dnr 
KS 0073/19 (11:30-11:45)  

Bilaga 

Janna Petersson 7. Granskning havsplan Västerhavet Dnr SB 0064/18 (14:15-14:30) Bilaga 

Janna Petersson 8. Remiss – förslag till fördjupad strukturbild  
Dnr SB 0191/15 (14:30-14:45) 

Bilaga 

Thomas Wijk 9. Beslut om samråd och utställning av förlag till regional 
avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfalletDnr SB 
0034/19  (14:45-15:00) 

Bilaga 

Lukas van der 
Heiden 

10. Medborgarlöften 2019 (15:00-15:15) Bilaga 

 11. Medborgarförslag gällande införande av kommunala regler 
vid installation av luftvärmepumpar, som ett led i 
kommunens hälsoskyddsarbete Dnr KS 0057/19 

Bilaga 

 12. Motion om Säkerställ fiberutbyggnaden genom tillfällig 
finansiering Dnr KS 0055/19 

Bilaga 



 

 13. Motion angående social aktivitet Dnr KS 0049/19 Bilaga 

 14. Motion om brister i tillgänglighet och anpassning i Öckerö 
kommun Dnr KS 0044/19 

Bilaga 

 15. Motion om att skydda havets ålgräsängar Dnr KS 0057/19 Bilaga 

 16. Svar på motion om trafikundervisning Dnr KS 239/18 Bilaga 

Jeri Svensson 17. Svar på motion om servering av svenskt kött Dnr KS 161/18 
(15:15-15:30) 

Bilaga 

Jeri Svensson 18. Svar på medborgarförslag rörande servering av veganmat på 
alla skolor Dnr KS 151 /18 (15:15-15:30) 

Bilaga 

Jeri Svensson 19. Svar på motion om valfrihet och klimatansvar Dnr KS 124 /18 
(15:15-15:30) 

Bilaga 

 20. Inbjudningar/kurser/möten/konferenser Dnr 0036/17 Bilaga 

 21. Kommundirektören informerar  

 22. Rapporter från nämnderna  

 23. Rapporter  

 24. Redovisning av delegationsbeslut. Dnr 0035/19 Pärm 

 25. Övriga frågor 
 

       

                                                             Jan Utbult                             Tannaz Ghaderi 
Ordförande  Sekreterare 
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Öckerö 2019-04-30 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Genja Thesslund, Irene Berg, Oskar Nilsson 
Ärende: Ekonomisk uppföljning 2019 
Diarienummer: 0062/19   

 

Uppföljning efter mars 
 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Ekonomisk uppföljning av Öckerö kommun totalt – utfall per mars samt 
helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet 
 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
Namnförtydligande                     
Oskar Nilsson                                                                 Gull-Britt Eide 
Ekonomichef                                                                  Kommundirektör 
2019-04-30                                                                     2019-04-30 
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1 SAMMANFATTNING 
Resultat 

Kommunens utfall efter tre månaders verksamhet är negativt med 3,7 mkr. 

Budgetavstämning - utfall mars 

Riktpunkt vid jämn månadsförbrukning av budgeten är 25%. Nämnderna, inklusive centrala poster 
och fördelningsposter, har förbrukat 26% tom mars. 

Prognos 

Prognosen totalt för kommunen beräknas bli negativ med 0,3 mkr. Budgeterat resultat är positivt 
med 7,8 mkr. Avvikelsen mot budgeterat resultat är negativt med 8,1 mkr. Reavinster beräknas till 
3,5 mkr. 

Årets balansresultat, resultat exklusive reavinster, beräknas bli negativt med 3,8 mkr. 

Nämndernas totala avvikelse (exklusive centrala poster och fördelningsposter) är negativ med ca 12 
mkr. Åtgärdsplaner har tagits fram av kommunstyrelsen, socialnämnden och barn och 
utbildningsnämnden och är behandlade i respektive nämnd. 

Prognosen för slutavräkning avseende skatteintäkter beräknas totalt påverka kommunens resultat 
negativt med 6,4 mkr. 

Finansnetto visar ett underskott med 0,5 mkr pga ökade finansiella kostnader för pensionsskulden. 

Osäkerhetsfaktorer under året är: 

• Nämndernas resultat 
• Fördelningsposter 
• Avräkning skatt år 2019 
• Pensionskostnadens utveckling samt KPAs prognosunderlag 
• Exploateringsprojekt 

 

2 EKONOMISK KOMMENTAR 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen totalt (exklusive centrala poster) prognostiserar ett underskott på 1,2 mkr för 
2019. 

Enheterna (Kommundirektör, politisk verksamhet, Etablering- och arbetsmarknad samt Besöks- 
och näringsliv) visar ett underskott på 0,1 mkr. Obudgeterade kostnader för 
överförmyndarverksamheten (0,4 mkr) belastar verksamheten och hanteras av kommundirektörens 
buffert med 0,5 mkr. 

Verksamhet Styr- och stöd visar en årsprognos i balans med budget. 

Verksamhet Fritid och kultur visar en årsprognos i balans med budget. 

Samhällsbyggnads skattefinansierad verksamhet visar ett underskott på totalt 1,2 mkr. 

Kollektivtrafiken visar ett underskott på 0,4 mkr pga att Västtrafik har tagit bort sin del av finansiering 
av Flexlinjen. 

Färdtjänst visar ett underskott på 0,5 mkr. Kostnaderna per resa har ökat beroende på nya avtal med 
Västtrafik. Dessutom har antalet personer som reser till daglig verksamhet inom kommunen och till 
Göteborg ökat. 

Plan- bygg- och miljöenheten visar ett överskott på 0,3 mkr. Gatuenheten visar ett underskott på 
0,2 mkr. Kost- och lokalvård redovisar en prognos i balans med budget. 
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Samhällsbyggnads avgiftsfinansierad verksamhet: Prognos för VA-enheten och 
Kretsloppsenheten följer "självkostnadsbegreppet". Det innebär att verksamheten lämnar ett resultat 
som är noll. Eventuellt överskott redovisas som förutbetald intäkt i samband med bokslut och 
underskott redovisas mot föregående års överskott om sådant finns. I den ekonomiska kommentaren 
kommer vi att i text redovisa över- och underskott för verksamheten. 

Va-enhetens prognos visar ett underskott på 1,5 mkr som är något lägre än vad som budgeterats. 
Avvikelsen beror på att personalkostnaderna förväntas bli lägre än budget. Verksamheten har i år ett 
planerat utökat underhåll av Hyppeln och Rörö reningsverk. Bokas vid bokslut mot föregående års 
överskott. 

Kommunstyrelsen Centrala Poster visar ett överskott på 10,9 mkr. Fördelningsposter som ännu 
ej fördelats, 10 mkr. Obudgeterade reavinster 3,5 mkr, prognos förändring semesterlöneskuld -2,0 mkr 
samt pensionsutbetalningar -0,7 mkr. 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
Prognosen visar på ett underskott om – 7,1 mkr. 

De större avvikelserna fördelar sig så här: 

• Förskolan: -2,1 mkr 
Kostnader för de fristående enheterna som var budgeterade för lågt. 

• Grundskolan: -2,9 mkr 
Högre kostnader för barn med särskilda behov, hemmsittare och nyanlända än budgeterat. 

• Gymnasiet (IKE): -6,4 mkr 
Kostnader för interkommunal ersättning (IKE) för ensamkommande ungdomar på 
gymnasieskolan som inte ingått i målgruppsförändringarna för 2019. Budgeten för den egna 
verksamheten inom ramen för Öckerö Seglande gymnasieskola är lagd med ett 
effektiviseringskrav om 2 mkr, och prognosresultatet efter mars visar på en budget i balans. 

Förvaltningen centralt visar fortsatt en positiv prognos (2,8 mkr). Bibliotek (0,3 mkr), Öppen förskola 
(0,5 mkr), Fritidshem (0,3 mkr) och Förskoleklass (0,4 mkr) bidrar också positivt till 
prognosresultatet. 

  

Socialnämnden 
Prognosen per mars visar på ett totalt underskott för Socialnämnden med 3,7 mkr. 

IFO/FH 

Totalt underskott IFO/FH är 5,8 mkr. Underskottet beror till största delen på LSS i egen regi där 
personalkostnaderna överskrider budgeten. Ytterligare en orsak till underskottet är köpta platser för 
barn och unga där budgeten överskrids med ca 1,2 mkr. 

Inom IFO så är det placeringar av barn på institution som drar över budgeten, detta vägs dock upp 
något av att barn placerade i familjehem istället har ett litet överskott. Tillsammans blir det ett 
underskott på 0,7 mkr. 

Ekonomiskt bistånd och kostnader för jour och korttidsboende förväntas överskrida budget som en 
följd av att fler personer än tidigare väntas gå ur etableringen. Personerna som har ingått i 
etableringen får vara där i två år och därefter är det kommunens ansvar att se till att de har mat och 
husrum. Kostnaderna för detta väntas överskrida budgeten med ca 0,7 mkr. 

Äldreomsorgen 

Gemensamt äldreomsorg uppvisar ett överskott på 1,6 mkr vilket beror på att bufferten hos 
Verksamhetschefen har lösts upp. 

Vård och omsorg enl Sol/HSL uppvisar ett överskott på 1,6 mkr vilket beror på hemtagning av 
vårdtagare i februari. 
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Öckerö 2019-05-09 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare:  Oskar Nilsson 
Ärende: Information om nämndernas åtgärdsplaner 
Diarienummer: KS 109/19 

Information om nämndernas åtgärdsplaner 
 
Förslag till beslut  
Informationen noteras till protokollet.  
 
Ärende 
SN, BUN och KS har beslutat (SN §24-19, BUN §18-19 och KS 80/19) om åtgärdsplaner för 2019. 
Åtgärdsplanerna kommer att följas upp på nämndernas möten under resten av året.  
 
Utifrån att kommunens samtliga nämnder prognostiserar underskott vid årets slut så har 
ekonomiska handlingsplaner upprättats i nämnderna. Åtgärdsplanerna tar dock inte fasta på hela det 
prognostiserade underskottet utan fortsatt arbete med åtgärdsplaner kommer troligtvis att krävas i 
respektive förvaltning. 
 
Ekonomisk bedömning 
Vid befarade underskott i kommunens nämnder ska åtgärdsplaner upprättas. Åtgärdsplanerna 
baseras på prognoser gjorda i februari och mars. Då prognoserna är gjorda i tidigt på året finns 
naturligt stora osäkerheter, vilket innebär att revideringar i åtgärdsplanerna kan behöva ske 
framöver. 
 
Upprättade åtgärdsplaner motsvarar inte heller nämndernas totala befarade underskott innebärande 
att nya åtgärdsplaner troligtvis kommer att behövas upprättas. 
 
Expediering 
Kommunfullmäktige 
 
Underskrift berörd chef 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
2019-05-19 
 
………………………. 
 
 
 
 
 
 



2019-05-06 

 

 

 

 

 

Yrkande omfördelning av budgeterade 
fördelningsposter 
I Öckerö kommuns budget för 2019 finns ett antal fördelningsposter angivna för att finansiera 
kommande nyinvesteringar. Vissa av investeringar kommer inte att vara färdigställda under 2019 och 
fungerar därför som en buffert för kommunen som helhet.  

Detta yrkande föreslår att sammantaget 11 000 tkr kronor omfördelas från fördelningsposter under 
2019 för att täcka engångskostnader inom Barn och utbildningsnämnden samt Socialnämnden med 
anledning av de negativa prognoser som senast redovisats avseende dessa nämnder. Justeringen 
avser enbart år 2019 och är därmed inte ramhöjande. 

Förslag till beslut 

• 5 000 tkr omfördelas till Barn och utbildningsnämnden för täcka ökade kostnader för 
ensamkommande och nyanlända i grundskola, gymnasieskola och SFI 2019. 

• 6 000 tkr omfördelas till Socialnämnden för täcka platsbristkostnader i avvaktan på 
Solhöjdens äldreboendeavseende 2019. 

 

 

Jan Utbult (KD) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Öckerö 2019-04-16 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Ronald Johansson 
Ärende: Ansökan om bidrag för förlängning av  
motions- och vandringsled samt förbättra badplatsen på Källö Knippla 
Diarienummer: 0073/19 

Ansökan om bidrag för förlängning av motions- och 
vandringsled samt förbättra badplatsen på Källö Knippla  
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen godkänner bidrag om 25% villkorat att VGR godkänner 65% och 
Örådets förening Källö Knippla 10% 
 
Ärende 
Ansökan för att förlänga vår motions- och vandringsled samt att förbättra 
badplatsen för bättre tillgänglighet för alla. 
 
Vi har en vandringsled som används och uppskattas av både bofasta och besökare. 
Leden ligger i ett naturskönt område med fantastiska vyer och som speglar den 
speciella natur som finns i vår skärgårdsmiljö. På vissa delar av leden är 
tillgängligheten dessvärre svår för bland annat barnvagnar, funktionsnedsatta samt 
äldre. Vi vill nu därför förbättra och delvis förlänga leden för att ge fler människor 
möjlighet att ta del av vårt unika natur arv och uppleva ett kravlöst friluftsliv. 
 
Idag avslutas vandringsleden genom att man måste gå rakt genom vår badplats som 
inte är tillgänglig för funktionsnedsatta och barnvagnar, bl a på grund av branta 
backar och berg. Man får kryssa mellan badgästernas handdukar, korgar och 
barnleksaker. Vi vill förbättra den delen som går ner till badplatsen samt även en 
förbättring av underlaget 
på övriga slingan. 
 
Med tanke på denna nya led har redan ett utomhusgym byggts som då kommer att 
vara mer tillgänglig för fler. Vi vill samtidigt investera i ytterligare en badbrygga vid 
vår omtyckta badplats. Här drivs simskola varje sommar som är otroligt populär. 
Här har tidigare funnits en badbrygga som tyvärr is och stormar förstörde för ett 
antal år sedan. 
 
Vi önskar också kunna bygga till en utsiktsplats som ligger högt upp och i anslutning 
av slingan, där man har en otroligt vacker vy över Göteborgs Norra skärgård. Med 
denna förlängning av leden får Källö-Knippla en attraktiv helhetslösning som vi kan 



 
 

 

marknadsföra till alla boende, turister och besökande som kan lockas att komma ut 
till vår ö och vandra, bada, gå på gym och njuta av den unika skärgårdsmiljö vi 
erbjuder. 
 
Målet med investeringen är att öka tillgängligheten till bad och natur för alla 
grupper av människor. Vår vandringsled och naturområde som man kommer 
mycket nära är ett attraktivt besöksmål för både boende och besökande.  
  
Erfarenheten och kunskapen att driva liknande projekt finns redan – inte minst från 
byggandet av den första delen av leden samt i projektet i Källö-Knippla 
Intresseförening om ”Hållbara platser”. I det projektet har vi fått medel från VGR 
för att ta fram en utvecklingsplan för vår ö. Vi har genomfört en stor del av projektet 
och i bl a enkäter och stormöte kom det fram att ”slingan” och tillgängligheten till 
bad och natur är ett prioriterat område för alla. Vandringsleden är ett viktigt 
utflyktsmål för både bofasta och besökande, och bland alla engagerade förslag fanns 
flera goda idéer om förlängning 
 
 
 
Ekonomiska 
Den kalkylerade kostnaden uppgår till etthundrafemtio tusenkronor (150 000), 
Västra Götalandsregionen bidrar med nittiosjutusen femhundrakronor (97 500), 
Öckerö kommun andel är trettiosjutusen femhundrakronor ( 37 500 ) och 
föreningen Källö-Knipplas Öråd med femtontusenkronor (15 000). Fördelningen är 
65%, 25% och 10 %. 
Stödet skall vara villkorat till att VGR godkänner föreningen ansökan om 65% av 
150 000 kronor. 
 
 
Bedömning 
Besök- och näringslivsenhetens bedömning är att kommunen godkänner att stödja 
förslaget med angivna villkor. 
 
Underskrift berörd chef 
 
………………………. 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
2019-04-16 
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Öckerö 2019-04-17 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Janna Petersson, Theres Benito 
Ärende: Statens havsplan för Västerhavet 
Diarienummer: 0064/18 

Öckerö kommuns granskningsyttrande på 
havsplan Västerhavet 
Förslag till beslut 
Förslag till yttrande, daterat 2019-04-17, antas och sänds till Havs- och 
vattenmyndigheten som Öckerö kommuns granskningsyttrande. 

 

Ärendet (sammanfattning) 
Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön och en för 
Västerhavet. En havsplan ska ge vägledning kring vad som är den bästa användningen 
för havet och ska vägleda nationella myndigheter, kommuner och domstolar i 
kommande beslut, planering och tillståndsprövningar. Havsplanerna ska bidra till en 
långsiktig hållbar utveckling. Den ska förena näringspolitiska mål, sociala mål och 
miljömål. 

Förra året skedde samråd om förslag till statliga havsplaner. Efter samrådet har en 
revidering av förslagen skett och nu är dessa nya förslag ute på granskning och den 
som vill kan yttra sig. De är havs- och vattenmyndighetens så gott som färdiga förslag 
till regeringen. Synpunkterna som lämnas under granskningen kommer att ingå i det 
underlag som lämnas över inför regeringens beslut. Senast den 14 juni 2019 ska 
eventuella kommentarer vara inlämnade till Havs- och vattenmyndigheten. 

Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 

Expediering av beslut 
På havs- och vattenmyndighetens webbplats, www.havochvatten.se/havsplanering 
eller genom att mejla, i ett digitalt och redigerbart format, till 
havochvatten@havochvatten.se. Ange ”Yttrande om förslag till havsplaner. Dnr 666-
19” 

 



 
 

 

Bilagor 
Förslag till granskningsyttrande på havsplan Västerhavet, daterad 2018-04-17. 

 

 

Underskrift berörd chef 

Gull-Britt Eide                                                                        Andreas Beutler                                            
Kommundirektör                                                                  Plan- bygg och miljöchef                                                             
2019-05-03                                                                             2019-05-03                                             

………………………. 
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Öckerö kommuns granskningsyttrande på havsplan 
Västerhavet 
Den 14 mars presenterades förslag till statliga havsplaner för granskning, detta efter både 
avstämning och samråd. Granskningen pågår 14 mars till 14 juni 2019. Den som vill kan 
yttra sig och synpunkterna som lämnas under granskningen kommer att ingå i det 
underlag som lämnas till regeringen. 

Detta yttrande avser endast Västerhavet och främst den föreslagna användningen av 
kommunens havsområde i planen. 

Öckerö kommun är positiva till Havs- och vattenmyndighetens förslag på Havsplan för 
Västerhavet. Utifrån vad vi idag känner till ser avvägningen och den föreslagna 
användningen av kommunens havsområden väl avvägda ut. Havsplanen bedöms kunna 
utgöra en bra vägledning för framtida arbete med ”blå översiktsplan”.  
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 

Jan Utbult, ordförande Öckerö kommunstyrelse 

 

  

Vår beteckning: 
Dnr 0064/18 

   

 
Er beteckning: 
Dnr 666-19 
 
Datum:  
2019-04-17 

  

 Mottagare: 
Havs- och vattenmyndigheten 

  





Havsplaner för Bottniska viken,  
Östersjön och Västerhavet

Statlig planering i territorialhav och ekonomisk zon

Havs- och vattenmyndigheten

Diarienummer 666-19

2019-03-14

Havs- och vattenmyndigheten

Box 11 930

404 39 Göteborg

Tel. 010-698 60 00

www.havochvatten.se

havochvatten@havochvatten.se
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Granska de nästan färdiga förslagen till 
havsplaner

Förra året samrådde vi om förslag till statliga havsplaner för Bottniska vi-
ken, Östersjön och Västerhavet.

Detta dokument är reviderade förslag, så som de ser ut nu efter de tusentals 
förslag och synpunkter ni gav oss i samrådet – tack!

Nu är dessa nya förslag på granskning, och den som vill kan yttra sig. De är 
Havs- och vattenmyndighetens så gott som färdiga förslag till regeringen. 
Synpunkterna som lämnas under granskningen kommer att ingå i det un-
derlag som lämnas över inför regeringens beslut.

Till förslagen hör också miljökonsekvensbeskrivningar, som har en viktig 
roll i havsplaneringen. De är på granskning tillsammans med förslagen till 
havsplaner.

Lämna dina kommentarer senast den 14 juni 2019. Du kan lämna kom-
mentarer på två sätt:
• på vår webbplats, www.havochvatten.se/havsplanering
• genom att mejla till havochvatten@havochvatten.se

Skicka dem helst i ett digitalt, redigerbart format, för då kan vi behandla 
dem snabbare. Märk din kommentar med “Yttrande om förslag till havs-
planer. Dnr 666-19”

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, fö-
retag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner 
publiceras inte. 

Du hittar mer information om hur Havs- och vattenmyndigheten behandlar 
dina personuppgifter i samband med remisshanteringen på myndighetens 
webbsida.
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Sammanfattning
Detta är det förslag till havsplaner som ställs ut för granskning.

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. Havsplanerna vägleder nationella myndighe-
ter, kommuner och domstolar i kommande beslut, planering och tillstånds-
prövningar. Näringsidkare får också vägledning av planen.

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

Havsplanerna 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 vägleder havslplanen om vilken eller vilka användningar som har 
företräde.

Havsplanerna anger tio användningar: energiutvinning, försvar, generell an-
vändning, kultur, natur, rekreation, sandutvinning, sjöfart, utredningsområde 
sjöfart och yrkesfiske. 

Havsplanerna anger också områden där särskild hänsyn ska tas till höga 
naturvärden, till höga kulturmiljövärden 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 havsplanerna bedöms utifrån ekologiska, ekono-
miska och sociala perspektiv. Arbetet med att bedöma konsekvenserna 
har skett parallellt och integrerat med planeringen. Dessutom redovisas 
konsekvenserna i en separat miljökonsekvensbeskrivning och en separat 
hållbarhetsbeskrivning.

Havsplaneringen har tagit sin utgångspunkt i lagar, förordningar, samhälls-
mål, rapporter av olika slag och inte minst den långa dialog som Havs- och 
vattenmyndigheten fört med berörda intressenter. Det är första gången 
någonsin som Sverige gör statliga havsplaner. Både utgångspunkterna för 
havsplaneringen och hur planen ska användas är därför ny kunskap och en 
ny diskussion.

Granskningen innebär att andra får ge synpunkter på detta förslag till havs-
plan, så att Havs- och vattenmyndigheten sedan kan justera förslaget.

Figur 2. Översiktskarta över Sveriges tre 
havsplaner.
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Läsanvisning

Du kan läsa planerna som ett dokument – med kartstöd på 
webben 
Havsplanerna är detta dokument i sju delar. Det betyder att det är detta do-
kument som är det formella granskningsförslaget. 

Dokumentet kompletteras med webbsidor som är en hjälp för att utforska 
planerna. På webbsidorna finns kartor som är både klickbara och sökba-
ra, och som går att zooma i. Där finns dessutom lager från olika kartor att 
jämföra. 

Du hittar både webbsidorna och detta dokument på www.havochvatten.se/.

Så här är dokumentet strukturerat
Dokumentet är uppdelat i sju delar. Del 1 och 2 är gemensamma för alla tre 
havsplaner. Detsamma gäller del 6 och 7, som är också gemensamma.

Del 3, 4 och 5 innehåller däremot vägledning och överväganden för respek-
tive havsplan, det vill säga för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Figur 3. Dokumentets struktur – gemensamma och enskilda delar

Del 2
Kapitel 6 - 9

Del 1
Kapitel 1 - 5

Östersjön
Kapitel 11

Del 6
Kapitel 13-14

Kapitel 15-21
Del 7

Västerhavet
Kapitel 12

Del 5Del 4
Bottniska viken

Kapitel 10 

Del 3
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Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön 
och en för Västerhavet. Havsplanerna omfattar Sveriges ekonomiska zon 
och de områden som inte ingår i fastigheter i svenskt territorialhav från en 
nautisk mil utanför den baslinje som avses i lagen (2017:1272) om Sveriges 
sjöterritorium och maritima zoner. I arbetet med att ta fram havsplaner har 
en ekosystemansats tillämpats.

Sverige har införlivat EU:s ramdirektiv för havsplanering (2014/89/EU) i 
svensk lagstiftning genom miljöbalken (1998:808) och havsplaneringsför-
ordningen (2015:400). 

Havsplanerna beslutas av regeringen. Regeringen får även meddela före-
skrifter om sådana förbud eller begränsningar av verksamheter och åtgärder 
inom ett havsplanerat område som behövs för att uppnå syftet med planen. 
Havs- och vattenmyndigheten arbetar fram förslagen till havsplaner i sam-
arbete med flera andra myndigheter och aktörer. 

Det är första gången som Sverige tar fram statliga havsplaner. Utöver fram-
tagandet av havsplanerna bidrar arbetet med havsplaneringen till ny kun-
skap om havet och dess användning.

Havsplanernas redovisning

Havsplanerna består av en karta och en planbeskrivning enligt 3 § havsplane-
ringsförordningen.  

Kartan ska redovisa:
• Grunddragen för användningen av havsområdet.
• De områden som är av riksintresse enligt 3 kapitlet miljöbalken.
• Andra allmänna intressen av väsentlig betydelse.

Planbeskrivningen ska:
• Ange inriktningen för användningen av havsområdet.
• Ange och beskriva de områden som är av riksintresse enligt 3 kapitlet 

miljöbalken.
• Redogöra för andra allmänna intressen av väsentlig betydelse, den nuva-

rande användningen och övriga planeringsförutsättningar.
• Redovisa de överväganden som legat till grund för planen.
• Ange hur frågor om oförenliga ändamål bör lösas.
• Redovisa innebörden och konsekvenserna av användningen enligt planen.
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I projekten arbetar grannländerna gemensamt med att koordinera plane-
ringsfrågor som rör olika sektorer, exempelvis sjöfart och fiske, och med 
att samordna data och planeringsunderlag. I Baltic SCOPE behandlades till 
exempel energi, fiske, natur och sjöfart. De deltagande ländernas ansvariga 
planeringsmyndigheter deltog i projektet och sektorsmyndigheterna bjöds 
in att delta i diskussionerna. Baserat på behov och det gemensamma arbetet 
i projektet utarbetades rekommendationer för hantering av gränsöverskri-
dande frågor (Baltic SCOPE, 2017). I Pan Baltic Scope fortsätter samverkan 
över gränserna som stöd för de nationella havsplaneringsprocesserna. Här 
ingår bland annat samarbete om grön infrastruktur, samlad, kumulativ på-
verkan, ekonomisk och social konsekvensanalys av havsplaner samt sam-
ordning mellan landplanering och havsplanering.

Mer formaliserat samarbete sker även inom ramen för den regionala havs-
miljökonventionen, Helsingforskonventionen (Helcom) för Östersjön, där 
Bottniska viken och Kattegatt ingår. Det finns ett särskilt forum för sam-
arbete mellan de ministrar som har ansvar för fysisk planering i Östersjö-
regionen, Vision and Strategies Around the Baltic Sea (Vasab). Vasab och 
Helcom har bildat en arbetsgrupp för fysisk planering av havet som bland 
annat har utvecklat riktlinjer för gränsöverskridande samråd och hur eko-
systemansatsen kan tillämpas i havsplaneringen.

Kommunernas planering av territorialhavet
Kommunerna har enligt plan- och bygglagen (2010:900) planeringsansvar 
för Sveriges territorium, vilket även innefattar inre vatten och territorialhav. 
Den statliga havsplaneringen innebär att planeringsansvaret i territorialha-
vet nu överlappar mellan kommunen och staten i 65 kommuner. Ytterligare 
ett 20-tal kommuner har kust mot havet, men inte hav som ingår i de statliga 
havsplaneområdena.

I översiktsplaner redovisar kommunerna hur de vill främja en långsiktig god 
utveckling när det gäller mark- och vattenanvändning. Översiktsplanerna är 
grunden för kommunernas rätt att själva besluta om detaljplaner och tolka 
innebörden i allmänna intressen. I dag bedöms ett 20-tal kommuner ha 
inkluderat kust- och havsområdet i sin översiktsplanering. Områden nära 
land och i kustzonen behandlas dock oftare och mer detaljerat i planerna 
än områden längre ut i territorialhavet (Boverket, 2018a). Under de senaste 
åren har många kustkommuner antingen inlett förarbete för planering av 
havsområdet eller inlett arbete med översiktsplanering. I Stockholms län 
finns regionplanering, som utförs av Stockholms läns landsting, med ställ-
ningstaganden som rör skärgårdsmiljöerna. Från och med 1 januari 2019 
gäller en förändrad lagstiftning som innebär att regionplanering även ska 
ske i Skåne län. Region Skåne ska genomföra planeringen. För att åstad-
komma ökad enhetlighet i landet bör det enligt propositionen för lagstift-
ningen, införas regional fysisk planering i ytterligare län, när behov av och 
förutsättningar för sådan planering finns. 

Havs- och vattenmyndigheten har utvecklat projektformen KOMPIS 
(Kommunal planering i statlig samverkan) för att stödja och förstärka 
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kommunernas förberedelser och genomförande av översiktsplanering i ha-
vet. Projektformen syftar även till att stödja kustlänsstyrelsernas samord-
ning av kommunernas arbete, så att den statliga havsplaneringen kan sam-
verka med den kommunala översiktsplaneringen i havet. Bidraget har getts 
till kustlänsstyrelserna för att i sin tur sökas av kustkommunerna i länet. 
Mellan åren 2016-2018 har Havs- och vattenmyndigheten beviljat 26 mil-
joner kronor till Sveriges kustlänsstyrelser. Vid projektformens avslut 2018 
hade en rad projekt genomförts, med nya mellankommunala samarbeten, 
inventeringar och fördjupade underlag som införlivats i kommunala över-
siktsplaner som resultat längs Sveriges kuststräcka.

Havsplanering – en del av havs- och 
vattenförvaltningen
Havs- och vattenförvaltningen berör många av samhällets sektorer. En 
grundläggande princip för förvaltningen är att den ska vara koordinerad 
och integrerad i alla sina delar, bland annat därför att ekosystemen inte kän-
ner av politiska och ekonomiska gränser. Vattenförvaltningen har en stark 
koppling till havsförvaltningen och tillsammans ska de ses som en helhet 
från källa till hav. Havspolitiken utgår från att haven är en oumbärlig re-
surs för människan och samhället. Havs- och vattenförvaltningen innehål-
ler flera verktyg och instrument, allt ifrån fysisk planering till juridiska och 
ekonomiska styrmedel.

Regeringen har pekat ut den maritima sektorn som viktig för tillväxt och 
utveckling och antog en nationell maritim strategi år 2015 (Näringsdepar-
tementet, 2015). Strategin är ett inriktningsdokument för det fortsatta ar-
betet med att utveckla de maritima näringarna. Utöver utveckling av tradi-
tionella branscher som fiske och sjöfart finns det potential för bland annat 
energiutvinning till havs, nya former för vattenbruk, miljöteknik, bioteknik 
och marin och kustnära turism. Den nationella strategin kopplar till Eu-
ropeiska kommissionens riktlinjer för en integrerad strategi för havspoli-
tiken (KOM/2008/0395) och till Europeiska kommissionens strategi Blå 
tillväxt - möjligheter till hållbar tillväxt inom havs- och sjöfartssektorn 
(KOM/2012/494), som ska leda till långsiktigt hållbar tillväxt i den mari-
tima sektorn.

Samtidigt som tillväxt och utveckling ska ske har Sverige utmaningen att 
uppnå god miljöstatus i våra hav. Effekterna av övergödningen är fortsatt 
tydliga och omfattande. Ytterligare åtgärder krävs för att minska tillförseln 
av näringsämnen från land till hav. Det lokala åtgärdsarbetet behöver ut-
vecklas liksom arbetet med att minska belastningen av främst fosfor i sjöar, 
kustområden och hav. De negativa miljöeffekterna av yrkesfiske måste fort-
satt minska. Bland annat bedöms uttaget av flera arter av fiskar och skaldjur 
vara för stort för att bestånden ska vara långsiktigt hållbara. Ökad förekomst 
av marint skräp är ett växande hot. Målsättningen är att kunna utveckla an-
vändningen av havets resurser på ett hållbart sätt, så att vi säkerställer en 
god havsmiljö. Mycket av den negativa miljöpåverkan i havet har sitt ur-
sprung på land och behöver åtgärdas vid sin källa. 

Läs mer: En svensk maritim 
strategi - för människor, jobb och 
miljö
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För att vända den negativa miljöutvecklingen och uppnå en hållbar an-
vändning av havens resurser har Europeiska gemenskapen (nu EU) bland 
annat antagit havsmiljödirektivet (2008/56/EG), som införts i Sverige ge-
nom havsmiljöförordningen (2010:1341). Havsmiljödirektivet syftar till att 
uppnå eller upprätthålla god miljöstatus i Europas hav till år 2020. Verk-
tygen i havsmiljöförordningen är definition och bedömning av god miljö-
status, miljökvalitetsnormer med tillhörande indikatorer, åtgärdsprogram 
och övervakningsprogram för havsmiljön. Bedömning av tillståndet i de 
svenska förvaltningsområdena, eller havsområdena, sammanfattas i Havs- 
och vattenmyndighetens rapport Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 
2018 – 2023, Bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys (2018e).

Miljökvalitetsnormer är de juridiska styrmedel som används för att god 
miljöstatus ska nås eller upprätthålls. Utgångspunkten när man fastställer 
en miljökvalitetsnorm är kunskap om vad människan och naturen tål, utan 
hänsyn till ekonomiska eller tekniska förhållanden. Normen ska därför av-
spegla den lägsta godtagbara miljökvaliteten eller det önskade miljötillstån-
det, men tar vanligtvis inte sikte på hur mänsklig verksamhet ska utformas. 
Genom miljökvalitetsnormernas tillämpning vid bland annat tillstånds-
prövning och miljötillsyn får de dock en indirekt påverkan även på sådana 
verksamheter som påverkar eller kan komma att påverka miljötillståndet.

Den övergripande miljökvalitetsnormen, med innebörd att god miljöstatus 
ska upprätthållas eller nås i Nordsjön och Östersjön till 2020 finns i 17 § 
havsmiljöförordningen. Vad god miljöstatus innebär preciseras i Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som känneteck-
nar god miljöstatus och miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön 
och Östersjön. I dessa föreskrifter finns också andra miljökvalitetsnormer 
med indikatorer som syftar till att vi ska kunna uppnå god miljöstatus.

Havsplaneringen är en process som ska bidra till att havsanknutna näringar 
kan utvecklas samtidigt som god miljöstatus nås och upprätthålls. Havspla-
neringen skapar goda möjligheter till samsyn om hur vi ska använda haven 
hållbart. Havsplaneringen är en av flera processer i den samlade havs- och 
vattenförvaltningen som tillsammans med övrig förvaltning och samhälls-
bygge verkar för att uppnå uppsatta mål.
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3. Havsplaneringsprocessen
Havsplaneringen är en bred process som involverar många aktörer. Nu tas 
havsplaner fram för första gången och sedan ska de tillämpas och följas upp 
i en återkommande process. Planeringen utgår från en ekosystemansats, har 
ett framtidsinriktat tillvägagångssätt och görs utifrån en helhetsbedömning. 

Havsplaner tas fram i samverkan
Havsplaneringen är en öppen process och ger möjlighet till medverkan för 
de som berörs på kommunal, regional, nationell och internationell nivå. 
Även bransch- och intresseorganisationer, liksom forskningsinstitutio-
ner, bereds möjlighet att på olika sätt medverka och bidra med insikt och 
kunskap.

På nationell nivå sker samverkan med centrala myndigheter, länsstyrelser 
och organisationen Sveriges kommuner och landsting kring strategiska 
planeringsfrågor, planeringsprocessen och sektorsfrågor. Arbetet har skett 
inom en tvärsektoriell referensgrupp, inom tematiska arbetsgrupper och på 
andra sätt.

På regional och kommunal nivå har länsstyrelserna en viktig roll i samord-
ningen mellan statlig och kommunal planering. Alla de 14 kustlänsstyrel-
serna deltar i arbetet för kommunal medverkan och i annat stödjande arbete 
gentemot kommunerna. De tre samordnande länsstyrelserna i Kalmar, Väs-
ternorrlands och Västra Götalands län samordnar arbetet för berörda kust-
länsstyrelser. Kustlänsstyrelserna tar också fram kompletterande regionalt 
planeringsunderlag, exempelvis från kommuner och utvecklingsansvariga 
aktörer, eller internt från länsstyrelsen i frågor inom länsstyrelsens ansvars-
områden. Kustlänsstyrelserna får finansiering för arbetet med havsplane-
ringen sedan 2012.

Kommunerna bidrar till planeringen med underlag, synpunkter och för-
bättringsförslag under planeringsprocessen inte minst genom den kommu-
nala översiktsplaneringen i både kustområden och den del av territorialha-
vet som överlappar med den nationella havsplaneringen. Det leder till att 
lokala förutsättningar och det nationella perspektivet kan samordnas och att 
kopplingen mellan hav och land blir stark. 

Från och med den 1 januari 2019 är det regionerna, det vill säga landstingen, 
som leder och utvecklar det regionala tillväxtarbetet. I Gotlands län är det 
Gotlands kommun som är ansvarig. De regionala utvecklingsstrategierna 
utgör underlag i planeringsarbetet. Under havsplaneringsprocessen har de 
regioner, länsstyrelser och kommunala samverkansorgan som varit utveck-
lingsansvariga aktörer enligt tidigare lagstiftning medverkat.
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Ekosystemansatsens tolv principer – »Malawiprinciperna« 

1. Samhällets intressen bestämmer förvaltningens mål.

2. Förvaltningen bör vara decentraliserad till den lägsta tillämpbara nivån 
och  engagera alla för att kunna balansera lokala och allmänna intressen.

3. De som genomför förvaltningen bör beakta effekterna (verkliga eller tänk-
bara) på närliggande eller andra ekosystem.

4. Det är grundläggande att förstå ekosystemets värde ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Förvaltningen bör bland annat:
a. reducera subventioner som leder till utarmning av biologisk mångfald,
b. skapa incitament som främjar biologisk mångfald och hållbart nytt-

jande,
c. i möjligaste mån integrera kostnader och vinster i ett givet ekosystem.

5. Bevarande av ekosystemens struktur och funktion för att upprätthålla 
ekosystemtjänster bör vara ett prioriterat mål, då fungerande ekosystem 
har förmåga att motstå förändringar.

6. Ekosystemen bör förvaltas inom ramen för dess funktioner, försiktighets-
principen ska tillämpas.

7. Ekosystemansatsen bör tillämpas på lämplig skala i tid och rum.

8. Kunskap om att tidsfördröjningar påverkar ekosystemprocesser, innebär 
att långsiktiga mål för förvaltningen bör sättas.

9. Förvaltningen måste acceptera att förändring är oundvikligt.

10. Ekosystemansatsen bör integrera bevarande av biologisk mångfald och ett 
hållbart nyttjande av den samma.

11. Ekosystemansatsen bör beakta all typ av relevant information, även veten-
skaplig och traditionell och lokal kunskap, innovationer och metoder.

12. Ekosystemansatsen bör involvera alla relevanta sektorer i samhället och 
vetenskapliga discipliner.
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Ekosystemansatsen tillämpas i havsplaneringen på flera olika sätt utifrån de 
tolv Malawiprinciperna. 
• Havsplaneringen utgår från de samhällsmål som fastställs utifrån sam-

hällets övergripande intressen. Samverkan och dialog under arbetets 
gång gör det möjligt att fånga upp perspektiv från många olika aktörer. 
(Relaterar främst till Malawiprincip 1 och 10.)

• Havsplaneringen genomförs i en öppen planeringsprocess med samver-
kan och dialog utifrån kommunala, regionala, nationella och internatio-
nella perspektiv. Processen medger både samverkan i det dagliga arbetet 
och formella tillfällen att inhämta synpunkter. (Relaterar främst till Ma-
lawiprincip 2, 11 och 12.)

• Havsplaneringen utformas så att den bidrar till att havsanknutna näring-
ar kan utvecklas och så att god miljöstatus nås eller upprätthålls. Detta 
görs genom att balansera verksamheter och förutsättningar för ekosys-
tem och ekosystemtjänster i planeringen. Möjligheter att undvika eller 
begränsa negativa miljöeffekter identifieras, liksom möjligheter att bidra 
till återställning av marina ekosystem. Planeringen och dess konsekven-
ser bedöms utifrån sociala och ekonomiska perspektiv samt utifrån på-
verkan på ekosystem och miljö. (Relaterar främst till Malawiprincip 3, 4, 
5, 6 och 10.)

• Havsplaneringen utgår från ett tvärsektoriellt systemperspektiv som in-
kluderar direkta och indirekta, sammanlagda, kumulativa, kortsiktiga 
och långsiktiga, positiva och negativa effekter inklusive kopplingarna 
mellan land och hav. Även olika geografiska skalor hanteras, från lokalt 
till internationellt. Omvärldscenarier, som nollalternativ och framtids-
scenarier används för bedömning av planeringens konsekvenser. (Relate-
rar främst till Malawiprincip 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11.)

• Ansatsen är att havsplaneringen ska utgå från bästa tillgängliga kunskap 
om verksamheter och ekosystem. Mycket kunskap och stora mängder un-
derlag skapas och samlas in under arbetets gång. Verktyg som Symphony 
utvecklas för att bedöma miljöpåverkan och känslighet i ekosystemen. 
Bedömning av kunskapens tillförlitlighet utgår från planeringsmässiga 
krav. Enligt försiktighetsprincipen får inte kunskapsbrist om miljöef-
fekter användas som argument för att tillåta en verksamhet. Havsplane-
ringen uppmärksammar därför behov av fördjupad kunskap inom vissa 
områden. Under framtagandet av havsplaner redovisas rimliga alternativ 
som visar möjligheter och vägval. (Relaterar främst till Malawiprincip 6, 
9 och 11.)

• Havsplaneringscykeln inkluderar uppföljning, vilket möjliggör en adap-
tiv förvaltning, en förvaltning som anpassas. Genom att havsplaneringen 
är en process i cykler, där planerna uppdateras minst vart åttonde år för-
stärks förutsättningarna att ny och förbättrad kunskap ger avtryck i pla-
neringen. (Relaterar främst till Malawiprincip 7, 8, 9 och 11.)

• Havsplaneringen ger vägledning på övergripande och strategisk nivå 
med utrymme för planering på lokal och regional nivå. Kommuner och 
regioner ges möjlighet till medverkan i den nationella havsplaneringen, 
så att hänsyn kan tas till lokala och regionala behov. (Relaterar främst till 
Malawiprincip 2)
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Att analysera förutsättningarna syftar till en bedömning av mest lämplig 
användning. Bedömningen utgår från läge, beskaffenhet och behov. Ana-
lysen värderar vad som är relevant utifrån en allmän synpunkt, ett allmänt 
intresse, med syfte att ge statens samlade syn på mest lämplig användning 
av havet. 

Analysen görs på olika nivåer, till exempel för en specifik plats, för hela Sve-
rige, för Östersjöregionen eller för ett ekosystem. Olika planeringsalternativ 
jämförs och deras konsekvenser analyseras utifrån ekonomiska, sociala och 
ekologiska perspektiv.  

Att prioritera innebär att utifrån analysen göra avvägningar som bidrar till 
långsiktigt hållbar utveckling. Intressen som bedöms vara förenliga kan sam-
existera, medan en avvägning görs mellan intressen som bedöms vara oför-
enliga. Lagstiftningen sätter ramarna för hur havsplaneringen ska avväga. 
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4. Bedömning av konsekvenser

En stegvis och integrerad process
Arbetet med konsekvensbedömningar har skett som en del av och nära pla-
neringsprocessen under flera år. Det började i arbetet med att ta fram en nu-
lägeskrivning för havsplaneringen (Havs- och vattenmyndigheten rapport 
2015-2). I den gjordes den första beskrivningen av tillståndet i den marina 
miljön som utgångspunkt för planeringen. Det följdes av att en färdplan för 
havsplanering (inledningsvis benämnt inriktningsdokument) togs fram. I 
den ingick bland annat avgränsning av miljöbedömning och identifiering 
av miljömål. Sveriges grannländer underrättades enligt Esbo-konventionen 
om havsplaneringen och arbetet med miljökonsekvensbeskrivning i sam-
band med samrådet om färdplanen. Integreringen av miljöhänsyn fortsatte 
genom den tematiska arbetsgruppen för naturvård/marin ekologi, som 
identifierade framtida rumsliga behov för naturvården. Sedan dess har två 
större dialogskeden ägt rum; den informella dialogen kring de första utkas-
ten av havsplaner 2017 och det formella samrådet 2018. Hållbarhetsbedöm-
ning samt samhällsekonomiska konsekvensanalyser för delområden har 
också utarbetats i olika steg under processen.

Konsekvensbedömningarnas resultat från dialog- respektive samrådsskede 
har återkopplats till planeringsprocessen. Det är den återkopplingen som 
gjort det möjligt att ta hänsyn till och ändra i planutkast utifrån de resultat 
konsekvensbedömningarna visar. På så sätt har miljömässiga, sociala och 
ekonomiska aspekter integrerats i planeringen. Särskilda avstämningar har 
hållits under hösten 2018 för att förmedla och diskutera resultat från konse-
kvensbedömningarna, vilka har beaktats i planeringen. 

Inför samrådsskedet utvecklades även som arbetsmaterial en handledning 
för miljöbedömning i havsplaneringen, som utformades för att underlätta 
integrering av miljöhänsyn. Ett översiktligt kartunderlag som redovisar na-
turvärden, marin grön infrastruktur, har också tagits fram och använts i 
planeringsprocessen. Detta kartmaterial, den så kallade gröna kartan, har 
utvecklats underhand för att ta vara på bästa tillgängliga dataunderlag. 

Tabell 1. Konsekvensbedömningar i havsplaneringsprocessen

Typ av 
konsekvensbedömning

Tidigt skede 
2017

Samråd  
2018

Granskning 
2019

Miljökonsekvens-
beskrivning

För alla utkast till 
havsplaner

För alla  
samrådsförslag

För alla 
gransknings-
förslag

Hållbarhetsbedömning För planutkastet 
för Östersjön

För alla  
samrådsförslag

För alla 
gransknings-
förslag

Samhällsekonomisk 
konsekvensanalys

För Gävle bukten 
och Södra 
Kattegatt

För gransknings-
förslaget för 
Östersjön

Läs om resultaten från konse-
kvensbedömningen i del 6, kapitel 
14 på sidan 143.
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ekosystemtjänster kan analyseras rumsligt. Inom havsplaneringsprojektet 
Pan Baltic Scope ingår att jämföra och analysera hur Östersjöländer till-
lämpar ekosystemansatsen i havsplaneringen. Erfarenheter från det arbetet 
kommer att tas in i den fortsatta svenska nationella havsplaneringen. Det 
handlar bland annat om hur socioekonomiska data kan analyseras rums-
ligt, hur data om marin grön infrastruktur kan samordnas, samt hur mil-
jöbedömning och analys av sammanlagda, kumulativa effekter kan genom-
föras på ett enhetligt sätt.
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5. Tillämpning av havsplanerna
Havsplanerna är statens samlade vägledning till myndigheter, kommuner  
och regioner vid planläggning och prövning av anspråk på användning av 
områden i havet. 

Havsplanerna vägleder på en strategisk nivå 
Havsplanernas vägledning riktar sig till myndigheter, kommuner och regi-
onplaneorgan som planerar, beslutar, utvecklar eller genomför förvaltnings-
åtgärder som rör havet. Näringsidkare inom havsrelaterade verksamheter 
har nytta av havsplanerna för ökad förutsägbarhet.

Havsplanerna är statens samlade uppfattning och vägledning om hur havet 
i ett visst område ska användas. Havsplanernas överväganden är översikt-
liga och långsiktiga. Det innebär att havsplanerna ger inriktningen för an-
vändningen av havet. I havsplaneringsprocessen har lämpligheten för olika 
användningar bedömts övergripande. Vid en eventuell efterföljande till-
ståndsprövning görs en mer detaljerad projekt- och platsspecifik prövning 
av användningen i ett område. Exempelvis prövas om en exploatering med-
för risk för olyckor, fara för människors hälsa och säkerhet, risk för erosion, 
risk för påtaglig skada på ett riksintresse, eller risk att miljökvalitetsnormer 
inte kan efterlevas. 

För att planens syfte om en långsiktigt hållbar utveckling ska uppnås krävs 
i vissa fall att havsförvaltningen med tillhörande regelverk utvecklas, eller 
att regeringen meddelar föreskrifter om förbud eller begränsningar av vissa 
verksamheter eller åtgärder. Det kan exempelvis handla om reglering eller 
andra åtgärder som underlättar samexistens mellan olika intressen. När det 
gäller åtgärder inom yrkesfisket eller sjöfarten krävs i många fall överens-
kommelser eller beslut inom EU eller den internationella sjöfartsorganisa-
tionen (International Maritime Organization - IMO). 

Havsplanernas roll vid tillståndsprövning
Havsplanerna ska vara ett vägledande underlag vid tillståndsprövningar 
och andra ärenden enligt miljöbalken (1998:808). Varje myndighet eller 
kommun som tillämpar miljöbalken ska se till att havsplanerna är tillgäng-
liga i målet eller ärendet vid prövning av en verksamhet eller åtgärd inom 
havsplaneområdet. Vid frågor som rör ny eller ändrad användning av ett 
havsområde ska miljöbalken tillämpas. Vid tolkningen av vad som är mest 
lämplig användning enligt dessa bestämmelser kommer havsplanerna att 
vara vägledande.

Även vid tillståndsprövningar enligt andra lagar kommer havsplanerna att 
vara ett vägledande underlag. Exempelvis lagen (1992:1140) om Sveriges 
ekonomiska zon, kontinentalsockellagen (1966:314) samt lagen (1983:293) 
om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn. 
Bestämmelserna i bland annat 3 och 4 kapitlen miljöbalken ska tillämpas 
även vid prövningar i mål och ärenden enligt dessa lagar.
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Länsstyrelsen har två formella verktyg där den särskilt ska uppmärksamma 
kommunerna i översiktsplanearbetet på om en kommuns syn inte överens-
stämmer med den syn som är redovisad i havsplanen. 
• Under utställningen av en ny eller ändrad översiktsplan lämnar länssty-

relsen ett granskningsyttrande enligt 3 kapitlet 16 § plan- och bygglagen.
I det ska det bland annat framgå om kommunens förslag inte tillgodo-
ser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken, om förslaget kan
medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kapitlet miljöbalken inte
följs, om mellankommunala frågor inte är samordnade på ett lämpligt
sätt, eller om ett byggnadsverk är olämpligt med hänsyn till hälsa och
säkerhet. Länsstyrelsens granskningsyttrande ska grunda sig på någon av
punkterna i 3 kapitlet 16 § plan- och bygglagen men vid bedömningen av
om planförslaget tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlen mil-
jöbalken, får länsstyrelsen vägledning av havsplanen (se hänvisning ovan
till 3 § hushållningsförordningen).

• Länsstyrelsen ska också minst en gång under varje mandatperiod re-
dovisa en sammanfattande redogörelse enligt 3 kapitlet 28 § plan- och
bygglagen. I den redovisas synpunkter i fråga om sådana statliga och
mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens
aktualitet.

Länsstyrelsen bevakar de statliga intressena och ska yttra sig över kommu-
nens förslag till detaljplan när kommunen tar fram en sådan, enligt bestäm-
melserna i plan- och bygglagen. Även när en kommun tar fram en detaljplan 
skulle det kunna uppkomma situationer då detaljplanen inte överensstäm-
mer med synen på den framtida användningen av vattenområdet som redo-
visas i havsplanen. 

Möjlighet för prövning av nya anspråk inom 
havsplaneområdena
Nya anspråk och behov förväntas kontinuerligt uppstå inom havsplane-
områdena.  Sådana anspråk behandlas i uppföljningar och nya förslag till 
havsplaner. Tills nya havsplaner finns beslutade ska vägledning tas i befint-
liga havsplaner i den mån det är relevant. Om det inte finns någon direkt 
vägledning i havsplanerna ska planering och beslutsfattning göras utifrån 
havsplanernas intentioner eller utifrån bästa tillgängliga kunskap.  

Möjlighet att föreslå föreskrifter
Regeringen får meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för 
verksamheter eller åtgärder inom ett havsplanerat område, om det behövs 
för att uppnå syftet med planen. Förbud eller begränsningar av användan-
det av det planlagda området ska vara sådana som inte omfattas av befint-
liga restriktions- och förbudsmöjligheter (enligt proposition 2013/14:186 s. 
21). Förbud och begränsningar för viss användning kan ge möjligheter till 
annan användning av området. Havs- och vattenmyndigheten har hittills 
inte arbetat fram några förslag till sådana föreskrifter. Eftersom det är första 
gången havsplaner tas fram anser myndigheten att det är viktigt att få en 
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samsyn kring planeringen, innan eventuella föreskrifter föreslås. Myndighe-
ten bedömer att befintlig förvaltning i huvudsak har möjlighet att fånga det 
som havsplanerna idag vägleder om. Samtidigt finns det områden där det 
kan behöva införas ytterligare restriktioner eller förenklande åtgärder för att 
nå planens syften, men där det är oklart om dagens regelverk ger tillräckligt 
stöd för detta. Fortsatt analys och behovsbedömning av föreskrifter anses 
därför vara nödvändig. Ett exempel som behöver utredas är om det behövs 
särskilda föreskrifter mot trålning vid miljöfarliga vrak.

Uppföljning av planen
När regeringen har beslutat om havsplanerna ansvarar Havs- och vatten-
myndigheten för uppföljning genom att löpande hålla sig underrättad om 
utvecklingen inom berörda områden. Uppföljningen kan sedan utgöra ett 
underlag när nya förslag till havsplaner arbetas fram. 

Dessutom ska Havs- och vattenmyndigheten särskilt följa upp och utvär-
dera den miljöpåverkan som planerna i praktiken medför. Avsikten är att 
tidigt få kunskap om betydande miljöpåverkan som inte har identifierats 
tidigare, så att denna påverkan stoppas eller minskas. Uppföljningen syftar 
också till att bevaka den miljöpåverkan som förväntas och som har beskri-
vits i planens miljökonsekvensbeskrivning.

En redogörelse för de åtgärder för uppföljning och övervakning av den be-
tydande miljöpåverkan som genomförandet av havsplanerna medför kom-
mer att lämnas till regeringen i samband med överlämnande av förslagen 
till havsplaner i december 2019. Så långt möjligt kommer samordning med 
befintlig och kommande miljöövervakning under havsmiljöförordningen 
att ske.

Myndigheten avser att, förutom den obligatoriska uppföljningen av planer-
nas miljöpåverkan, även följa upp dess ekonomiska och sociala påverkan 
och havsplanernas verkan i den kommunala planeringen. En del uppfölj-
ningen handlar om hur den statliga och kommunala planeringen bidrar till 
att koppla ihop land och hav.

I uppföljningen kommer även analys att göras över hur aktiviteter i havet 
avlastar aktiviteter som annars behöver ske på land. Underlaget kan bidra 
till samlad bedömning över hur samhällets behov kan mötas bäst ur ett håll-
barhetsperspektiv. Uppföljning kommer att göras med intervall som passar 
aktualitetsprövningarna av kommunala översiktsplaner. 
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6. Havsplanernas vision och mål 
En havsplan är framtidsinriktad och ska bidra till att forma den framtid vi 
vill nå. Målåret i havsplanerna är år 2030. Samtidigt används år 2050 som 
visionsår för att stimulera till diskussion och tankar om planeringens lång-
siktiga perspektiv.

Vision – havet 2050
Havsplanernas vision blickar framåt till år 2050 och är en vision om till-
ståndet i havet och hur det används, förutsatt att planeringsmålen uppfylls. 
Visionen representerar det tillstånd som havsplaneringen ska bidra till att 
förverkliga.

År 2050 nyttjar vi havet genom konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara 
maritima näringar. Havet har god miljöstatus och en rik biologisk mångfald. 
Vi bevarar och utvecklar natur- och kulturmiljöer i havet och tillvaratar dess 
ekosystemtjänster. Det finns gott om upplevelsevärden och möjlighet till re-
kreation. Havet är till glädje och nytta för alla. Näringsliv och förvaltning 
samverkar och havsplanerna bidrar med helhetssyn, framförhållning och för-
utsägbarhet. År 2050 lever vi i fortsatt fred och frihet i Östersjö- och Nordsjö-
regionen. Klimatförändringarna har bromsats och vi har anpassat oss efter 
förändrade förhållanden.

Planeringsmål   
Under havsplaneringsprocessen har 10 planeringsmål formulerats utifrån 
samhällsmål, befintlig lagstiftning, nationella strategier och andra relevanta 
underlag. Planeringsmålen består av ett övergripande mål som stöds av öv-
riga nio mål.  

Dessa nio är indelade i två grupper med rubrikerna skapa förutsättningar 
för respektive skapa beredskap för. Anspråk som finns tydliga och omfat-
tande i närtid grupperas under förutsättningar, medan frågor som främst i 
ett längre framtidsperspektiv bedöms kunna ha omfattande anspråk i havet 
grupperas under beredskap. Målen som avser beredskap signalerar att havs-
planeringen ska ta höjd för framtida behov och verksamheter.

Övergripande mål:
• God havsmiljö och hållbar tillväxt

Skapa förutsättningar för:
• Regional utveckling, rekreation och bevarande av kulturvärden
• Marin grön infrastruktur och främjande av ekosystemtjänster
• Hållbar sjöfart
• God tillgänglighet
• Utvecklad energiöverföring och förnybar elproduktion i havet
• Ett hållbart yrkesfiske
• Försvar och säkerhet

Skapa beredskap för:
• Framtida utvinning av mineraler och koldioxidlagring
• Framtida etablering av hållbart vattenbruk.
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Övergripande mål: Bidra till god havsmiljö och hållbar 
tillväxt
Havsplanerna ska övergripande ge rumsliga förutsättningar för att tillgo-
dose utvecklingsbehov och mål om hållbar tillväxt, och samtidigt bidra till 
att god havsmiljö nås och upprätthålls.

God havsmiljö beskrivs framför allt i miljökvalitetsmålet Hav i balans, samt 
Levande kust och skärgård och deras preciseringar. Andra miljökvalitetsmål 
är också relevanta, exempelvis Ett rikt djur och växtliv, Ingen övergödning 
och Giftfri miljö som även fångar in hur miljöproblem från land och luft har 
påverkan på havet. God miljöstatus i enlighet med havsmiljöförordningen 
är en av preciseringarna.

Hållbar tillväxt relaterar bland annat till Sveriges maritima strategi och 
EU2020. Detta omfattar både det som kallas blå tillväxt, det vill säga tillväxt 
relaterad till maritima verksamheter, och ekonomisk hållbar tillväxt i vidare 
bemärkelse, inklusive positiva sysselsättningseffekter.

Tillväxten är hållbar när vi ekonomiskt, miljömässigt och socialt kan till-
fredsställa våra behov i dag, samtidigt som vi ger förutsättningar för kom-
mande generationer att tillgodose sina behov. En viktig utgångspunkt för 
havsplaneringen är att hållbar tillväxt förutsätter väl fungerande ekosystem. 
I enlighet med ekosystemansatsens helhetsperspektiv beaktas därför eko-
systemets funktioner utifrån flera tidsperspektiv samt direkta, indirekta och 
samlade, kumulativa effekter av anspråk i havet.

Mål: Skapa förutsättningar för regional utveckling, 
rekreation och bevarande av kulturvärden
Havsplanerna ska ge rumsliga förutsättningar för hållbar utveckling, god 
livskvalitet, jämlikhet och attraktiva miljöer regionalt och lokalt. Olika plat-
ser och områden har olika förutsättningar och perspektiv för den regionala 
utvecklingen. Därför ska havsplaneringen eftersträva goda förutsättningar 
för lokal och regional utveckling längs hela kuststräckan.

Havsplaneringen ska bidra till att bevara viktiga natur- och kulturvärden, 
ta hänsyn till landskapsbilden och skapa förutsättningar för utveckling av 
havsanknutna näringar och friluftsliv. Rekreation och friluftsliv, inklusive 
fritidsfiske, har stor betydelse för människors livskvalitet och hälsa.

Kulturvärden är viktiga för upplevelsen av landskapet, för människors iden-
titet och för att skapa attraktiva miljöer att leva och bo i. Havet rymmer idag 
en tämligen outforskad del av våra kulturhistoriska värden. Ökad kunskap 
om kulturvärdena i havet bidrar både till lokal och regional identitet och till 
besöksnäring. Kulturvärdena har också ett egenvärde.

Naturvärden och kulturvärden vid kusten och i utsjön är ofta en förutsätt-
ning för att kunna vidareutveckla och säkerställa yrkesfiske respektive be-
söksnäring i kustsamhällen. Även andra havsrelaterade verksamheter som 
bidrar till utveckling och blå tillväxt i kustområdet ska ges goda förutsätt-
ningar att bidra till sysselsättning och livskvalitet.
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Mål: Skapa förutsättningar för marin grön infrastruktur och 
främjande av ekosystemtjänster
Havsplanerna ska bidra till goda ekosystem och utveckling av ekosystem-
tjänster. De ska stödja inrättandet av nya marina skyddsområden i enlighet 
med nationella mål och skapa förutsättningar att stärka och bevara repre-
sentativitet, funktionalitet och ekologiska samband. Havsplaneringen ska 
vidare bidra till att gynnsam bevarandestatus upprätthålls för de arter och 
livsmiljöer skyddet omfattar.

Havsplanerna ska bidra till säkerställande av marin gröninfrastruktur som 
är en viktig förutsättning för främjande av ekosystemtjänster. Planerna ska 
även tillräckligt säkra spridningsvägar och vandringsvägar i och mellan livs-
miljöer i den marina miljön, samt flyttstråk för fågel. 

Havsplanerna ska ge förutsättningar för vetenskapliga undersökningar och 
långsiktig övervakning av havsmiljön. 

Mål: Skapa förutsättningar för god tillgänglighet
Havsplanerna ska skapa förutsättningar för utveckling av den havsanknutna 
transportsektorn och annan infrastruktur samt göra havet tillgängligt för en 
bred allmänhet.

God tillgänglighet i transportsystemet till sjöss ger goda förutsättningar för 
att hålla samman transportinfrastrukturen som helhet, så att exempelvis 
överföring av gods från väg och järnväg till sjöfart underlättas. Beredskap 
ska skapas för en utveckling av fysisk infrastruktur, exempelvis framtida 
tunnlar eller broar.

Rumsliga förutsättningar ska ges för användning av havet för infrastruktur 
för elektronisk kommunikation i form av sjökablar och radiosystem.

Förutsättningar ska även skapas för att ge människor tillgång till havet för 
friluftsliv och rekreation. Det kan bidra till både folkhälsa och utveckling 
inom besöksnäring.

Mål: Skapa förutsättningar för hållbar sjöfart
Havsplanerna ska ge förutsättningar för ekologiskt, socialt och ekonomiskt 
hållbar sjöfart. Det gäller såväl närsjöfart som fjärrsjöfart. Sjöfarten ges till-
räckligt utrymme för att kunna växa, samtidigt som havsplanerna bidrar till 
ökad sjösäkerhet med färre olyckor och minskning av riskerna för utsläpp 
av olja eller andra ämnen, liksom andra störningar. Havsplanerna ska ge för-
utsättningar för effektiva transportvägar med låg bränsleförbrukning samt 
minsta möjliga miljöeffekter av sjöfarten, särskilt i ekologiskt känsliga om-
råden. Hänsyn ska tas till att Östersjön är utpekad som ett särskilt känsligt 
havsområde, PSSA (Particularly Sensitive Sea Area), av den internationella 
sjöfartsorganisationen IMO (International Maritime Organization).

Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är nätverk av 
natur som bidrar till fungerande 
livsmiljöer för växter och djur och 
till människors välbefinnande.

Definitionen lyder: 
“Grön infrastruktur utgör ett ekolo-
giskt funktionellt nätverk av livs-
miljöer och strukturer, naturom-
råden samt anlagda element som 
utformas, brukas och förvaltas på 
ett sätt så att biologisk mångfald 
bevaras och för samhället viktiga 
ekosystemtjänster främjas i hela 
landskapet”.

Se Havs- och vattenmyndighetens 
webbsida, grön infrastruktur.
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Mål: Skapa förutsättningar för utvecklad energiöverföring 
och förnybar elproduktion i havet
Havsplanerna ska stödja arbetet med integrering och anslutning till det eu-
ropeiska elnätet och ge förutsättningar för existerande, planerade och po-
tentiella sjökablar för energiöverföring inom Sverige och mellan Sverige och 
andra länder. Detta gäller även kablar för energiöverföring från havsbaserad 
elproduktion.

Havsplanerna ska bidra till att skapa förutsättningar för Sveriges framtida 
behov av utvinning av förnybar energi. I detta ska planeringen stödja Sveri-
ges nationella mål om förnybar energi genom att skapa förutsättningar för 
utbyggnad av havsbaserad vindkraft.

Beredskap ska finnas för annan havsbaserad elproduktion från andra typer 
av förnybara källor och havsplanerna ska ge förutsättningar för test av ny 
teknik på området.

Mål: Skapa förutsättningar för ett hållbart yrkesfiske
Havsplanerna ska bidra till ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, inn-
ovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske inom ramen för en 
ekosystembaserad förvaltning som inkluderar hänsyn till viktiga livsmiljöer 
både för fisk och för andra arter. Väl förvaltade fiskbestånd och livsmijljöer 
för fisk är en föutsättning för ett hållbart yrkesfiske.

Särskilt viktigt är integrering med planeringen av kustområdena, där det 
finns viktiga livsmiljöer för fisk, nämligen lekområden och uppväxtområden.

Mål: Skapa förutsättningar för försvar och säkerhet
Havsplanerna ska skapa förutsättningar för försvar av Sverige och svenska 
intressen på såväl kort som lång sikt. Aktörer inom såväl militärt som civilt 
försvar ges förutsättningar att bedriva sin verksamhet, bland annat genom-
föra övningar under olika förhållanden samt annan verksamhet av betydelse 
för det militära försvaret, såsom signalspaning. Havsplanerna ska även ge 
förutsättningar att tillgodose behovet av strategisk försörjning av Sverige i 
fred, kris och krig.

Mål: Skapa beredskap för eventuell framtida utvinning av 
mineraler samt för koldioxidlagring
Hänsyn ska tas till att det kan vara aktuellt med ökad utvinning av ändliga 
resurser som sand, grus och andra mineraler samt med koldioxid lagring 
som ett led i anpassningsåtgärder inför klimatförändringens effekter. Utvin-
ning av olja och gas i Sveriges sjöterritorium eller ekonomiska zon bedöms 
dock inte vara aktuell under överskådlig tid.
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Samhällsmål och andra utgångspunkter som 
ligger till grund för havsplaneringens mål
Havsplanerna förenar näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. Den 
förhåller sig också till flera politikområden och lagstiftning som berör havet.   

De globala målen för hållbar utveckling är antagna av FN. De är odelbara och 
representerar en balans mellan de tre dimensionerna av hållbar utveckling: 
den ekonomiska, den sociala och den ekologiska. De svenska havsplanerna 
berör främst följande mål:
• Mål 7 Hållbar energi 
• Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
• Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
• Mål 11 Hållbara städer och samhällen
• Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
• Mål 13 Bekämpa klimatförändringen 
• Mål 14 Hav och marina resurser 
• Mål 15 Biologisk mångfald och ekosystem 

Sveriges nationella miljömål består av ett övergripande generationsmål som 
är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället och 16 miljökva-
litetsmål. De miljökvalitetsmål som är mest relevanta för havsplanerna är:
• Hav i balans samt levande kust och skärgård
• Ett rikt växt- och djurliv
• Giftfri miljö
• Begränsad klimatpåverkan
• Ingen övergödning 

Sveriges maritima strategi för konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara 
maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbe-
lastning och en attraktiv livsmiljö beslutades 2015. Den vilar på tre likställda 
perspektiv:
• Hav i balans
• Konkurrenskraftiga maritima näringar
• Attraktiva kustområden.

Strategin omfattar och integrerar många politikområden och är därigenom 
ett instrument för att genomföra en svensk integrerad havspolitik. Den ma-
ritima strategin lyfter fram statliga havsplaner som ett viktigt instrument för 
att styra utvecklingen i Sveriges yttre havsområden.

Figur 13. FN:s globala mål för hållbar 
utveckling.

En svensk maritim strategi - för 
människor, jobb och miljö
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7. Vägledning om mest lämplig 
användning och särskild 
hänsyn

Planbeskrivningen med tillhörande plankartor vägleder om användningen 
av havet. Plankartorna redovisar de geografiska områdena för olika använd-
ningar och särskild hänsyn. I detta kapitel redovisas hur plankartorna ska 
läsas samt innebörden av användningar och särskild hänsyn.

Plankartornas redovisning
De användningar som framgår av plankartan har i havsplaneringsprocessen 
bedömts som de mest lämpliga användningarna och dessa äger företräde 
framför andra användningar. Annan användning inom området ska anpas-
sas till de angivna användningarnas förutsättningar och behov vid förvalt-
ning, planering och tillståndsprövning. 

I många fall anges flera användningar på samma plats som lämpligast. Dessa 
har då samma grad av företräde framför annan användning. Där mer än en 
användning anges bedöms samexistens vara möjlig. De användningar som 
bedöms kunna samexistera kan dock ändå behöva anpassa sig till varandra. 

Vägledningen om mest lämplig användning anger företräde för användningar 
och behov av särskild hänsyn. Vägledning innebär således varken förbud eller 
restriktioner. Detta innebär att det är möjligt för andra användningar att både 
prövas och finnas även i områden där de inte framgår av plankartorna. 

Som exempel kan nämnas sjöfartens rätt att ta sig fram oavsett vad havs-
planerna anger, så länge det inte finns restriktioner i övrig sjöfartsreglering, 
möjligheten att ansöka om tillstånd för energiutvinning i andra områden än de 
som anges i havsplanerna, hänsyn till natur- och kulturvärden även där de inte 
anges i havsplanerna och att yrkesfiske bedrivs inom större ytor än havspla-
nernas användning och vars kvoter regleras genom EU. Dock är havsplanerna 
vägledande i beslut, planering och tillståndsprövningar.

Planen omfattar alla utrymmen inom planområdet – havet, utrymmet 
ovanför havsytan, havsbotten och underliggande jordlager. Plankartan ska 
tolkas i den ungefärliga skalan mellan 1:700 000 och 1:1 000 000. Gränserna 
och markeringarna i kartan är principiella och översiktliga utifrån havspla-
nernas strategiska nivå. 

För att tydligare redovisa planeringen delas respektive havsplaneområde in 
i havsområden. De tre havsplanerna består av 10 havsområden. Indelningen 
i havsområden har ingen juridisk innebörd.

Användningar redovisas på olika sätt i plankartan:
• De fem användningarna energi, försvar, generell användning, kulturmiljö 

och natur redovisas med en bokstav och avgränsas med linjer som bildar 
områden. Varje område har ett nummer, till exempel Ö200.

• De andra användningarna avgränsas av sina egna markeringar.
Figur 14. Havsplanerna delas in i olika 
typer av områden. 
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Särskild hänsyn
Havsplanerna anger områden där särskild hänsyn ska tas till totalförsvarets 
intressen, höga kulturmiljövärden eller höga naturvärden. Hänsynen avser 
värden som är viktiga att bevara eller stärka för att havet ska kunna an-
vändas hållbart. Behovet av att ange särskild hänsyn har identifierats inom 
havsplaneringsprocessen som ett komplement till att ange användningar. 

Om riksintressen 
Att ett område omfattas av ett riksintresseanspråk eller är av riksintresse 
betyder att det väger tyngre än andra allmänna intressen vid en avvägning i 
den fysiska planeringen.

Områden som omfattas av riksintresseanspråk

Områden som omfattas av riksintresseanspråk är utpekade av myndighe-
ter och regleras i de verksamhetsanknutna hushållningsbestämmelserna i 
3 kapitlet miljöbalken. Ett sådant riksintresseanspråk innebär inte alltid ett 
förbud mot andra åtgärder inom eller i närheten av området, men däremot 
att dess värden ska skyddas i planeringen. 

Områden som är av riksintresse 

Områden som är av riksintresse regleras i de geografiskt anknutna hushåll-
ningsbestämmelserna i 4 kapitlet miljöbalken. Områden som har särskilt 
stora värden när det gäller natur- och kulturvård, turism och friluftsliv 
anges direkt i 4 kapitlet. Dessa områden är i sin helhet av riksintresse. Na-
tura 2000-områden är också av riksintresse enligt 4 kapitlet miljöbalken. 
Verksamheter eller åtgärder som kan påverka ett sådant naturområde på ett 
betydande sätt kräver särskild tillståndsprövning.

Riksintressen och andra allmänna 
intressen som är relevanta för 
havsplaneringen redovisas i Del 
7: »Planerings förutsättningar« på 
sida 155. 

Avvägningar mellan olika intres-
sen redovisas i del 3-5 i respektive 
havsområde.

Allmänna intressen av väsentlig betydelse
Generellt är allmänna intressen i planeringen av mark och vatten intressen 
som bidrar till att uppnå samhällsmål för en ekonomiskt, socialt och miljö-
mässigt hållbar utveckling. Vad som är allmänna intressen av väsentlig bety-
delse och som enligt havsplaneringsförordningen (2015:400) ska redogöras 
för i havsplanerna övervägs på nationell nivå i havsplaneringsprocessen. Nå-
got av följande bör vara uppfyllt för intresset i ett geografiskt område för att 
i havsplaneringen bedömas vara ett allmänt intresse av väsentlig betydelse: 
• Är av stor nationell vikt.
• Behövs för viktiga samhällsfunktioner nu eller i framtiden.
• Behövs för att uppnå stor samhällsnytta.
• Behövs för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden.
• Behövs för att genomföra eller upprätthålla nationellt eller internationellt 

viktiga strukturer.

Även en lokal, kommunal, regional eller internationell fråga kan vara ett 
allmänt intresse av väsentlig betydelse om kriterierna uppfylls.
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• Riksintresse för yrkesfisket avseende lek- och uppväxtområden enligt 3
kapitlet 5 § miljöbalken pekas ut av Havs- och vattenmyndigheten.

Områden av allmänt intresse av väsentlig betydelse 
I havsplaneringsprocessen bedöms riksintressena och riksintresseansprå-
ken inte ensamma vara tillräckliga för att uppnå god miljöstatus, bevara den 
biologiska mångfalden, stärka ekosystemtjänster och skydda viktiga områ-
den och arter när klimatet förändras. Därför har ytterligare områden med 
höga naturvärden identifierats i havsplaneringsprocessen och bedömts vara 
allmänna intressen av väsentlig betydelse. Områdena utgörs dels av redan 
skyddade områden enligt 7 kapitlet miljöbalken, dels av områden som iden-
tifierats inom ramen för havsplaneprocessen. 

De områden som är av allmänt intresse av väsentlig betydelse för höga na-
turvärden och som har identifierats inom havsplaneringen bygger på en stor 
mängd underlagsinformation som samlats in eller tagits fram av Havs- och 
vattenmyndigheten. Underlaget visar naturtyper och arter som är förkom-
mande och representativa för respektive havsplaneområden. Bedömningen 
baseras på följande kriterier: 

A. Området omfattas av områdesskydd enligt de regionala havsmiljö- 
konventionerna Helcom och Ospar (Marine Protected Area, MPA)
men är inte skyddat genom svensk lagstiftning.

B(1). Området har bekräftade naturvärden enligt flerfaldiga underlag 
som bedöms tillförlitliga. 

B(2). Området identifieras som ett viktigt område för viktiga arter och 
ekosystem i ett framtida förändrat klimat, en så kallad klimattillflykt, 
och har bekräftade naturvärden. 

C. Området har bekräftade naturvärden utifrån enskilt underlag med
hög tillförlitlighet.

D. Området har bekräftade naturvärden som visar på ursprunglighet
enligt underlag med hög tillförlitlighet. Ursprunglighet definieras som
områden med förhållandevis låg miljöpåverkan samtidigt som de eko-
logiska värdena är höga.

Marina naturreservat och nationalparker bedöms vara av allmänt intresse 
av väsentlig betydelse. Dessa områden ingår i det marina områdesskyddet 
tillsammans med Natura 2000-områden. Även planerade marina områdes-
skydd av typerna Natura 2000 och marina naturreservat med sikte på beslut 
2021 ingår i havsplanerna som allmänt intresse av väsentlig betydelse. 

Vissa områden av allmänt intresse av väsentlig betydelse omfattas idag inte 
av befintligt områdesskydd. Havsplanerna bidrar till att uppmärksamma 
och stärka potentiella ekologiska sammanhang mellan områden som om-
fattas av ett marint skydd och områden av allmänt intresse av väsentlig be-
tydelse genom att identifiera de senare. Planeringen förstärker således förut-
sättningarna för en sammanhängande grön infrastruktur, genom områden 
och strukturer som är viktiga för att bevara ekosystemtjänster. 

Läs mer om underlagen och 
kriterie uppfyllnad för specifika 
områden i havsplanerna i del 3-5. 
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fångstmetoder och målarter innebär olika fiskeområden som förändras 
mellan olika år och över längre tid. 

Områden med riksintresseanspråk
Havs- och vattenmyndigheten pekar ut områden av riksintresse för yrkes-
fisket avseende fångstområden enligt 3 kapitlet 5 § miljöbalken. Sedan hös-
ten 2018 pågår en översyn av befintliga riksintresseanspråk som pekades ut 
2006. Under 2019 planeras en samrådsprocess gällande nya och reviderade 
riksintresseanspråk under våren för beslut under 2019. En initial remittering 
till berörda länsstyrelser har skett under slutet av 2018 kring uppdaterade 
värdebeskrivningar för yrkesfskets olika segment.

Översyn och framtida förslag på nya och remitterade riksintresseanspråk 
kommer påverka havsplaneringens framtida tillämpning av användning yr-
kesfiske i planförslagen. 

Områden av allmänt intresse av väsentlig betydelse 
Utöver de områden som omfattas av riksintresseanspråk har ytterligare 
områden för yrkesfiske identifierats inom havsplaneringsprocessen. Dessa 
områden utgör allmänt intresse av väsentlig betydelse och bidrar till en god 
representation av viktiga fiskeområden utifrån ett varierat fiske samt biolo-
giska och marknadsmässiga förändringar som påverkar fisket. Områdena 
ger också förutsättningar att leva upp till det internationella åtagandet att 
fiska i enlighet med tilldelade kvoter inom EU:s gemensamma fiskeripolitik.  

Områdena är identifierade utifrån ett urval av data över årliga landnings-
värden inom tolv fiskerier under perioden 2003–2015. De representerar om-
råden där 75 procent av det årliga landningsvärdet inom respektive fiskeri 
fångades (Sveriges lantbruksuniversitet, 2018b). De identifierade områdena 
bedöms i havsplaneringsprocessen vara av allmänt intresse av väsentlig be-
tydelse och visar nationellt viktiga strukturer av fångstområden för samlade 
och enskilda fiskerier. 

Havsplanernas områden med användning yrkesfiske
De områden som anges som användning yrkesfiske bygger på befintliga 
riksintresseanspråk avseende fångstområden och i havsplaneringsprocessen 
identifierade områden av allmänt intresse av väsentlig betydelse.

Riksintresseanspråk för yrkesfisket avseende lek- och uppväxtområden in-
går i områden med användning natur i havsplanerna. Potentiellt viktiga 
områden för fiskhabitat utanför riksintresseområden ingår i områden med 
särskild hänsyn till höga naturvärden.

Underlagen för användningen baseras på historiskt fiske. Hur yrkesfisket 
bedrivs och vilka redskap som används kan komma att förändras i fram-
tiden, exempelvis på grund av beståndsförändringar, teknisk utveckling 
av redskap eller att det införs exempelvis restriktioner eller kvotfördelning 
inom ramen för fiskförvaltningen som rör ett specifikt fiske eller fiskemetod.
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Där samexistens kan kräva viss anpassning

Försvar och sjöfart

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan försvar och sjöfart. Sjöfart 
kan ofta bedrivas utan begränsning inom ett försvarsområde. När försvars-
övningar pågår kan ett sjöövningsområde behöva avlysas tillfälligt.

Försvar och yrkesfiske

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan försvar och yrkesfiske. Yr-
kesfiske kan ofta bedrivas utan begränsning inom ett försvarsområde. När 
försvarsövningar pågår kan ett sjöövningsområde behöva avlysas tillfälligt. 
Försvarsövningar kan emellertid skada yrkesfiskets resurser genom fiskdöd-
lighet och skada på lek- och uppväxtområden. 

Kultur och natur

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan kultur och natur. Kultur-
miljöer är ofta väl integrerade i naturen. Naturvårdsinsatser, som exempel-
vis hantering av marint skräp och borttagning av förlorade fiskeredskap, kan 
skada fornlämningar om det utförs med ovarsamma metoder. Vrak kan i 
vissa fall utgöra ett kulturvärde samtidigt som det påverkar miljön negativt. 

Kultur och rekreation

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan kultur och rekreation. 
Kulturmiljöer är ofta en del av de värden som utgör grunden för rekreation 
eller gör ett område attraktivt för besökare. Detta bidrar till synergieffekter, 
men en hög besöksintensitet kan också ha negativ påverkan på kulturmil-
jön. Det finns ett stort värde i att tillgängliggöra kulturarvet under vattnet, 
bland annat för dykare. Dykning och annat friluftsliv, som sportfiske och 
båtliv, kan dock innebära risk för förstörelse av kulturarvet. 

Natur och rekreation

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan natur och rekreation. Na-
turen är ofta en del av de värden som utgör grunden för rekreation eller gör 
ett område attraktivt för besökare. Detta bidrar till synergieffekter, men en 
hög besöksintensitet kan också medföra påverkan på naturvärdena. Exploa-
tering av natursköna platser för turismverksamheter kan, liksom buller från 
fritidsbåtar, vattenskotrar och andra aktiviteter, innebära en konflikt med 
friluftslivets intressen. 

Rekreation och sandutvinning 

Förändrade bottenmiljöer kan leda till strandförlust och negativ påverkan 
på naturvärden. Det tillsammans med en ökad trafik för borttransportering 
av sanden kan påverka förutsättningarna för rekreation negativt. Sandutvin-
ning sker dock under mycket begränsade perioder vilket gör att påverkan 
begränsas.
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Rekreation och yrkesfiske

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan rekreation och yrkes-
fiske. Yrkesfisket utgör grunden för fiskesamhällen utmed kusten som är 
attraktiva för rekreation. Intressekonflikter kan finnas mellan fritidsfiske 
och yrkesfiske, eftersom man i vissa fall konkurrerar om samma resurs. 

Sandutvinning och sjöfart

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan sandutvinning och 
sjöfart. Sandutvinning kan alstra viss trafik och medföra hinder för 
framkomligheten för sjöfarten. Sandutvinning sker dock under mycket 
begränsade perioder, vilket gör att påverkan begränsas. 

Sjöfart och yrkesfiske

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan sjöfart och yrkesfiske. 
Yr-kesfiske med rörliga redskap fungerar ofta med viss anpassning i 
områden med sjöfart. 

Där samexistens kan kräva mer anpassning

Energiutvinning och försvar

Energiutvinning och försvarsintresset är i många områden svåra att 
kom-binera eftersom vindkraftparker kan ha stor inverkan på 
Försvarsmaktens anläggningar. I vissa områden går det att etablera 
energianläggningar om särskild hänsyn tas till totalförsvarets intressen. 
För energiområdena i havs-planerna anges därför en hänsynsbeteckning.

Energiutvinning och kultur

Energianläggningar kan påverka kulturmiljöer och landskapsbild 
negativt. Storskaliga vindkraftparker i närheten av kusten kan komma att 
dominera en plats och därigenom påverka de värden som visar på 
viktiga historiska skeenden och som tidigare gett platsen dess karaktär. 
Anläggningar som fundament eller kablar på havsbotten kan ha negativ 
inverkan på fornläm-ningar. Vid anläggning kan påverkansområdet på 
havsbotten vara betydligt större än själva exploateringsområdet. 
Arkeologisk utredning kan krävas.

Lokalisering och anpassningsåtgärder vid utformning av 
energianläggning-ar kan begränsa negativ påverkan. Inom områden som 
omfattas av riksin-tresse enligt 4 kapitlet 3 § miljöbalken är det inte tillåtet 
med tillståndspliktig vindkraft, med undantag för Öland. I sådana 
områden anger havsplanerna inte energiutvinning.

Energiutvinning och natur

Användning energiutvinning anges inte tillsammans med användning 
natur i områden där naturvärdena är så höga och av ett sådant slag att det 
råder stor osäkerhet om anläggningar för energiutvinning kan etableras 
utan att skada eller försvåra ett bevarande av naturvärdena.

Bedömningen av möjligheten till samexistens görs ur ett helhets-
perspektiv som också tar hänsyn till sammanlagda, kumulativa, effekter 
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av energiområden eller andra planerade verksamheter i närområdet i 
ett långsiktigt perspektiv. Bedömningen görs på samma sätt inom alla 
områden med användning natur, även där det är eller angränsar till ett 
Natura 2000-område. Vid tillståndsprövningen av en verksamhet som 
kan ha en betydande påverkan på ett Natura 2000-område kommer en 
bedömning göras av om verksamheten är förenlig med bestämmelserna i 7 
kapitlet 28b–29 §§ miljöbalken. Tillståndsprövningen sker på en mer 
detaljerad nivå än havsplaneringens översiktliga bedömningar.

Energiutvinning i form av vindkraftanläggningar som förankras i havsbot-
ten kan påverka bottenmiljön negativt. Påverkan är ofta lokal och begrän-
sad i tid. Under anläggningsfasen uppstår vanligen undervattensbuller från 
pålning och trafik som kan påverka djurlivet negativt. Kablar längs botten 
kan skada värdefulla naturmiljöer och elektriska kablar som genererar elek-
tromagnetiska fält kan påverka marina organismer i olika utsträckning. 
Vindkraftverken kan samtidigt utgöra konstgjorda rev som skapar skyd-
dade födosöksområden för fisk. Vindkraftsanläggningen kan påverka fåglar 
negativt.

Energiutvinning och rekreation

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan energiutvinning och re-
kreation. Energiområden kan minska tillgängligheten för rekreation och 
friluftsliv, särskilt i områden nära kusten. Energiområden kan också utgöra 
landmärken och turistmål. 

Energiutvinning och sandutvinning 

Energiutvinning med vindkraftverk behöver stabil botten för grundsätt-
ning. Vid sandutvinning sugs eller grävs sand upp från botten, vars stabilitet 
då förändras. 

Energiutvinning och sjöfart

Havsplanerna anger vanligen inte energiutvinning och sjöfart i samma om-
råde. Vilket intresse som ges företräde beror på vilken av användningarna 
som bedöms mest lämplig på den specifika platsen och om behoven bedöms 
kunna tillgodoses någon annanstans. På flera platser bedöms sjöfartens 
framkomlighet tillgodoses inom närliggande områden. 

Det är i flera fall möjligt att anpassa utformningen av energiområdena på 
ett sådant sätt att sjöfartens framkomlighet inte påverkas negativt. Sjöfarten 
kan dock vanligen inte passera genom ett område med fasta anläggningar 
som en vindkraftpark om området är litet eller verken står tätt. Havskab-
lar kan påverka möjligheterna till nödankring och därför komma i konflikt 
med sjöfarten, särskilt i livligt trafikerade farleder. 

Energiutvinning och yrkesfiske

Havsplanerna anger samexistens mellan energiutvinning och yrkesfiske i 
ett område i Västerhavet. Där samexistens inte bedöms vara lämplig ges ett 
intresse företräde. Vilket intresse som ges företräde i havsplanerna beror 
på beror på vilken av användningarna som bedöms mest lämplig på den 
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specifika platsen och om behoven bedöms kunna tillgodoses någon an-
nanstans. På flera platser bedöms yrkesfisket tillgodoses inom närliggande 
områden. 

Fasta anläggningar inom ett energiutvinningsområde kan försvåra möjlig-
heten till yrkesfiske med aktiva redskap som trålning. Bedömningen är att 
anpassning av exempelvis vindkraftparkens utformning eller fiskeredskap 
i vissa fall kan ske. Även teknikutveckling kan bidra till förbättrade förut-
sättningar för samexistens. Internationella exempel finns från exempelvis 
Storbritannien (Gray, Stromberg & Rodmell, 2016). 

Försvar och kultur

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan försvar och kultur. I havet 
kan försvarsverksamhet innebära risk för negativ påverkan på kulturläm-
ningar och kulturlandskap på havsbotten. Försvarsanläggningar kan samti-
digt utgöra en del av det kulturhistoriska arvet vid kusten. 

Försvar och natur

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan försvar och natur. I de 
fall samexistens bedöms olämpligt ges ett intresse företräde. Om området 
är ett Natura 2000-område gäller miljöbalkens regler om verksamhet i Na-
tura 2000-områden. I de fall naturvärdena utgörs av allmänna intressen av 
väsentlig betydelse eller omfattas av riksintresseanspråk ges totalförsvarets 
intressen företräde enligt 3 kapitlet miljöbalken. Försvarsverksamhet kan 
innebära trafik, buller, sprängningar och andra verksamheter som riskerar 
att påverka naturvärden negativt. Havsplanerna kan ange att försvarsverk-
samheten bör anpassas så att skada på naturvärden undviks. Det kan ske 
genom att Försvarsmakten exempelvis planerar sin övningsverksamhet i 
området så att inverkan på naturvärdena minimeras.

Försvar och rekreation

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan försvar och rekreation. 
Försvarsverksamhet kan innebära buller, trafik, sprängningar och andra 
verksamheter som riskerar att påverka rekreation och friluftsliv negativt. 
Verksamheterna kan i flera fall anpassas till varandra.

Försvar och sandutvinning

Havsplanerna anger vanligen inte samexistens mellan försvar och sandut-
vinning. Totalförsvarets intressen ges företräde enligt 3 kapitlet miljöbalken. 
Försvarsverksamhet som till exempel medför ammunitionsrester kan med-
föra att sanden inte är tjänlig för utvinning. 

Kultur och sandutvinning

Kulturlämningar kan påverkas negativt av sandutvinning som innebär för-
ändring av havsbotten. Arkeologisk utredning kan krävas.
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Kultur och sjöfart 

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan kultur och sjöfart. Sjö-
farten har gett upphov till flera av de kulturmiljöer som vi har i dag samt 
fornlämningar i form av vrak. Fartygsstråk och farleder som är intensivt 
trafikerade kan innebära utsläpp, förändrad landskapsbild och muddring 
som påverkar kulturvärden negativt. Sjöfart kan leda till erosion som blott-
lägger, slipar och transporterar bort exponerade delar av en lämning. Sjö-
fart kan också medföra att grunt belägna lämningar skadas av ankare eller 
fartygsskrov.

Kultur och yrkesfiske

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan kultur och yrkesfiske. Yr-
kesfisket är i flera fall en näring som har bidragit till värdefulla kulturmiljöer, 
till exempel fiskesamhällen som är en del av kulturarvet. Fiske med aktiva 
redskap som trålning kan påverka kulturlämningar på havsbotten negativt.

Natur och sandutvinning

Havsplanerna anger samexistens mellan natur och sandutvinning i de fall 
naturvärdena inte bedöms riskera skadas. Vid tillståndsprövningen av en 
verksamhet som kan ha en betydande påverkan på ett Natura 2000 om-
råde kommer en bedömning göras av om verksamheten är förenlig med 
bestämmelserna i 7 kapitlet 28b–29 §§ miljöbalken. Tillståndsprövningen 
sker på en mer detaljerad nivå än havsplaneringens översiktliga bedöm-
ningar. Sandutvinning kan påverka de naturvärden som finns i ett område, 
särskilt om de är koncentrerade till bottenmiljön. Att utvinningen är lokal, 
sker inom korta tidsperioder och utförs med relativt skonsam teknik kan 
begränsa påverkan. 

Natur och sjöfart

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan natur och sjöfart. För vissa 
fartygsstråk bedöms den förväntade påverkan på miljön inte vara lämplig. 

Sjöfart kan innebära belastningar på naturen i form av undervattensbuller, 
muddring och oljeutsläpp. Samtidigt kan sjöfart, om den optimeras, utgöra 
ett klimateffektivt transportmedel i jämförelse med andra transportmedel. 

Natur och yrkesfiske

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan natur och yrkesfiske. I 
vissa områden bedöms samexistens inte vara lämpligt och ett intresse ges 
företräde. Vilket intresse som ges företräde beror på vilken av användning-
arna som bedöms mest lämplig på den specifika platsen och om behoven 
bedöms kunna tillgodoses någon annanstans. 

Fiske kan ha stora effekter på de marina ekosystemen, främst på de arter 
man har för avsikt att fånga, men även på andra arter och habitat, som det 
samtidigt kan finnas behov av att skydda. Yrkesfiske som utförs med aktiva 
redskap som bottentrål eller som medför bifångst av skyddade och hotade 
arter kan innebära negativ påverkan på naturvärden. I vissa fall medför 
inte yrkesfisket någon påverkan eller så finns det möjligheter att anpassa 
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fångstmetoder så att påverkan på naturvärden begränsas. Anpassning av 
fiskemetod är en vanligt förekommande åtgärd inom fiskförvaltningens 
regleringsarbete.

Rekreation och sjöfart

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan rekreation och sjöfart. 
Sjöfart är i flera fall en näring som har bidragit till miljöer som är attraktiva 
att besöka. Sjöfarten kan också bidra med god tillgänglighet. Fartygsstråk 
som är intensivt trafikerade kan dock innebära störningar som buller och 
utsläpp eller utgöra barriärer för till exempel fritidsfiske och fritidsbåtstrafik. 

Sandutvinning och yrkesfiske

Havsplanerna anger samexistens mellan sandutvinning och yrkesfiske i vissa 
områden. Sandutvinning påverkar bottenmiljön som i sin tur kan påverka 
fiskens livsmiljöer och därmed de fiskbestånd yrkesfisket nyttjar. Påverkan 
är dock vanligen lokal och tidsbegränsad. 

Särskild hänsyn

Särskild hänsyn till totalförsvarets intressen

Särskild hänsyn till totalförsvarets intressen kan bland annat innebära att 
lokalisering och utformning av en vindkraftpark behöver anpassas till för-
svarsintressen. Det gäller även andra sorters fasta installationer och övrig 
användning. Särskild hänsyn till totalförsvarets intressen kan även innebära 
att anpassning behöver ske när flera energiområden samlat kan ha en på-
verkan på totalförsvaret. Risk för sammanlagd, kumulativ, påverkan på för-
svarsintressen ska alltså beaktas. Det innebär att utbyggnad inom ett ener-
giområde kan påverka möjligheten att nyttja ett annat område som i planen 
har betecknats med E för energiutvinning.

Särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden

Bedömning av påverkan på kulturmiljöer behöver ske för enskilda projekt 
i ett tidigt skede och i ett helhetsperspektiv utifrån lokala förutsättningar. 
Kulturmiljöer som kan påverkas av en förändrad landskapsbild finns hu-
vudsakligen utanför havsplaneområdet. Sambandet mellan land och hav be-
höver beaktas. Anläggningar och verksamheter i havet kan behöva anpassas 
i utformning eller lokalisering så att kulturmiljövärdena bevaras.

Särskild hänsyn till höga naturvärden

Särskild hänsyn till naturvärden kan bland annat innebära att verksamheter 
anpassas till platser och tidsperioder som minimerar skada på naturvärden. 
Det kan exempelvis handla om:
• att Försvarsmakten vid planering av sin verksamhet samråder med kom-

muner och länsstyrelser om de lokala förutsättningarna och anpassar öv-
ningar och aktiviteter till platser och tidsperioder så att höga naturvärden
inte skadas,

• anpassning i utformning och teknik av anläggningar för energiutvinning
eller anpassning av anläggningsarbeten och drift till särskilda tidsperioder

Havsplanerna specificerar inte 
vilka åtgärder som kan vara 
lämpliga för att uppfylla särskild 
hänsyn. Lämpliga åtgärder kan vid 
behov specificeras av regeringen 
eller av andra myndigheter vid 
tillståndsprövning eller vid annan 
förvaltning.   
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• införande eller utökande av marint områdesskydd,
• fiskereglering avseende områden, redskap eller tid för fångstupptag,
• anpassning av hastighet, djupgående eller tidpunkt för sjötrafiken.

Planering så att havsanknutna näringar kan 
utvecklas
För att planeringen ska bidra till att havsanknutna näringar kan utvecklas 
tar havsplanerna sitt avstamp i den nationella strategi för hållbar regional 
tillväxt och attraktionskraft och i Sveriges maritima strategi, som båda be-
slutades av regeringen 2015. 

En av havsplaneringens stora utmaningar är att balansera användningen av 
havet på ett sådant sätt att ekosystemens funktion säkerställs och utvecklas 
så att havet kan användas i enlighet med samhällets behov. Havsplanerna 
bidrar till ett hav i balans genom att ange områden för skydd och hänsyn till 
natur och ekosystemen där de mest behövs och genom att ange områden 
för olika verksamheter där de kan verka på ett effektivt sätt utan att påverka 
miljön negativt. På så sätt är ambitionen att främja ekosystem i balans och en 
rik biologisk mångfald så att de ekosystemtjänster som havet ger säkerställs. 

Enligt bedömningar i rapporten Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 
2018 – 2023, Bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys (Havs- 
och vattenmyndigheten, 2018e) begränsar dagens tillstånd i miljön kraftigt 
tillgången på ekosystemtjänster. Yrkesfiske samt marin turism och rekrea-
tion är de ekonomiska aktiviteter som framför allt påverkas av en försämrad 
havsmiljö. Havsplanerna ska verka för att säkerställa de ekosystemtjänster 
som maritima näringar behöver. Lek- och uppväxtområden för fisk utgör 
därför underlag för användning natur eller för områden med särskild hän-
syn till höga naturvärden. Likaså föreslås att sjöfarten utreds där påverkan 
på omgivningen bedöms hög och att områden planeras för energiutvinning 
och sandutvinning där påverkan på omgivningen bedöms vara begränsad.

Havsplanerna verkar också för att säkerställa ekosystemtjänster för män-
niskors välfärd och möjligheter till rekreation. Detta görs exempelvis ge-
nom att områden för rekreation planeras där landskapet särskilt gynnar 
friluftsliv och att kulturmiljövärden beaktas. Planeringen görs med hänsyn 
till kustvärden, vilket bidrar till att kustområdena fortsatt blir attraktiva att 
besöka, leva och verka i. Det förväntas också leda till goda förutsättningar 
för turism- och besöksnäring. Maritima näringar utgör i mångt och mycket 
grunden för en levande kust och skärgård.

Den samexistens som präglar havsplanerna förväntas bidra till innovation 
och ny teknik, vilket gynnar maritima näringar under utveckling,  som ex-
empelvis energiutvinning, sandutvinning och vattenbruk. 

Havsplanerna visar en samlad bild av användningen av havet som bidrar 
till ökad förutsägbarhet för de maritima näringarna. Det i sin tur främjar 
tillväxt, sysselsättning och stärker näringarnas konkurrenskraft.

Läs mer i: 
• En svensk maritim strategi - 

för människor, jobb och miljö +
• En nationell strategi för hållbar 

regional tillväxt och attrak-
tionskraft 2015–2020.
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Havsplaneringen har inverkan både på olika typer av belastningar och på 
havsmiljöns tillstånd. Föroreningar som leder till övergödning orsakas till 
stor del av landbaserade verksamheter, som till exempel jordbruket, men 
också av sjöfarten. Men varken jordbruket eller sjöfartens trafikintensitet 
och volym styrs av havsplanering. Fysiska störningar beror till exempel på 
ändringar av botten vid muddring, kabel- och rördragning, förankring av 
fasta installationer som vindkraftverk samt trålfiske. 

Ambitionen är att havsplanerna ska bidra till att olika typer av belastningar 
minskar genom att de verksamheter som medför belastningar planeras så 
att de hålls borta från de områden där de gör mest skada. Ett exempel är för-
slaget att utreda sjöfarten i sydöstra Östersjön (utredningsområde sjöfart) 
där sjöfartens oljesutsläpp bedöms medföra negativ påverkan på miljön.

Klimatförändringar bedöms kunna förvärra effekterna av de belastningar 
som finns på våra havsområden. Havsplanerna bidrar till omställningen till 
förnybar energi som på sikt kan bromsa klimatförändringar, genom att ange 
områden där energiutvinning bör prioriteras.

På ett övergripande plan bidrar havsplanerna till att god miljöstatus nås eller 
upprätthålls:
• Grön infrastruktur: Områden för användning natur och särskild hänsyn 

till höga naturvärden bidrar till mer sammanhängande gröna strukturer 
som är identifierade utifrån ekologiska sammanhang.

• Marina skyddade områden: Utvecklingen av ett ekologiskt representa-
tivt, sammanhängande och funktionellt nätverk av marina skyddade 
områden gynnas genom att ytterligare skyddsområden identifieras i 
havsplaneringsprocessen.

• Ekosystemtjänster: Bevarande och utvecklande av ekosystemtjänster 
gynnas genom att särskilt känsliga ekosystem uppmärksammas genom 
prioriterade användningar och särskild hänsyn i havsplanerna. Detta ger 
förbättrade förutsättningar att på sikt tillhandahålla tjänster och produk-
ter som ekosystemen ger oss människor.

Klimatanpassning: Identifiering av områden som är särskilt viktiga för en 
arts utbredning när klimatet förändras bidrar till möjligheten att skydda så-
dana områden för att ekosystemen ska bli mer motståndskraftiga för klimat-
förändringar. Arters utbredning är viktig för att upprätthålla ekosystemens 
funktioner.

Oförenliga ändamål 
Försvarsintresset och energiutvinning har under havsplaneringsprocessen 
visat sig vara oförenliga ändamål i flera områden, framför allt i planom-
råde Östersjön. Under planeringsprocessen har Havs- och vattenmyndig-
heten genomfört dialog i olika steg med Försvarsmakten och Energimyn-
digheten om anspråk, begränsningar och möjliga lösningar. Emellertid har 
vindkraftsetablering i flera områden där det finns anspråk bedömts vara 
ogenomförbar utifrån Försvarsmaktens bedömning att försvarsintresset ris-
kerar att påverkas negativt.
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Omplacering av försvarstekniska anläggningar som en möjlig åtgärd har 
diskuterats. Försvarsmakten har uppgett att det finns en problematik kring 
nuvarande procedur för vindkraftsetablering. Den problematiken hindrar 
energiområden på grund av osäkerhet angående omfattning, sannolikhet 
och tidpunkt för vindkraftsetablering, vilket påverkar möjligheten att pla-
nera och genomföra åtgärder som kan kompensera störningar.

En högre grad av samexistens krävs för att samhällsmål för både försvars-
sektorn och energisektorn ska uppnå och att havsplanerna ska uppnå sitt 
syfte om hållbar utveckling. Havsplaneringen har tydliggjort behovet av att 
utveckla energi etableringssystemet i syfte att möjliggöra fler energiområ-
den i havet. Utredning av problematiken behöver genomföras i en annan 
process.
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9. Fortsatt arbete
Det finns behov av fortsatt arbete när havsplanerna har antagits och havs-
planeringsprocessen har visat på behov av att utreda specifika frågor. Fler 
och fördjupade underlag behöver tas fram inför de nya förslag till havspla-
ner som ska lämnas till regeringen senast om åtta år.

Utredning

Energietablering i havet med bibehållna förutsättningar för 
försvar och säkerhet
Tillvägagångssätt för energietablering i havet med bibehållna förutsättning-
ar för försvar och säkerhet bedöms vara i behov av utveckling i en statlig 
utredning parallellt med havsplaneringen. Frågor som kan behöva utredas 
är nuvarande system och juridiska förutsättningar för vindkraftsetablering 
och möjliga förändringar därav, inklusive tekniska lösningar och åtgärder 
för att kompensera störningar på befintliga försvarsanläggningar. En sådan 
utredning bör ha en bred och lösningsinriktad ansats. 

Sjöfart i förhållande till höga naturvärden i Östersjön
Det finns behov av fördjupad utredning om hur miljöpåverkan från sjötra-
fiken runt Gotland kan minimeras på lämpligt sätt, framför allt negativ på-
verkan på fågel och tumlare. Utredningen behöver omfatta olika åtgärder, 
inklusive möjlig omstyrning av sjötrafik från känsliga naturområden och 
samhällsekonomiska konsekvenser för transporter och sjöfartsnäringen 
(nationellt och internationellt), samt övriga konsekvenser till följd av åtgär-
der. Utredningen kan genomföras genom uppdrag till berörda nationella 
myndigheter.

Utveckling av planeringsunderlag
Utveckling av kunskaps- och planeringsunderlag sker löpande och är en del 
av planeringsprocessen. Här listas vissa utvecklingsbehov som har identifie-
rats under planeringen.

Koldioxidlagring och mineralutvinning
Sveriges geologiska undersökning, SGU, har identifierat sammanhängan-
de större områden som geologiskt kan vara lämpliga för koldioxidlagring 
(Sveriges geologiska undersökning, 2016). Det finns behov av att identifiera 
de mest lämpliga lagringsenheterna innan en närmare planering kan gö-
ras. Mer detaljerade underlag från undersökning och kartläggning behöver 
bland annat inkludera miljöförhållanden och havsbottnens berggrund och 
geotekniska egenskaper.

Även för mineralutvinning behövs undersökning och kartläggning för att be-
redskap ska finnas för eventuell framtida uttag av mineraler i havsområden.

Här redovisas förslag för utred-
ning och fortsatt arbete med pla-
neringsunderlag. Annat arbete och 
processer som redan pågår redo-
visas under respektive intresse i 
Del 7: »Planerings förutsättningar« 
på sida 155.
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Kulturmiljö
Det finns behov av ett samlat planeringsunderlag för kulturmiljöer, enhet-
ligt och samordnat mellan länen, för användning i en strategisk plan på 
övergripande nivå. Planeringsunderlaget behöver återge vilken betydelse 
kulturvärdena har i den fysiska planeringen och hur användning av havet 
samverkar med kulturvärden i kustzonen i ett lokalt perspektiv. Arbetet kan 
genomföras som ett gemensamt uppdrag till berörda myndigheter på natio-
nell och regional nivå.

Naturvärden
I ett övergripande perspektiv finns behov av fortsatt arbete med kartering av 
den marina miljön och utvecklad förståelse för hur olika användningar på-
verkar den och de marina ekosystemtjänsterna. Mer specifikt finns ett sär-
skilt behov av ett utvecklat planeringsunderlag för höga naturvärden med 
avseende på klimattillflykter. Detsamma gäller sträckningar för migrerande 
fågel och fladdermöss som kan påverkas av fasta installationer i havet. Det 
finns även behov av mer kunskap och ett utvecklat planeringsunderlag an-
gående försvarsaktiviteters påverkan på höga naturvärden. Arbetet kan ge-
nomföras som uppdrag till berörda myndigheter. 

Rekreation
Det finns behov av ett samlat planeringsunderlag för rekreation ur ett lo-
kalt perspektiv, enhetligt och samordnat mellan länen, så att den nationella 
havsplaneringen kan förhålla sig till lokala intressen. Arbetet kan genom-
föras som ett uppdrag till berörda länsstyrelser.

Sjömätning
Havsplanerna anger Utredningsområde sjöfart för nya föreslagna sträck-
ningar för sjöfart i Bottniska viken. Sträckningarna är inte sjömätta vilket 
betyder att de kan behöva justeras.

Särskilda föreskrifter
Det finns behov av utredning av de juridiska förutsättningarna att använda 
särskilda föreskrifter, med stöd i bemyndigande i havsplaneringsförord-
ningen eller annan lagstiftning, som verktyg för att undvika risker med mil-
jöfarliga vrak.

Vattenbruk
Det finns behov av planeringsunderlag för vattenbruk, med bland annat 
möjliga geografiska utvecklingsområden, för att skapa beredskap för fram-
tida etablering av hållbart vattenbruk. Arbetet kan genomföras som ett upp-
drag till berörda myndigheter.
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2000-lagstiftningen, vilket innebär att vindkraftsetablering endast kan till-
låtas där, om den inte riskerar att skada eller störa de livsmiljöer eller arter 
som ska skyddas.

Världsarv, småskaligt fiske och värdefull natur
Världsarvet Höga kusten är välbesökt av turister året om men främst på 
sommaren. Turbåtar och fritidsbåtar trängs då i hamnarna i området. Un-
der tidig höst infaller surströmmingspremiären som även den är omtalad 
och välbesökt.

Yrkesfisket i Bottniska viken bedrivs mest småskaligt. Det är glest i utsjön, 
men tätare i de kustnära vattnen. Därför är användning yrkesfiske geogra-
fiskt utspridd, med den största koncentrationen i Södra Bottenhavet. En 
betydande andel av utsjöfisket bedrivs av finländska fiskefartyg. Det fis-
ket ingår inte i underlaget för användning yrkesfiske, men bedöms kunna 
samexistera.

I havsplaneområdet finns stora områden med höga naturvärden och flera av 
dem är naturreservat eller Natura 2000-område som får användning natur i 
havsplanen. Utöver dem finns områden med höga naturvärden med behov 
av särskild hänsyn för att fortsättningsvis kunna bidra till värdefulla ekosys-
temtjänster. Verksamheter behöver visa särskild hänsyn till värderna.
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Bottenviken 
Bottenviken har krävande vinterförhållanden. Här finns viktiga hamnar för 
Sveriges basindustri. Här finns också värdefulla kust- och skärgårdslandskap.

Utforska områdena på Havs- och 
vattenmyndighetens webbplats. 
Där går det att söka fram mer 
information om områdena. Sök ex-
empelvis på namn eller id-nummer 
i kartan. Det går även att titta och 
jämföra olika underlag.

Läs mer om användningarna i del 
2, kapitel »7. Vägledning om mest 
lämplig användning och särskild 
hänsyn« på sida 40 

Sjöfart
Havsplanen anger användning sjöfart i utsjön och till hamnar inom havs-
området. Flera viktiga hamnar, bland annat Skellefteå och Luleå, ligger längs 
kusten i Bottenviken och sjötrafiken är viktig för industrin i nordligaste Sve-
rige. Inloppen till hamnarna är ofta långa genom den grunda skärgården, 
vilket skapar särskilda behov med hänsyn till landhöjning.

I Bottenviken råder särskilda förutsättningar vintertid med tjock och om-
fattande havsis. Detta påverkar förutsättningarna för sjöfarten som behöver 
stora ytor för att säkra framkomligheten. 

Försvar
Havsplanen anger användning försvar vid Tåme skjutfält i Skellefteå kom-
mun (B105) som har ett stort influensområde som sträcker sig ut i havspla-
neområdet. Särskild hänsyn till totalförsvarets intressen anges vid flygöv-
ningsområdet vid Kallax (B102–B103) där en mindre del av ett stoppområde 
för höga objekt går in i havsplaneområdet. Särskild hänsyn till totalförsva-
rets intressen anges även för områdena för energiutvinning vid Rata Stor-
grund (B107–B108).

Kultur
Områden med riksintresseanspråk för kulturmiljövård finns längs kusten 
mot land utanför havsplaneområdet. Kulturhistoriska värdekärnor identi-
fierade av Riksantikvarieämbetet ligger utanför havsplaneområdet, varför 
plankartan inte anger områden med särskild hänsyn till höga kulturmil-
jövärden. Hänsynsavstånd till värdekärnorna behöver bedömas i ett lokalt 
perspektiv, såsom eventuell påverkan på kulturmiljövärden av energiutvin-
ning vid Rata Storgrund (B107–B108). 

Natur
Havsplanen anger användning natur för ett område utanför Luleå (B103) 
som är skyddat genom Natura 2000. Särskild hänsyn till höga naturvärden 
anges längst upp i norr (B100), inom delar av Luleå och Piteå kommuner 
(B102, B104) och vid Rata Storgrund (B108). De stabila vinterisarna i Bot-
tenviken präglar havsmiljön i utsjön. Isarna utgör underlag för fotosynteti-
serande alger och vikare (ringsäl) behöver isen för att kutarna ska överleva. 
När klimatförändringarna minskar de stabila isarnas utbredning blir de 
norra delarna av Bottniska viken allt mer av avgörande betydelse. Klimat-
tillflykter har identifierats i nära anslutning till havsplaneområdet (Havs- 
och vattenmyndigheten, 2017).

Klimattillflykter 

Klimattillflykt är ett område som 
kan behöva särskilt skydd för att 
viktiga växter och djur ska bevaras 
när klimatet förändras och deras 
utbredning minskar. 

Områdena är ofta de mer stabila 
delarna av en arts större utbred-
ningsområde som väntas bli 
kvar när salthalt och temperatur 
förändras. 

En klimattillflykt bedöms vara 
viktig för att arten ska fortsätta att 
finnas i havsområdet. 

Klimattillflykt kan också kallas för 
klimatrefug eller klimatefugium. 

Läs mer i rapporten Underlag för 
klimatrefugier i havsplaneringen 
2017.
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Yrkesfiske
Användningen yrkesfiske anges för mycket få platser i havsområdet då yr-
kesfisket är glest i Bottenvikens utsjövatten. Det fiske som bedrivs är mesta-
dels med passiva redskap och kustnära. Höstfisket efter siklöja för löjrom är 
ekonomiskt betydande. Detta fiske sker kustnära med aktiva redskap och i 
huvudsak utanför havsplaneområdet.

Energiutvinning
I Robertsfors kommun i söder finns vid Rata Storgrund två områden med 
användning energiutvinning (B107–B108). De två vindkraftområdena som 
anges i kommunal översiktsplanering, bedöms vara av nationell vikt och 
därmed ett allmänt intresse av väsentlig betydelse. Det finns riksintressean-
språk för vindbruk i havet utanför Piteå och Luleå samt riksintresseanspråk 
för sjöfarten och totalförsvaret (B104–B105). Vindbruk bedöms inte vara 
förenligt med de andra riksintresseanspråken. Riksintresseanspråk för sjö-
fart och totalförsvar ges företräde framför riksintresseanspråk för vindbruk.  

Rekreation
I norra delen av havsområdet omfattas hela kusten mot land, utanför havs-
planeområdet, av riksintresse för det rörliga friluftslivet och riksintressean-
språk för friluftsliv. Möjlighet till samexistens med andra användningar och 
hänsynsavstånd behöver bedömas i ett lokalt perspektiv.

Sandutvinning
Havsplanen anger användning sandutvinning längst ut i Luleå kommuns 
utsjö på Svalans och Falkens grund (B104). Utifrån risksynpunkt bedöms 
sandutvinning inte vara lämplig i direkt angränsande område som går in i 
influensområdet för Tåme skjutfält (B105).
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Tabell 2. Havsområde Bottenviken

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för sam existens

Motivering till företräde

B100
Generell användning

Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Fisklek- och däggdjurs-
område.

B101

Generell användning

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

B102

Generell användning

Rekreation

Sjöfart

Totalförsvarets 
intressen.

Höga naturvärden:  
Fisklek- fågel- och 
däggdjursområde.

B103

Natur

Rekreation

Sjöfart

Totalförsvarets 
intressen.

B104

Generell användning

Rekreation

Sandutvinning

Sjöfart

Höga naturvärden: Rev-
miljö, fisklek-, fågel- och 
däggdjursområde.

Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningar bedöms inte kunna 
samexistera. Riksintresseanspråk 
för totalförsvaret ges företräde 
enligt 3 kap. 10 § miljöbalken 
framför riksintresseanspråk för 
vindbruk.

B105
Försvar

Sjöfart

Försvar ges företräde 
framför energiutvinning 
och sandutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera.  Riksintres-
seanspråk för totalförsvaret 
ges företräde enligt 3 kap. 10 § 
miljöbalken framför riksintresse-
anspråk för vindbruk och framför 
allmänt intresse av väsentlig 
betydelse sandutvinning.

B107 Energiutvinning Totalförsvarets 
intressen.

B108 Energiutvinning

Totalförsvarets 
intressen.

Höga naturvärden: Rev-
miljö och fisklekområde.
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Norra Bottenhavet och Norra Kvarken 

Kultur 
Höga kustens världsarv sträcker sig ut i havet med unika kultur- och na-
turmiljöer. Här anger havsplanen användning kultur (B130–B132). På finska 
sidan finns världsarvet finska Kvarkens skärgård. Höga kusten är även riks-
intresse obruten kust.

Områden med riksintresseanspråk för kulturmiljövård finns längs kusten 
mot land, utanför havsplaneområdet. Kulturhistoriska värdekärnor identi-
fierade av Riksantikvarieämbetet ligger huvudsakligen utanför havsplane-
området. Emellertid sträcker sig ett sådant område in i planområdet vid 
Höga kusten och omfattas där av särskild hänsyn till höga kulturmiljövär-
den (B126, B130–132). Hänsynsavstånd till värdekärnorna behöver bedömas 
i ett lokalt perspektiv.

Natur
Havsplanen anger användning natur i flera områden från Bonden och Syd-
ostbrotten i norr till Vänta litets grund i söder. Sydostbrotten (B122) omfat-
tas av Natura 2000 och naturreservatet Kronören. Vid Höga kusten finns 
riksintresseanspråk för naturvården (B126–B127, B131–B132). Vänta litets 
grund (B129) omfattas av Natura 2000. Grundet har klassats som en av de 
mest värdefulla utsjöbankarna i Bottniska viken (Naturvårdsverket, 2006).

Särskild hänsyn till höga naturvärden anges utanför Holmön (B121) och vid 
Vallinsgrundet (B124). I sin helhet präglas havsområdet av låg användning 
och miljöpåverkan är därför förhållandevis låg med hög ursprunglighet 
(Havs- och vattenmyndigheten, 2018h).

Sjöfart
Havsplanen anger användning sjöfart för flera fartygsstråk till och från Nor-
ra och Södra Kvarken. Flera viktiga hamnar ligger längs kusten i Norra Bot-
tenhavet. Sjötrafiken är viktig med trafik både till den egna kusten, söderut 
via Södra Kvarken ut i Östersjön samt även vidare norrut via Norra Kvarken 
till både svenska och finska hamnar i Bottenviken. Eftersom vintrarnas isar 
rör sig på ett oförutsägbart sätt behöver sjöfarten stora ytor och alternativa 
rutter inom Bottniska viken. 

Norra Kvarken som förbinder Bottenviken med Bottenhavet är mycket 
viktig för industrin i norr. Genom Norra Kvarken leds sjöfarten av säker-
hetsskäl i ett trafiksepareringssystem (TSS) eftersom passagen är trång och 
grund vilket ger sjöfarten begränsat manöverutrymme. Över Kvarken, mel-
lan Umeå och Vasa i Finland, går Europaväg 12 via färjelinje och har an-
vändning sjöfart i planen. Havsplanen anger även användning utrednings-
område sjöfart i södra delen av havsplaneområdet (B125). Läs mer om det i 
avsnittet om inriktning för användningen i Södra Bottenhavet.
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Försvar 
Havsplanen anger användning försvar för sjöövningsområde Härnön, som 
sträcker sig från kusten genom territorialhavet ut i svensk ekonomisk zon, 
och för influensområdet för Skärsvikens skjutfält (B127–B129, B132). 

Yrkesfiske
Havsplanen anger användning yrkesfiske på få ställen i havsområdet. Det 
fiske som bedrivs är begränsat, med passiva redskap och kustnära. Visst pe-
lagiskt fiske sker i söder. 

Rekreation
Vid Höga kusten finns ett riksintresseanspråk för friluftsliv som angränsar 
havsplaneområdet. Möjlighet till samexistens med andra användningar och 
hänsynsavstånd behöver bedömas i ett lokalt perspektiv.

3
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Tabell 3. Havsområde Norra Bottenhavet och Norra Kvarken

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för sam existens

Motivering till företräde

B121

Generell användning

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

Höga naturvärden: 
Rev miljö, fisklek-, fågel-  
och däggdjursområde.

B122 Natur

B124 Generell användning
Höga naturvärden: 
Revmiljö, fisklek-, fågel-  
och däggdjursområde.

B125

Generell användning

Rekreation

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

B126
Natur

Sjöfart
Höga kulturmiljövärden.

B127

Försvar

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

B128

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

B129

Försvar

Natur

Yrkesfiske

B130

Kultur

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

B131

Kultur

Natur

Sjöfart

Höga kulturmiljövärden.

B132

Försvar

Kultur

Natur

Sjöfart

Höga kulturmiljövärden.
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Södra Bottenhavet 

Rekreation
Södra Bottenhavet har grunda skärgårdar med genuina fiskelägen. Inom 
Hudiksvalls kommun finns riksintresseanspråk för friluftsliv i närheten av 
havsplaneområdet. Möjlighet till samexistens med andra användningar och 
hänsynsavstånd behöver bedömas i ett lokalt perspektiv.

Kultur
Kusten i söder, vid Gräsö mot Södra Kvarken, omfattas av riksintresse hög-
exploaterad kust. Områden med riksintresseanspråk för kulturmiljövård 
finns längs kusten utanför havsplaneområdet. Ett område vid Öregrund och 
Östhammar är landskapsbildsskyddsområde och omfattas i havsplanen av 
särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden (B140, B153–B154). Kulturhisto-
riska värdekärnor identifierade av Riksantikvarieämbetet ligger huvudsakli-
gen utanför havsplaneområdet. Emellertid sträcker sig ett sådant område in 
i planområdet vid Hudiksvall och omfattas där av särskild hänsyn till höga 
kulturmiljövärden (B140). Hänsynsavstånd till värdekärnorna behöver be-
dömas i ett lokalt perspektiv, såsom eventuell påverkan på kulturmiljövär-
den av energiutvinning i flera områden i Södra Bottenhavet (B142, B146, 
B151–B152).

Natur
Havsplanen anger användning natur på Finngrundens tre bankar (B148–
B149, B151) som alla omfattas av Natura 2000. Vid Finngrunden finns över-
vintringslokaler för sjöfågel. Grunden utgör den nordligaste utposten för 
övervintrande alfågel, som är en hotad art i Sverige.

Havsplanen anger särskild hänsyn till höga naturvärden på andra utsjö-
bankar i havsområdet, som Gretas klackar (B142), Storgrundet (B146), 
kring Finngrunden (B147, B150) och vid området mellan Grundkallen och 
Argos grund (B154). Område (B152) som ligger i anslutning till Natura 
2000  -område har naturvärden, men uppfyller inte kriterier för särskild 
hänsyn till höga naturvärden inom området. 

Ute till havs finns stora, av människan nästan opåverkade områden (Havs- 
och vattenmyndigheten, 2018h). Flera sådana områden är utsjöbankar va-
rav några, de grundaste, kännetecknas av ekologiskt värdefulla bottnar med 
algbeväxta rev. 

Energiutvinning
Havsplanen anger användning energiutvinning för flera områden i Södra 
Bottenhavet: 

• I utsjön (B143) som är identifierat som ett allmänt intresse av väsentlig 
betydelse för energiutvinning i havsplaneringsprocessen. 

• Vid Storgrundet (B146) där det finns ett tillståndsgivet projekt och riks-
intresseanspråk för vindbruk.
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• På Gretas klackar (B142), öster om Finngrunden (B147), på Finngrun-
dens västra bank (B151) och väster om Finngrunden (B152) där det finns
riksintresseanspråk för vindbruk.

Vindförhållanden, grundområden och närheten till bra anslutningspunkter 
gör förutsättningarna för energutvinning gynnsamma i havsområdet. Ur 
nationell energisynpunkt är Gävlebukten ett strategiskt område för havsba-
serad vindkraft (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). 

Finngrundens västra, norra och östra bank har alla bra förutsättningar för 
vindkraft vilket bekräftas av riksintresseanspråk för vindbruk. På bankarna 
har också Natura 2000-områden införts till skydd för värdefulla naturty-
per. En sammanställning av underlag från nuvarande och tidigare vind-
kraftsprojektering och tillståndsprövning samt från etablerandet av Natura 
2000-områdena har gjorts för att samla den stora mängden information 
om området som finns i tidigare ärenden (Havs- och vattenmyndigheten, 
2018b). 

Sammanställningen visar att osäkerheten kring hur eventuell vindkraft 
skulle påverka övervintrande alfågel har varit en avgörande faktor som har 
bidragit till att vindkraft på Finngrundets östra bank inte har bedömts vara 
förenlig med Natura 2000-lagstiftningen. Kunskapen om alfågelns utbred-
ning indikerar att Finngrundens östra och norra bank är de viktigaste över-
vintringsplatserna i havsområdet. Finngrundens östra bank har i Natur-
vårdsverkets utsjöbanksinventering pekats ut som särskilt viktig att undanta 
från all form av exploatering (Naturvårdsverket, 2006). Finngrundens östra 
och norra bankar anges därför med användning natur (B148–B149). De an-
dra grundområdena vid Finngrunden anges istället med användning ener-
giutvinning med särskild hänsyn till höga naturvärden (B147) eller samexis-
tens mellan användningarna energiutvinning och natur (B151).

Vindkraft bedöms i havsplanen kunna samexistera med områdenas na-
turvärden på delar av Finngrunden. Kring vindkraftverk blir det ytor där 
det kan uppstå undanträngningseffekter för fåglar. Planen undantar därför 
andra områden på Finngrunden från vindkraft för att säkerställa områden 
för övervintrande sjöfågel. Det är inte desto mindre viktigt att eventuella an-
läggningar utformas med särskild hänsyn till naturvärdena, vilket även gäl-
ler vindkraft vid Storgrundet och Gretas klackar. En verksamhet eller åtgärd 
som på ett betydande sätt kan påverka ett område som är skyddat enligt 
4 kapitlet 8 § miljöbalken, det vill säga Natura 2000, kräver alltid särskild 
tillståndsprövning. Detta gäller även verksamheter och åtgärder som ligger 
utanför Natura 2000-området.Vid energiutbyggnad ska särskild hänsyn tas 
till totalförsvarets intressen. De många områden för energiutvinning som 
havsplanen anger inom Södra Bottenhavet innebär risk för sammanlagd, 
kumulativ, påverkan på totalförsvarets intressen (B142–B143, B146–B147, 
B151–B152). Den risken ska beaktas vilket kan innebära begränsningar för 
utbyggnadens omfattning, samlat eller i enskilda områden. 

Genom Finngrunden går ett viktigt fartygsstråk som omfattas av riksintres-
seanspråk för sjöfart där det också finns riksintresseanspråk för vindbruk 
(B150). Fartygsstråket utgör en viktig länk och framfart för sjöfart bedöms 
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inte lämplig i intilliggande områden på grund av naturvärden och i andra 
områden för energiutvinning. Sjöfart ges därför företräde.

Vid Camps grund i söder finns riksintresseanspråk som inte bedöms vara 
förenliga (B140). Riksintresseanspråk för totalförsvaret samt sjöfarten ges 
företräde framför del av riksintresseanspråk för vindbruk i Tierps och Älv-
karlebys kommuner.  

Sjöfart
Användning sjöfart anges för flera fartygsstråk till och från Södra Kvarken. 
Flera viktiga hamnar ligger längs kusten i Södra Bottenhavet. Sjötrafiken 
i havsområdet är avgörande för många industrier med destinationer både 
utmed den egna kusten och i övriga Sverige och Finland. Eftersom isen är 
väderberoende och oförutsägbar behöver sjöfarten ha utrymme till många 
alternativa rutter. 

Utredningsområde sjöfart
Ett av områdena som anges för energiutvinning (B143) bedöms kunna på-
verka sjöfartens framkomlighet och kan, om vindkraft byggs ut, komma 
att kräva mindre omväg för sjöfarten i jämförelse med fartygsstråk som 
är riksintresseanspråk för sjöfart. Anpassning av vindkraftsetablering kan 
också behövas. Havsplanen anger utredningsområde sjöfart för ny föresla-
gen sträckning för sjöfart. Sträckningen är inte sjömätt vilket betyder att 
den kan behöva justeras. Tillgänglighet till södra norrlandskustens hamnar 
bedöms kunna tillgodoses med vissa justeringar av fartygsstråken när vind-
kraft anläggs i området. Planen tillgodoser härmed både vindkrafts- och 
sjöfartsintressena.

Havsplanen anger även utredningsområde sjöfart vid inloppen till Ljusne 
och Vallvik. För att åstadkomma samexistens med användning energiutvin-
ning (B146) behöver sjöfarten utredas. Anpassning kan därefter behöva ske 
av både sjöfart och energiutvinning.  

Yrkesfiske
Havsplanen anger användning yrkesfiske i framför allt de södra delarna av 
havsområdet. Det kustnära fisket som präglar många av de mindre kust-
samhällena sker mest med passiva redskap i och utanför kustbandet. Ett 
tidvis intensivt pelagiskt fiske bedrivs framför allt kring utsjöbankarna och 
i havsområdets sydöstra delar. Förutom svenskt fiske bedrivs även ett finskt 
fiske i området (Plan Bothnia).

Försvar
Inom Östhammars kommun anges användning försvar på grund av ett in-
fluensområde med särskilt behov av hinderfrihet (B153).
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Tabell 4. Havsområde Södra Bottenhavet 

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

B140

Generell användning

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

Vid Camps grund i 
söder ges försvar före-
träde framför energiut-
vinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Företräde ges 
åt riksintresseanspråk för totalför-
svaret enligt 3 kap. 10 § miljöbal-
ken samt riksintresseanspråk för 
sjöfart framför del av riksintres-
seanspråk för vindbruk.

B142 Energiutvinning

Totalförsvarets 
intressen.

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fisklek- och 
däggdjursområde.

B143 Energiutvinning Totalförsvarets 
intressen.

B146

Energiutvinning

Utredningsområde 
sjöfart 

Totalförsvarets 
intressen.

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fisklek- och 
däggdjurs område.

B147 Energiutvinning

Totalförsvarets 
intressen.

Höga naturvärden: Rev-
miljö, fisklek- och fågel-
område med särskilt låg 
miljöpåverkan.

B148 Natur Natur ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Natura 2000 
ges företräde enligt 3 och 4 kap. 
miljöbalken framför riksintresse-
anspråk för vindbruk.

B149
Natur

Yrkesfiske

Natur ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Natura 2000 
ges företräde enligt 3 och 4 kap. 
miljöbalken framför riksintresse-
anspråk för vindbruk.

B150

Generell användning

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden:  
Fisklek- och fågel-
område.

Sjöfart ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Riksintresse-
anspråk för sjöfart ges företräde 
framför riksintresseanspråk för 
vindbruk. Energiutvinning kan i 
högre utsträckning tillgodoses i 
närliggande områden. 
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Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

B151
Energiutvinning

Natur

Totalförsvarets 
intressen.

Energiutvinning 
anpassas till natur.

En verksamhet eller åtgärd som 
på ett betydande sätt kan påverka 
ett område som är skyddat enligt 
7 kap. 28 § miljöbalken, det vill 
säga Natura 2000, kräver alltid 
särskild tillståndsprövning.  

B152 Energiutvinning Totalförsvarets 
intressen.

B153
Försvar

Sjöfart
Höga kulturmiljövärden.

B154

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

Höga naturvärden: Rev-
miljö, fisklek-, fågel- och 
däggdjursområde.
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Konkurrens mellan användningar 
Sveriges totalförsvar har omfattande intressen i havsplaneområdet, bland 
annat i form av sjöövningsområden. Därför är vindbruk olämpligt i flera 
områden sett till totalförsvarets intressen, men också på grund av höga na-
turvärden. Ett område för sandutvinning ligger inom ett Natura 2000-om-
råde, vilket innebär att sandutvinning endast kan tillåtas om den inte riske-
rar att skada eller störa de livsmiljöer eller arter som ska skyddas.

Operationella oljeutsläpp från sjöfarten söder om Gotland har en negativ 
påverkan på populationen av alfågel. Sjötrafiken kan även påverka tumlare 
genom buller. Ett sätt att undvika påverkan kan vara att styra om trafiken, 
men det kan även finnas andra lösningar. Att göra ändringar i någon del 
av trafiksystemet är komplext och kan få konsekvenser i andra delar av 
systemet. Problematiken behöver utredas vidare, och därför anger havs-
planen användning utredning sjöfart såväl söder som norr och öster om 
Gotland. Populationen av alfågel kan påverkas negativt även av vindkraft. 
Hänsyn till detta har tagits i den samlade bedömningen för vindkraft i 
havsplaneområdet.
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Utforska områdena på Havs- och 
vattenmyndighetens webbplats. 
Där går det att söka fram mer 
information om områdena. Sök ex-
empelvis på namn eller id-nummer 
i kartan. Det går även att titta och 
jämföra olika underlag.

Läs mer om användningarna i del 
2, kapitel »7. Vägledning om mest 
lämplig användning och särskild 
hänsyn« på sida 40 

Norra Östersjön och Södra Kvarken 

Rekreation
Havsplanen anger användning rekreation utanför delar av Östergötlands 
skärgård (Ö211, Ö226). Där finns riksintresseanspråk för friluftsliv. 

I Norra Östersjön ligger den yttre delen av Stockholms skärgård med höga 
kultur-, friluftslivs- och naturvärden. Över Södra Kvarken bildar den till-
sammans med Ålands skärgård och Finlands västkust ett världsunikt stråk 
av grunda skärgårdar. Stockholms skärgård är en av Sveriges mest välbesök-
ta med många naturhamnar och marinor. Friluftslivet och fritidssjöfarten 
är omfattande. Fritidsbåtstrafiken rör sig ofta både till och från Bottniska 
viken i norr, Gryts och Sankt Annas skärgårdar i söder, till Gotland och över 
Ålands hav. 

I höjd med havsområdets södra delar omfattas kusten, utanför havsplane-
området, av riksintresse rörligt friluftsliv. Möjlighet till samexistens med 
andra användningar och hänsynsavstånd behöver bedömas i ett lokalt 
perspektiv.

Natur
Havsplanen anger användning natur inom tre områden kring och söder om 
Stockholms skärgård, där det finns riksintresseanspråk för naturvård (Ö203, 
Ö206 och Ö210). Området vid Norrtälje kommun omfattar också ett plane-
rat marint naturreservat (Ö203). 

Havsplanen anger särskild hänsyn till höga naturvärden. Norr och sydost 
om Svenska högarna finns områden med potentiell klimattillflykt för blå-
mussla, tre av åtta identifierade områden i Östersjön (Havs- och vattenmyn-
digheten, 2017c). Klimattillflykten värnas genom särskild hänsyn till höga 
naturvärden (Ö202, Ö213–Ö214). Längst i sydväst av havsområdet anges 
revmiljö och lek- och däggdjursområde som naturvärden med angränsande 
och delvis överlappande riksintresseanspråk för naturvård i kustzon (Ö211). 

Kultur
Hela kuststräckan i havsområdet omfattas av riksintresse högexploaterad 
kust. I direkt anslutning till havsplaneområdet finns riksintresseanspråk för 
kulturmiljövård i Norrtälje och Värmdö kommuner. Kulturhistoriska vär-
dekärnor identifierade av Riksantikvarieämbetet ligger huvudsakligen ut-
anför havsplaneområdet. Emellertid sträcker sig ett par sådana områden in 
i planområdet utanför Stockholms skärgård och Norrtälje, där de i havspla-
nen omfattas av särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden (Ö202–Ö204, 
Ö209). Hänsynsavstånd till värdekärnorna behöver bedömas i ett lokalt 
perspektiv.

Sjöfart
Havsplanen anger användning sjöfart i stråk både i utsjön och in mot hamnar 
vid kusten. Fartygsstråken ingår även i Östersjöns större trafiksystem med 
förbindelser med Finska viken, Åland och Baltikum. För att binda samman 
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Klimattillflykter 

Klimattillflykt är ett område som 
kan behöva särskilt skydd för att 
viktiga växter och djur ska bevaras 
när klimatet förändras och deras 
utbredning minskar. 

Områdena är ofta de mer stabila 
delarna av en arts större utbred-
ningsområde som väntas bli 
kvar när salthalt och temperatur 
förändras. 

En klimattillflykt bedöms vara 
viktig för att arten ska fortsätta att 
finnas i havsområdet. 

Klimattillflykt kan också kallas för 
klimatrefug eller klimatefugium. 

Läs mer i rapporten Underlag för 
klimatrefugier i havsplaneringen 
2017.
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fartygstråk från Stockholm mot Lettland markeras användning sjöfart öster 
om den östligaste (djup)farleden i svensk ekonomisk zon (Ö204). Denna del 
av användningen utgör ett allmänt intresse av väsentlig betydelse. Det smala 
vattenområdet Södra Kvarken är passagen mellan Norra Östersjön och Bot-
tenhavet. För att göra farvattnet säkert finns det ett system med trafiksepa-
reringar. Det ligger till hälften i Sverige och till hälften i Finland. Passagerna 
till Mälaren via Södertälje kanal in till Stockholm, vägen in till Oxelösunds 
hamn och den nya stora hamn som byggs i Nynäshamns kommun är andra 
viktiga stråk för användning sjöfart i havsområdet. 

Utredningsområde sjöfart
Horsstensleden är en eventuell framtida farled genom Stockholms skärgård 
in till Stockholms hamn. Den tänkta leden ligger inte i havsplaneområdet, 
men ansluter genom ett riksintresseanspråk för sjöfart till trafiksystemet i 
havsplaneområdet (Ö206–Ö207). Utöver riksintresseanspråket finns an-
språk för ytterligare en anslutning (Ö203, Ö206). Horsstensleden finns inte 
med i Nationell plan för infrastruktur 2018–2029. Det ligger utanför den 
statliga havsplaneringens juridiska mandat att ta ställning till huruvida den 
tänkta farleden utanför havsplaneområdet är lämplig. Däremot bör havspla-
nen ta höjd för att det i en framtid kan bli aktuellt med en ny farled in mot 
Stockholm. Av denna anledning markeras anslutningarna som utrednings-
område sjöfart. 

Från Nynäshamn går ett stråk mot Gdansk i Polen där havsplanen också 
anger utredningsområde sjöfart (Ö209, Ö211 och Ö226). Även runt Got-
land, i havsområdena Mellersta Östersjön och Sydöstra Östersjön anger 
havsplanen utredningsområde sjöfart, vilket beskrivs mer under rubriken 
sjöfart i de två havsområdena. Eventuell framtida förändring av sjötrafiken 
i dessa havsområden kan även påverka vägval för sjötrafiken i norra Öster-
sjön, vilket behöver ingå i utredningen.

Försvar
Havsplanen anger användning försvar längs stora delar av kuststräckan i 
havsområdet på grund av riksintresseanspråk för totalförsvaret samt influ-
ensområden. Väddö skjutfält ligger i Norrtälje kommun vid Södra Kvarken, 
med influensområde ut över havet (Ö201). Havsplanen anger användning 
försvar även för influensområden vid Söderarms och Korsö skjutfält i kom-
munerna Norrtälje respektive Värmdö (Ö202, Ö206–Ö207). I Stockholms 
södra skärgård sträcker sig Utö skjutfält och sjöövningsområde Nåttarö från 
kusten genom territorialhavet ut i svensk ekonomisk zon utanför kommu-
nerna Värmdö, Haninge och Nynäshamn (Ö209–Ö210). 

Energiutvinning
I Norra Östersjön råder goda vindförhållanden och lämpliga djup för havs-
baserade vindkraftverk och elbehovet är stort på grund av förbrukningen 
i Mälardalsregionen. I flera områden längs kusten från Norrtälje till Oxe-
lösund finns riksintresseanspråk för vindbruk (Ö203–Ö204, Ö209–Ö211, 
Ö214). Inom havsplaneringsprocessen har två områden identifierats som 
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allmänt intresse av väsentlig betydelse för energiutvinning. Det ena ligger 
utanför Svenska Björn (Ö204, Ö214) och det andra, som bedöms ge goda 
förutsättningar för flytande vindkraftverk, nordost om Kopparstenarna 
(Ö204). 

Havsplanen anger emellertid inga energiutvinningsområden i Norra Öster-
sjön och Södra Kvarken. De riksintresseanspråk för vindbruk och allmän-
na intressen av väsentlig betydelse som finns inom havsområdet bedöms i 
dagsläget inte vara förenliga med riksintresseanspråk för totalförsvaret och 
försvarsintressena ges därför företräde.

Yrkesfiske
Havsplanen anger användning yrkesfiske för stora delar av Norra Östersjön 
och något glesare för Södra Kvarken. I hela Norra Östersjön från Värmdö 
kommun och söderut, samt i ett mindre område i Södra Kvarken, bedrivs 
pelagiskt fiske, som avser fiske efter sill/strömming och skarpsill i utsjön. 
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Tabell 5. Havsområde Norra Östersjön och Södra Kvarken

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

Ö200

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

Ö201

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

Ö202
Försvar

Sjöfart

Höga kulturmiljövärden.

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fågel- och 
däggdjursområde med 
hög ursprunglighet samt 
klimattillflykt blåmussla.

Ö203

Natur

Utredningsområde 
sjöfart

Höga kulturmiljövärden. Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Riksintres-
seanspråk för totalförsvaret 
ges företräde enligt 3 kap. 10 § 
miljöbalken framför riksintresse-
anspråk för vindbruk.

Ö204

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden. Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Riksintres-
seanspråk för totalförsvaret ges 
företräde enligt 3 kap. 10 § mil-
jöbalken framför riksintressean-
språk för vindbruk och allmänna 
intressen av väsentlig betydelse 
för vindbruk.

Ö206

Försvar

Natur

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Ö207

Försvar

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: Rev-
miljö och däggdjursom-
råde med hög ursprung-
lighet samt klimattillflykt 
blå mussla.
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Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

Ö209

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

Rekreation

Höga kulturmiljövärden. Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Riksintres-
seanspråk för totalförsvaret 
ges företräde enligt 3 kap. 10 § 
miljöbalken framför riksintresse-
anspråk för vindbruk.

Ö210

Försvar

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Riksintres-
seanspråk för totalförsvaret 
ges företräde enligt 3 kap. 10 § 
miljöbalken framför riksintresse-
anspråk för vindbruk.

Ö211

Generell användning

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Rekreation

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fågel- och 
däggdjursområde.

Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Riksintres-
seanspråk för totalförsvaret 
ges företräde enligt 3 kap. 10 § 
miljöbalken framför riksintresse-
anspråk för vindbruk.

Ö213
Generell användning

Sjöfart

Höga kulturmiljövärden.

Höga naturvärden: Rev-
miljö och däggdjursom-
råde med hög ursprung-
lighet samt klimattillflykt 
blåmussla.

Ö214
Generell användning

Sjöfart

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fågel- och 
däggdjursområde, samt 
klimattillflykt blåmussla.

Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Riksintres-
seanspråk för totalförsvaret ges 
framför allmänna intressen av 
väsentlig betydelse för vindbruk.
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Mellersta Östersjön 

Yrkesfiske
Planen anger användning yrkesfiske i en stor del av havsområdet. Yrkesfis-
ket är utbrett i Mellersta Östersjön. Det mesta fisket är pelagiskt fiske som 
avser sill/strömming och skarpsill, och bedrivs i hela utsjön. Ett visst fiske 
med passiva redskap sker in mot kusten. 

Försvar
Det finns flera försvarsområden i Mellersta Östersjön som i planen anges 
som användning försvar. Längs fastlandskusten finns sjöövningsområde 
Sandsänkan (Ö221) och Urban som sträcker sig genom territorialhavet ut i 
svensk ekonomisk zon utanför Valdemarsviks, Västerviks och Oskarshamns 
kommuner (Ö222–Ö224). Söder om Visby ut i territorialhavet anges försvar 
eftersom området utgör influensområde för Tofta skjutfält (Ö228). Lite läng-
re norrut ligger sjöövningsområde Fårö (Ö230). Sjöövningsområde Martin 
ligger främst i Sydöstra Östersjön men en liten del ingår i Mellersta Öster-
sjön och anges som användning försvar (Ö234, Ö241). Havsplanen anger 
särskild hänsyn till totalförsvarets intressen för delar av Gotlands västkust 
på grund av stoppområde för höga objekt för Visby flygplats (Ö227, Ö229).

Energiutvinning
I Mellersta Östersjön råder goda förhållanden för energiutvinning. Havspla-
nen anger dock inga områden för energiutvinning. I Östergötlands skärgård 
finns del av riksintresseanspråk för vindbruk (Ö220) som inte bedöms vara 
förenligt med totalförsvarets intressen. Riksintresseanspråk för totalförsva-
ret ges företräde framför riksintresseanspråk för vindbruk.

Natur
Havsplanen anger användning natur för flera områden, framför allt längs 
fastlandskusten och norr om Gotland. Områdena längs kusterna vid Öst-
ergötlands och Kalmar län omfattas av riksintresseanspråk för naturvård 
(Ö220, Ö222, Ö224–Ö225, Ö234). Området vid Gotska sandön och Salvorev 
omfattas av Natura 2000 och flera andra naturskydd som till exempel natur-
reservat och Helcom MPA (Marine Protected Area) (Ö231).   

Vid sjöövningsområde Sandsänkan i Östergötlands skärgård (Ö221) finns 
riksintresseanspråk för totalförsvaret och i områdets västra del finns en liten 
del av riksintresseanspråk för naturvård. Området där riksintresseansprå-
ken överlappar är skalmässigt litet i förhållande till plankartans geografiska 
skala och markeras därför inte i plankartan med användning FN. Försvars-
verksamheten bör bedrivas så att negativ påverkan undviks på de naturvär-
den som ligger till grund för riksintressanspråk naturvård.

Öster om Gotland anger planen särskild hänsyn till höga naturvärden för 
tre områden. Områdena norr och söder om Slite (Ö236–Ö237) präglas av 
revmiljöer och lekområden för fisk med låg miljöpåverkan. Klints bank 
(Ö233) utgör en potentiell klimattillflykt för blåmussla.
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Kultur
Kusten från Västerviks kommun och söderut omfattas av riksintresse obru-
ten kust. Kusterna kring Gotland omfattas av riksintresse högexploaterad 
kust. Områden med riksintresseanspråk för kulturmiljövård finns längs 
kusterna utanför havsplaneområdet och på Gotska sandön. Kulturhisto-
riska värdekärnor identifierade av Riksantikvarieämbetet ligger huvudsak-
ligen utanför havsplaneområdet. Emellertid sträcker sig ett mindre sådant 
område in i planområdet vid Stora Karlsö och omfattas i havsplanen av sär-
skild hänsyn till höga kulturmiljövärden (Ö226). Hänsynsavstånd till värde-
kärnorna behöver bedömas i ett lokalt perspektiv.

Rekreation
Havsplanen anger användning rekreation utanför delar av Östergötlands 
skärgård (Ö220-Ö222, Ö226). Där finns riksintresseanspråk för friluftsliv. 
Friluftslivet och fritidssjöfarten är omfattande, och värdefulla områden 
finns längs hela kusten vid Gryts och Sankt Annas skärgårdar till Norra 
Öland och runt Gotland. 

Kusten från Västerviks kommun och söderut samt kusten kring Gotland, 
utanför havsplaneområdet, omfattas av riksintresse rörligt friluftsliv. Möj-
lighet till samexistens med andra användningar och hänsynsavstånd behö-
ver bedömas i ett lokalt perspektiv.

Sjöfart
Havsplanen anger användning sjöfart i flera fartygsstråk inom Mellersta 
Östersjön. Flera viktiga hamnar ligger längs kusten. Sjötrafiken är viktig 
med trafik både till fastlandskusten, till Gotland och vidare norrut eller sö-
derut, samt till svenska och utländska hamnar runt Östersjön. Ett fartygs-
stråk som sträcker sig från Rigabukten och ansluter till djupfarleden öster 
om Gotland i svensk ekonomisk zon är ett allmänt intresse av väsentlig be-
tydelse. Sträckan markeras som användning sjöfart (Ö232). 

Utredningsområde sjöfart 
Över Salvorev, mellan Fårö och Gotska sandön, går idag en passage för sjö-
trafik genom ett område med mycket höga naturvärden: bland annat finns 
den rödlistade arten alfågel här (Havs- och vattenmyndigheten, 2017f). Ut-
redningen visar att alfågel påverkas negativt av operationella oljeutsläpp 
från fartyg. Behovet av att utreda området kring Salvo Rev är nära knu-
tet till utredningen av sjötrafiken i det kraftigare trafikerade området kring 
Hoburgs bank söder om Gotland. Utöver alfågeln ska där även sjöfartens 
påverkan på tumlare utredas. Tumlaren är en rödlistad art som påverkas 
negativt av buller från sjötrafik. Den sammantagna effekten av detta behö-
ver utredas vidare och för fartygsstråken över Salvo rev anger planen därför 
utredning sjöfart. Även ett fartygsstråk öster om Gotland och farleden in till 
Slite, liksom två stråk från Nynäshamn mot Rigabukten respektive Polen, är 
del av utredning sjöfart som kan påverka sjöfarten i Mellersta Östersjön. Läs 
mer om det i avsnittet om inriktning för användningen i Sydöstra Östersjön.
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Tabell 6. Havsområde Mellersta Östersjön

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

Ö220

Natur

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Riksintres-
seanspråk för totalförsvaret 
ges företräde enligt 3 kap. 10 § 
miljöbalken framför riksintresse-
anspråk för vindbruk.

Ö221

Försvar

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Ö222

Försvar

Natur

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Ö223

Försvar

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Ö224

Försvar

Natur

Yrkesfiske

Ö225

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

Ö226

Generell användning

Rekreation

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden. Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Riksintres-
seanspråk för totalförsvaret 
ges företräde enligt 3 kap. 10 § 
miljöbalken framför riksintresse-
anspråk för vindbruk.

Ö227
Generell användning

Sjöfart

Totalförsvarets 
intressen.

Ö228

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske
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Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

Ö229

Generell användning

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Totalförsvarets 
intressen.

Ö230

Försvar

Sjöfart

Sjöfart utredning

Ö231

Natur

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Ö232

Generell användning

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Ö233

Generell användning

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden:  
Fisklek- och fågel-
område samt klimattill-
flykt blåmussla.

Ö234

Försvar

Natur

Sjöfart

Ö235

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Ö236
Generell användning

Yrkesfiske

Höga naturvärden: Rev-
miljö och fågelområde.

Ö237

Generell användning

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fågel- och 
däggdjursområde.
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Sydöstra Östersjön 

Natur
Havsplanen anger användning natur i ett stort område som sträcker sig från 
Gotlands södra udde vid Hoburgen via Hoburgs bank till Norra Midsjö-
banken och Södra Midsjöbanken (Ö245) och ett mindre angränsande om-
råde (Ö250). De omfattas av Natura 2000 och har mycket värdefull natur. I 
stora delar är miljöpåverkan låg och havsmiljön kan betraktas som relativt 
ursprunglig (Havs- och vattenmyndigheten, 2018h). Naturvärdena utgörs 
av värdefulla bottenmiljöer, reproduktionsområde för den hotade öster-
sjötumlaren samt de viktigaste övervintringsområdena för alfågeln. Båda 
arterna är rödlistade enligt Artdatabankens bedömning. Även födosöks-
områden för alfågel och annan fågel, samt lekområde för fisk finns i områ-
det. Havsområdets bankar anges som potentiella klimattillflykter för flera 
arter, vilket indikerar att områdets ekologiska betydelse kan komma att vara 
mycket högt i framtiden (Havs- och vattenmyndigheten, 2017c).

Havsplanen anger användning natur vid Ölands sydspets (Ö252–Ö253) där 
det finns planerat marint naturreservat.

Havsplanen anger särskild hänsyn till höga naturvärden i flera områden 
längs kusterna och i anslutning till områden med naturskydd där det också 
finns viktiga naturvärden (Ö240, Ö243, Ö247–Ö248, Ö251).

Energiutvinning
I Sydöstra Östersjön råder goda förutsättningar för energiutvinning och be-
hovet av el är stort på grund av den höga förbrukningen i södra Sverige. De 
många utsjöbankarna har både goda vindförhållanden och lämpliga djup 
för havsbaserade vindkraftverk. Samtidigt finns det mycket höga naturvär-
den. De yttersta östra och västra delarna av Norra Midsjöbanken och en del 
av Södra Midsjöbanken omfattas av riksintresseanspråk för vindbruk. Båda 
bankarna, förutom en del av Södra Midsjöbanken, omfattas av Natura 2000. 

Havsplanen anger användning energiutvinning på Södra Midsjöbanken 
(Ö248). Inom området finns riksintresseanspråk för vindbruk samt pågå-
ende vindkraftsprojektering och en anläggning är under prövning hos re-
geringen. Även Polen planerar för vindkraft i polsk ekonomisk zon på Södra 
Midsjöbanken, vilket kan föranleda behov av samordning för att förebygga 
omfattande miljöpåverkan. God samordning kan också främja ett effektivt 
utnyttjande av infrastruktur. Planen anger särskild hänsyn till höga natur-
värden i området eftersom det är mycket viktig för tumlare och som över-
vintringslokal för sjöfågel. Genom anpassning av till exempel tidsperioder 
för anläggningsarbeten och bullernivåer vid vindkraftbyggnation samt pla-
cering av vindkraftverk inom området, bedöms vindkraft kunna samexis-
tera med naturvärdena. Vid utbyggnad ska särskild hänsyn tas till totalför-
svarets intressen.

Havsplanen anger inte energiutvinning för Norra Midsjöbanken (Ö245). 
Den omfattas av Natura 2000 och av områdesskydd enligt Helcom (MPA). 
Den sammanlagda påverkan på naturvärdena i området bedöms inte 
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lämplig om samtliga områden med riksintresseanspråk för vindbruk i Syd-
östra Östersjön anläggs med vindbruksparker. 

Vid Kårehamn (Ö240–Ö241) finns riksintresseanspråk för både vindbruk 
och totalförsvaret. I en del av området finns en befintlig vindkraftsanlägg-
ning. Anläggningen är begränsad i utbredning och på grund av havspla-
nens övergripande skala anges inte energiutvinning på plankartan, men 
intresset tillgodoses. Framtida utökning av området bedöms i havsplanen 
inte vara förenlig med totalförsvarets intressen och därför tillgodoser havs-
planen inte det riksintresseanspråk som ligger utanför den redan befintliga 
anläggningen. 

Yrkesfiske
Användningen yrkesfiske anges i stora delar av havsområdet. Yrkesfisket 
är utbrett i Sydöstra Östersjön, men bedrivs sällan på utsjöbankarna. Fiske 
efter torsk bedrivs mest i de sydvästra delarna av havsområdet med trål-
fiske i utsjön och passivt fiske närmare kusten. Det pelagiska fisket som av-
ser fiske efter sill (strömming) och skarpsill bedrivs i stora delar av utsjön 
men inte på bankarna. Visst fiske med passiva redskap sker utanför Ölands 
kust. Mycket svenskt fiske bedrivs även i polsk ekonomisk zon söder om 
Midsjöbankarna. Fiske av allmänt intresse av väsentlig betydelse finns på 
Södra Midsjöbanken (Ö248). Energiutvinning som grundas på riksintres-
seanspråk för vindbruk ges företräde.

Rekreation 
Friluftslivet och fritidssjöfarten är omfattande i delar av Sydöstra Östersjön. 
Det finns flera områden som omfattas av riksintresseanspråk för friluftsliv 
utanför havsplaneområdet i kustområdena kring Gotland och Öland. Kus-
ten kring Gotland omfattas av riksintresse rörligt friluftsliv. Möjlighet till 
samexistens med andra användningar och hänsynsavstånd behöver bedö-
mas i ett lokalt perspektiv.

Kultur
Kusten längs Öland omfattas av riksintresse obruten kust och Gotlands kust 
omfattas av riksintresse högexploaterad kust. Södra Ölands odlingslandskap 
är ett världsarv och omfattas även till stor del av landskapsbildsskydd. Det 
finns flera områden som omfattas av riksintresseanspråk för kulturmiljö-
vård utanför havsplaneområdet i kustområdena kring Gotland och Öland. 
Kulturhistoriska värdekärnor identifierade av Riksantikvarieämbetet ligger 
utanför havsplaneområdet, varför plankartan inte anger områden med sär-
skild hänsyn till höga kulturmiljövärden. Hänsynsavstånd till värdekärnor-
na behöver bedömas i ett lokalt perspektiv.

Försvar 
Användning försvar anges för sjöövningsområde Hanö och Martin som 
ligger utanför Öland (Ö240–Ö241, Ö247, Ö250, Ö253). Sjöövningsområde 
Martin sträcker sig från kusten genom territorialhavet ut i svensk ekono-
misk zon utanför kommunerna Borgholm och Mörbylånga. Den nordligaste 
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delen av sjöövningsområde Hanö ligger inom territorialhavet söder om 
Öland. Havsplanen anger särskild hänsyn till totalförsvarets intressen för 
Södra Midsjöbanken (Ö248).

Sjöfart
Användning sjöfart anges för flera fartygsstråk inom havsområdet. I Sydös-
tra Östersjön är sjötrafiken viktig, med omfattande trafik till både utländska 
och svenska hamnar. Väster om Gotland går framför allt trafik med svenska 
destinationer, medan internationell trafik till och från Finska viken och 
Baltikum dominerar söder och öster om Gotland (Havs- och vattenmyn-
digheten, 2017d). Tre fartygsstråk, som sträcker sig från hamnar i Baltikum 
(Ventspils, Liepaja respektive Klaipeda) och ansluter till djupfarleden sydost 
om Gotland i svensk ekonomisk zon, utgör allmänna intressen av väsentlig 
betydelse. Sträckorna anges som användning sjöfart (Ö245).

Utredningsområde sjöfart
Planen anger utredningsområde sjöfart för ett stråk från Gdansk i Polen 
som sträcker sig till Nynäshamn. Havsplanen anger även utredningsområde 
sjöfart mellan Norra Midsjöbanken och Hoburgs bank. Där går sjöfarten 
i dag genom ett grundområde med mycket höga naturvärden för de röd-
listade arterna tumlare och alfågel, vilket också omfattas av Natura 2000. 
Utredningar visar att alfågelpopulationen påverkas negativt av operationella 
oljeutsläpp från fartyg och att tumlare störs av buller från fartygsstråk (Havs- 
och vattenmyndigheten, 2016c & 2018a). Ur naturvårdssynpunkt finns an-
ledning att flytta sjötrafik från detta område. Följdeffekter av en eventuell 
förflyttning av sjöfarten har utretts översiktligt vad gäller utsläppsökningar, 
restider och olycksrisker (Havs- och vattenmyndigheten, 2017d). Innan 
ställningstagande om mest lämplig användning i området kan tas, behö-
ver problematiken utredas vidare för fartygsstråket vid Hoburgs bank, som 
även fortsätter norr ut in i Mellersta Östersjöns havsområde. Även samband 
med sjötrafik över Salvorev och norr om Kopparstenarna, med eventuella 
konsekvenser för natur- och kulturvärden, behöver utredas vidare. En even-
tuell framtida justering av sjöfartens rörelser genom området behöver för-
ankras och förhandlas internationellt.

Flera områden i Sydöstra och Mellersta Östersjön berörs indirekt av ovan 
beskrivna problematik då en eventuell förflyttning av sjöfart skulle påverka 
trafikflödena genom djupvattenrutten som ligger söder om rutten Hoburgs 
bank–Norra Midsjöbanken och norr om Södra Midsjöbanken, samt rut-
terna väster och öster om Gotland och även i våra grannländer.
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Tabell 7. Havsområde Sydöstra Östersjön

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

Ö240

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fågel- och 
däggdjursområde med 
särskilt låg miljö-
påverkan.

Försvar ges företräde 
framför utökad energi-
utvinning.

Riksintresseanspråk för total-
försvaret ges företräde enligt 
3 kap. 10 § miljöbalken framför 
riksintresseanspråk för vindbruk. 
I del av området finns en befintlig 
vindkraftsanläggning. Framtida 
utökning av området bedöms inte 
vara förenlig med totalförsvarets 
intressen. 

Ö241

Försvar 

Sjöfart

Yrkesfiske

Försvar ges företräde 
framför utökad energi-
utvinning.

Riksintresseanspråk för total-
försvaret ges företräde enligt 
3 kap. 10 § miljöbalken framför 
riksintresseanspråk för vindbruk. 
I del av området finns en befintlig 
vindkraftsanläggning. Framtida 
utökning av området bedöms inte 
vara förenlig med totalförsvarets 
intressen. 

Ö242

Generell användning

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart

 Yrkesfiske

Ö243

Generell användning

Utredningsområde 
sjöfart

 Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fågel- och 
däggdjursområde.

Ö244

Generell användning

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart Yrkesfiske 

Ö245

Natur

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart Yrkesfiske 

Natur ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Natura 2000 
ges företräde enligt 3 och 4 kap. 
miljöbalken framför två riksintres-
seanspråk för vindbruk.

Ö248 Energiutvinning

Totalförsvarets 
intressen. 

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fågel- och 
däggdjursområde samt 
klimattillflykt blåmussla.

Energiutvinning ges 
företräde framför yrkes-
fiske.

Riksintresseanspråk för vindbruk 
ges företräde framför allmänt 
intresse av väsentlig betydelse 
för yrkesfiske. Yrkesfiskets behov 
bedöms kunna tillgodoses i när-
liggande område, vilket inte gäller 
för energiutvinning.
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Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

Ö250

Försvar

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

Ö251 Generell användning
Höga naturvärden: 
Revmiljö, fågel- och 
däggdjursområde.

Ö252
Natur

Yrkesfiske

Ö253

Försvar

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

4



108Havsplaner | Del 4 - Östersjön | Förslag på granskning

Södra Östersjön 

Kultur
Hela kuststräckan omfattas av riksintresse högexploaterad kust. Områden 
med riksintresseanspråk kulturmiljövård finns längs kusten utanför havs-
planeområdet. Kulturhistoriska värdekärnor identifierade av Riksantikva-
rieämbetet ligger utanför havsplaneområdet, varför plankartan inte anger 
områden med särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden. Hänsynsavstånd 
till värdekärnorna behöver bedömas i ett lokalt perspektiv.

I Hanöbukten och vid ytterligare platser utanför kusten i Skåne och Ble-
kinge finns bevarade stenålderslandskap på havsbotten. Utanför Verkeåns 
mynning i Haväng har marinarkeologer de senaste åren dokumenterat och 
provundersökt ett område med stenålderslämningar (Ö262, Ö264). I den 
fortsatta havsplaneringsprocessen kan tillkommande underlag komma att 
ligga till grund för användning kultur i området.

Rekreation
Användning rekreation anges utanför Karlskrona (Ö260) där det finns riks-
intresseanspråk för friluftslivet. Friluftslivet och fritidssjöfarten är viktiga i 
Södra Östersjön. Längs kusten, utanför havsplaneområdet, finns flera om-
råden som omfattas av riksintresseanspråk för friluftslivet. Kusten i Hanö-
buktens västliga delar omfattas av riksintresse rörligt friluftsliv. Möjlighet 
till samexistens med andra användningar och hänsynsavstånd behöver be-
dömas i ett lokalt perspektiv.  

Försvar 
Försvar anges som användning i stora delar av havsområdet (Ö247, Ö260, 
Ö262, Ö264–Ö265). Karlskrona örlogshamn är en av Sveriges största och vik-
tigaste marinbaser. Skjutfälten Ravlunda och Rinkaby har influensområden 
i havet utanför Simrishamns, Kristianstads och Sölvesborgs kommuner. Sjö-
övningsområde Hanö ligger i territorialhavet och svensk ekonomisk zon i 
Hanöbukten och söder om Öland. 

Vid Utklippan (Ö260) anges samexistens mellan försvar, natur, rekreation, 
sjöfart och yrkesfiske. I den norra delen av området finns riksintressean-
språk för totalförsvaret. Inom området finns även riksintresseanspråk för 
naturvård samt ett marint naturreservat. 

Försvarsverksamheten bör bedrivas så att negativ påverkan undviks på de 
naturvärden som ligger till grund för det marina naturreservatet. Havspla-
nen anger särskild hänsyn till totalförsvarets intressen för energiområdet 
Taggen i Hanöbukten (Ö266).

Energiutvinning
I södra Östersjön råder goda förutsättningar för energiutvinning och beho-
vet är stort på grund av den höga elförbrukningen i södra Sverige. Utsjöban-
kar och kust har både goda vindförhållanden och lämpliga djup för havsba-
serade vindkraftverk. Havsplanen anger användning energiutvinning för ett 
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område nära kusten i Hanöbukten i Kristianstads och Sölvesborgs kommu-
ner där vindkraftsprojektet Taggen redan har fått tillstånd (Ö266).

I havsområdets norra del finns del av ytterligare ett riksintresseanspråk för 
vindbruk. Inom området finns även riksintresseanspråk för totalförsvaret. 
Regeringen har avslagit en ansökan om vindkraft i området med hänvis-
ning till att riksintresseanspråk för totalförsvaret har företräde framför riks-
intresseanspråk för vindbruk. Havsplanen ger företräde åt försvarsintresset 
(Ö262).

Sjöfart
Användning sjöfart anges i fartygsstråk genom området. Det mest trafike-
rade fartygsstråket i Östersjön går genom Södra Östersjön i system med 
trafiksepareringar längs Sveriges sydkust från Öresund eller från Gedser 
mellan Danmark och Tyskland, via Bornholmsgattet mot södra Öland. Här 
börjar även en djupled för vissa fartyg vid passage österut genom Östersjön. 
Sjötrafiken går delvis in till kusten, men främst vidare mot både svenska och 
utländska hamnar. 

Yrkesfiske
Användningen yrkesfiske anges för de flesta områdena eftersom yrkesfisket 
är utbrett i Södra Östersjön. Yrkesfiske efter torsk bedrivs mest med trålfiske 
i utsjön, men också med passiva redskap närmare kusten. Pelagiskt yrkes-
fiske efter sill och skarpsill bedrivs i utsjön. Annat fiske med passiva redskap 
bedrivs i olika utsträckning längs med kusten och i Hanöbukten. Fiskare 
från andra EU-länder fiskar i området. 

Inom området som anges för användning energiutvinning (Ö266) finns det 
tillståndsgivna vindbruksprojektet Taggen. Inom området finns också all-
männa intressen av väsentlig betydelse för yrkesfisket. På grund av svårig-
heter att förena yrkesfiske med energiutvinning samt behovet att utnyttja 
befintliga tillstånd för förnybar energi anges enbart energiutvinning som 
användning. Yrkesfisket i området är främst passivt och riktat mot en rör-
lig fiskresurs som medger möjligheten att nyttja fiskresursen i angräns-
ande områden. Då vindbruksprojektet är tillståndsgivet ges energiintresset 
företräde. 

Natur
Havsplanen anger användning natur för ett par ställen i Södra Östersjön: 
Utklippan (Ö260) omfattas av marint naturreservat och riksintresseanspråk 
för naturvården. Kiviksbredan utanför Kristianstad (Ö265) är planerat för 
marint områdesskydd Natura 2000 för tumlare och inväntar beslut om in-
rättande från regeringen. Söder om Simrishamns kommun (Ö268) löper ett 
kustnära stråk av höga naturvärden som omfattas av riksintresseanspråk för 
naturvård.

Det finns relativt små områden med skyddad natur i Södra Östersjön. För 
att främja och säkerställa ekosystemtjänster anges därför särskild hänsyn till 
höga naturvärden för flera områden. Utanför Karlskrona (Ö247) ska särskild 
hänsyn visas till revmiljöer och lek- och däggdjursområde, och längre ut i 
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utsjön (Ö249) även till en förhållandevis hög miljöpåverkan. I Hanöbukten 
finns bland annat rödlistad tumlare av den starkt hotade Östersjöpopulatio-
nen, även i Försvarsmaktens sjöövningsområde. Planen anger särskild hän-
syn till höga naturvärden för revmiljö, lekområde, däggdjur och fågel, samt 
klimattillflykt för flera arter (Ö262, Ö266). I Hanöbuktens nordvästra hörn 
finns en klimattillflykt som omfattar tre arter. I området ska hänsyn tas till 
höga naturvärden (Havs- och vattenmyndigheten, 2017c). 

Sandutvinning
Havsplanen anger användning sandutvinning utanför Utklippan (Ö262). 
Området ligger i en regional omgivning med expansiv bebyggelseutveckling 
och kommunala intressen av strandfodring som klimatanpassningsåtgärd. 
Där finns också höga naturvärden som särskild hänsyn ska tas till, vilket 
ställer höga krav på samexistensen. Området är ett viktigt fiskhabitat för 
torsk och framtida utvinning bör stämmas av mot torskens lekperiod för att 
inte riskera negativ påverkan (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen 
för akvatiska resurser, 2018b).
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Tabell 8. Havsområde Södra Östersjön

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

Ö246

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Ö247

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Revmiljö och däggdjurs-
område.

Ö249

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden:  
Fisklek- och däggdjurs-
område med särskilt 
hög miljöpåverkan.

Ö260

Försvar

Natur

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Ö262

Försvar

Sandutvinning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: Rev-
miljö, fisklek-, fågel- och 
däggdjursområde samt 
klimattillflykt blåmussla, 
blåstång och sill.

Höga kulturmiljövärden.

Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte kun-
na samexistera. Regeringen har 
avslagit en ansökan om vindkraft i 
området. Riksintresseanspråk för 
totalförsvaret ges företräde enligt 
3 kap. 10 § miljöbalken framför 
riksintresseanspråk för vindbruk.

Ö264

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

Ö265

Försvar

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

Ö266 Energi

Totalförsvarets 
intressen.

Höga naturvärden: Rev-
miljö samt klimattillflykt 
blåmussla och sill.

Energiutvinning ges 
företräde framför yrkes-
fiske.

Riksintresseanspråk för vindbruk 
ges företräde framför allmänt 
intresse av väsentlig betydelse 
för yrkesfiske. Yrkesfiskets behov 
bedöms kunna tillgodoses i när-
liggande område vilket inte gäller 
för energiutvinning.

Ö268
Natur

Yrkesfiske
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Sydvästra Östersjön och Öresund 

Sjöfart
Användning sjöfart anges i fartygsstråk genom havsområdet. Det mest trafi-
kerade fartygsstråket i Östersjön går genom Sydvästra Östersjön i ett system 
med trafiksepareringar längs Sveriges sydkust från Öresund via Falsterbo 
i Vellinge kommun eller från Gedser, mellan Danmark och Tyskland, till 
Bornholmsgattet. Sjötrafiken går främst vidare mot både svenska och ut-
ländska hamnar. Öresund är en av få vägar in till Östersjön för stora fartyg. 

Ett fartygstråk norr om Kriegers flak har anpassats till det fartygsstråk som 
ansluter i tysk ekonomisk zon. Fartygsstråket är ett allmänt intresse av vä-
sentlig betydelse.

Natur
Havsplanen anger användning natur i flera områden. För området som 
sträcker sig från utsjön vid östra delar av Trelleborg kommun via Falsterbo-
näset till sydligaste delen av Öresund baseras användningen på två Natura 
2000-områden samt riksintresseanspråk natur (Ö284). Områdets östra de-
lar omfattas av Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten som inrät-
tades 2016 för skydd av tumlare. Arbete pågår med framtagande av en beva-
randeplan för Natura 2000-området. Områdets nordvästliga delar omfattas 
av riksintresseanspråk natur och till stor del Natura 2000-området Falster-
bohalvön/Falsterbo-Foteviken, som är skyddat enligt både fågeldirektivet 
och art- och habitatdirektivet. Även ett marint naturreservat, Måkläppen – 
Limhamnströskeln, finns i området som sammantaget hyser stora och uni-
ka värden avseende fågel och en geologi som ger upphov till ett sandvand-
ringsområde utan motsvarighet i Sverige. Den befintliga vindkraftsparken 
Lillgrund (Ö287) finns inom riksintresseanspråk natur och där anger havs-
planen samexistens mellan användning energiutvinning och natur. 

Området norr om Ven i Öresund (Ö292) omfattar ett Natura 2000-område 
för tumlare och viktiga ängar med ålgräs, det kommunala naturreservatet 
Knähaken och riksintresseanspråk yrkesfiske lekområde. Lundåkrabukten 
(Ö290) omfattar de kommunala marina naturreservaten Grollgrunden, till-
lika riksintresseanspråk yrkesfiske lekområde, samt överklagade naturreser-
vatet Lundåkrabukten.

Havsplanen anger särskild hänsyn till höga naturvärden i Öresund (Ö289, 
Ö296) där det finns sammanhängande höga värden av betydelse för beva-
rande och utvecklade ekosystemtjänster. Dessa förstärks av förekomsten av 
däggdjur, fågel, värdefulla bottenmiljöer och lekområden för fisk. Samtidigt 
som naturvärdena är höga är påverkan från mänsklig verksamhet stor. 

Öster om Ystad löper ett kustnära stråk av höga naturvärden som anges 
med särskild hänsyn till höga naturvärden (Ö280–Ö281). Där finns värde-
fulla rev för fisklek samt ett viktigt fågel- och däggdjursområde.
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Sandutvinning
Två områden anges med användning sandutvinning; vid Sandhammaren 
söder om Ystad (Ö267) och utanför Falsterbo (Ö284). Områdena motive-
ras av både en regional omgivning med expansiv bebyggelseutveckling samt 
kommunala intressen av strandfodring som klimatanpassningsåtgärd. Vid 
Sandhammaren finns tillstånd för sandutvinning som löper till 2021. San-
den används för strandfodring har utvunnits 2011 och 2014 (Ystads kom-
mun, 2018). Utförd tillsyn visar att översedimentering av tidigare spår från 
utvinningen sker genom de geologiska processerna i området (Sveriges geo-
logiska undersökning, 2018c). 

Sandutvinningsområdet utanför Falsterbo (Ö284) är ett av totalt fyra om-
råden som pekats ut under 2016 som lämpliga för hållbar sandutvinning 
av Statens geologiska undersökning (SGU). Lämplighet för sandutvinning 
har bedömts för delar av undersökningsområdet och finns redovisat i rap-
porten Förutsättningar för utvinning av marin sand och grus i Sverige (Sveri-
ges geologiska undersökning, 2017a). Föreslaget sandutvinningsområde vid 
Falsterbo sammanfaller med västligaste delar av det Natura 2000-område 
som EU-kommissionen beslutade 2017, utifrån behovet att stärka skyddet av 
Östersjöpopulationen och Bälthavspopulationen av tumlare som är starkt 
hotade. Tumlarens höga geografiska rörlighet har resulterat i ett förhål-
landevis stort Natura 2000-område. Helhetsbedömning i havsplanen är att 
samexistens med sandutvinning är möjlig utifrån att utvinning föreslås i 
utkanten av Natura 2000-området. Tumlarens säsongsvisa variationer, till-
sammans med att miljöeffekten av sandutvinning bedöms ske på en begrän-
sad yta under en begränsad tid, stärker möjligheten till samexistens mel-
lan användningarna natur och sandutvinning som behöver anpassas efter 
Natura 2000-skyddet. En verksamhet eller åtgärd som på ett betydande sätt 
kan påverka ett område som är skyddat enligt 4 kapitlet 8 § miljöbalken, det 
vill säga Natura 2000, kräver alltid särskild tillståndsprövning.

Området angränsar också till Natura 2000-området Falsterbohalvön-Fo-
teviken, som även är marint naturreservat och del av riksintresseanspråk 
naturvård. Sandutvinning identifieras som en verksamhet som utgör risk 
för skada (Naturvårdsverket, 2000). Avvägningen i havsplanen har gjorts 
utifrån underlag som förordar utvinning i de östra delarna av det under-
sökta området, eftersom koncentrationer av musselbankar av vikt för det 
rika fågellivet identifierats i mer centralt belägna delar av Natura 2000-om-
rådet. En verksamhet eller åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka ett 
område som är skyddat enligt 4 kapitlet 8 § miljöbalken, det vill säga Natura 
2000, kräver alltid särskild tillståndsprövning.  

Sandutvinningsområdet vid Falsterbo ligger inom ett område med utpe-
kad trafikseparering för sjöfart och bedöms kunna samexistera. Den trafik-
alstring som sandutvinningen beräknas medföra bedöms som låg (Sveriges 
geologiska undersökning, 2017a & 2018c). Befintliga sjöfartsvolymer inne-
bär att sandutvinningen står för ett försumbart tillägg av bullerpåverkan på 
områdets naturvärden.

För de båda sandutvinningsområdena finns potentiell påverkan på yrkes-
fisket som vid Falsterbo även förstärks av kumulativa miljöeffekter från 

Läs mer i rapporten Förutsätt-
ningar för utvinning av marin sand 
och grus i Sverige.
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dansk utvinning i Öresund. Havsplanens bedömning vilar även här på SGU 
(Sveriges geologiska undersökning, 2017a) där påverkan bedöms kunna be-
gränsas om skonsamma utvinningsmetoder används och om utvinningen 
förläggs till tider när fisken inte leker.

Energiutvinning
Havsplanen anger användning energiutvinning i två områden: på Kriegers 
flak (Ö285) och vid Lillgrund intill Öresundsbron (Ö287).

I området på Kriegers flak finns ett vindkraftsprojekt som har tillstånd och 
det omfattas av riksintresseanspråk för vindbruk. Även Danmark och Tysk-
land har planerat för vindkraft i sina angränsande ekonomiska zoner. Lill-
grund är Sveriges största befintliga havsbaserade vindkraftpark. Vid eventu-
ell förändring av vindkraftverken vid Lillgrund behöver inflygningsområdet 
till Köpenhamns flygplats Kastrup beaktas.

Det finns goda förutsättningar för vindkraft i havsområdet, med bra vind-
förhållanden och kust- och utsjöbankar med bra djupförhållanden för bot-
tenbaserade vindkraftverk och med närhet till områden med stor elförbruk-
ning i södra Sverige. 

Riksintresseanspråk för vindbruk utanför Skurups kommun (Ö267) tillgo-
doses inte i havsplanen eftersom vindbruk i området inte bedöms vara för-
enligt med totalförsvarets intressen. Riksintresseanspråk för totalförsvaret 
ges företräde framför riksintresseanspråk för vindbruk.

Två områden har identifierats som allmänna intressen av väsentlig bety-
delse för energiutvinning söder om Skåne (Ö267). Förutsättningarna för 
vindbruk är gynnsamma och den sammanlagda, kumulativa miljöpåverkan 
bedöms vara låg. På grund av totalförsvarets intressen tillgodoses de emel-
lertid inte i havsplanen. Det finns även andra intressen i området.

Rekreation
Havsplanen anger användning rekreation kring Ven (Ö292, Ö296) där det 
finns riksintresseanspråk för friluftslivet. Värdefulla kustlandskap sträcker 
sig längs västra och södra Skåne. I Öresund finns fritidsfiske och turbåts-
fiske. Friluftslivet och fritidssjöfarten är viktiga i hela havsområdet. Flera 
områden med riksintresseanspråk för friluftsliv finns utanför havsplaneom-
rådet, framför allt längs Skånes södra och västra kust. Kusten kring Simris-
hamn omfattas av riksintresse rörligt friluftsliv. Möjlighet till samexistens 
med andra användningar och hänsynsavstånd behöver bedömas i ett lokalt 
perspektiv.

Kultur
Hela kuststräckan omfattas av riksintresse högexploaterad kust. Flera om-
råden med riksintresseanspråk för kulturmiljövård finns längs hela kusten 
utanför havsplaneområdet. En liten del av riksintresseanspråk för kultur-
miljövård vid Falsterbonäset går in i det område som havsplanen omfattar 
(Ö284). På grund av havsplanens övergripande skala redovisas inte intres-
set på plankartan. Riksintresseanspråket för kulturmiljövård tillgodoses, 
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eftersom intresset och de användningar som havsplanen anger bedöms kun-
na samexistera. Kulturhistoriska värdekärnor identifierade av Riksantikva-
rieämbetet ligger utanför havsplaneområdet, varför plankartan inte anger 
områden med särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden. Hänsynsavstånd 
till värdekärnorna behöver bedömas i ett lokalt perspektiv.

Försvar
Havsplanen anger användning försvar för influensområde i havet för Kabu-
sa skjutfält i Ystads kommun (Ö281). En liten del av ett riksintresseanspråk 
för totalförsvaret vid Falsterbonäset, betecknat som övrigt influensområde, 
går in i det område som havsplanen omfattar (Ö284). På grund av havs-
planens övergripande skala redovisas inte försvarsintresset på plankartan. 
Riksintresseanspråket för totalförsvaret tillgodoses eftersom försvarsintres-
set och de användningar som havsplanen anger bedöms kunna samexistera. 

Särskild hänsyn till totalförsvarets intressen anges vid Lillgrund (Ö287).

Yrkesfiske
Yrkesfisket är utbrett och därför anger havsplanen användning yrkesfiske i 
stora delar av havsområdet. Yrkesfiske efter torsk bedrivs mest med trålfiske 
i utsjön, men också med passiva redskap närmare kusten. Pelagiskt yrkes-
fiske efter sill och skarpsill bedrivs i hela utsjön. Annat fiske med passiva 
redskap bedrivs i varierande utsträckning längs med kusten. I Öresund är 
bottentrålning inte tillåten, utan yrkesfisket sker med passiva redskap, bland 
annat efter torsk. 

Användning yrkesfiske anges inte vid Kriegers flak där det finns allmänna 
intressen av väsentlig betydelse för yrkesfisket samt i östra delar även riks-
intresseanspråk fångstområde (Ö285). Där finns tillstånd givet för energiut-
vinning. På grund av svårigheten med att förena yrkesfiske med energiut-
vinning samt behovet av att utnyttja befintliga tillstånd för förnybar energi 
anges enbart energiutvinning som användning. Yrkesfisket i området utgörs 
av passivt fiske efter torsk och bedöms kunna tillgodoses i närliggande om-
råden då fisket är riktat mot en förhållandevis rörlig fiskresurs. 
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Tabell 9. Havsområde Sydvästra Östersjön och Öresund 

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

Ö267

Generell användning

Sandutvinning

Sjöfart

Yrkesfiske

Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Riksintres-
seanspråk för totalförsvaret ges 
företräde enligt 3 kap. 10 § mil-
jöbalken framför riksintressean-
språk för vindbruk och allmänna 
intressen av väsentlig betydelse 
för vindbruk.

Ö280
Generell användning

Yrkesfiske

Höga naturvärden:  
Revmiljö samt fågel-
område.

Ö281

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

Höga naturvärden:  
Revmiljö samt fågelom-
råde.

Ö284

Natur

Sandutvinning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

Sandutvinning anpassas 
till natur. Till exempel 
avseende tidsperiod och 
lokalisering av uttag.

En verksamhet eller åtgärd som 
på ett betydande sätt kan påverka 
ett område som är skyddat enligt 
7 kap. 28 § miljöbalken, det vill 
säga Natura 2000, kräver alltid 
särskild tillståndsprövning.  

Ö285 Energi

Totalförsvarets 
intressen.

Höga naturvärden: Rev-
miljö samt fågel- och 
däggdjursområde.

Energiutvinning ges 
företräde framför yrkes-
fiske.

Riksintresseanspråk för vindbruk 
ges företräde framför riksintresse-
anspråk för yrkesfiske och allmänt 
intresse av väsentlig betydelse 
för yrkesfiske. Yrkesfiskets behov 
bedöms kunna tillgodoses i när-
liggande område vilket inte gäller 
för energiutvinning.

Ö287
Energi

Natur

Totalförsvarets 
intressen.

Ö288

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Ö289

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Revmiljö, samt dägg-
djurs- och fågelområde 
med särskilt hög miljö-
påverkan.

Ö290
Natur

Yrkesfiske

Ö292

Natur

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.
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Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

Ö294

Natur

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

Ö296

Generell användning

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden. 

Höga naturvärden:  
Revmiljö, fisklek-, fågel- 
och däggdjursområde 
med särskilt hög miljö-
påverkan. 
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(V341). Området är geografiskt litet i förhållanden till plankartans geogra-
fiska skala och markeras därför inte i plankartan.

Höga naturvärden och nationalpark under ytan
Det finns stora områden med höga naturvärden i havsplaneområdet och 
flera av dem är naturreservat och Natura 2000-områden. I Skagerrak finns 
dessutom Kosterhavets nationalpark, där naturskyddet främst gäller under-
vattensmiljöer. Utöver dem redovisar havsplanen även områden för särskild 
hänsyn till höga naturvärden.

5
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Utforska områdena på Havs- och 
vattenmyndighetens webbplats. 
Där går det att söka fram mer 
information om områdena. Sök ex-
empelvis på namn eller id-nummer 
i kartan. Det går även att titta och 
jämföra olika underlag.

5
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Läs mer om användningarna i del 
2, kapitel “7. Vägledning om mest 
lämplig användning och särskild 
hänsyn” på sida 40 

Kattegatt

Natur 
Havsplanen anger användning natur för ett stort område i Skånska Kattegatt 
(V300) som omfattas av Natura 2000. Natur anges även för utsjöbankarna 
Röde bank (V301), Stora Middelgrund (V302), Morups bank (V306), Lilla 
Middelgrund (V309) och Fladen (V313) som har höga naturvärden och är 
Natura 2000-områden. De östra delarna av Lilla Middelgrund (V309) om-
fattas av riksintresseanspråk för naturvård och området runt Morups bank 
utgör riksintresseanspråk för yrkesfiske lekområde. Balgö utanför Varberg 
(V314) är ett Natura 2000-område.

På utsjöbankarna finns höga värden för främst fågel och tumlare, viktiga 
lekområden för fisk och värdefulla bottenmiljöer. Naturvårdsverket har 
identifierat utsjöbankarna Fladen och Lilla Middelgrund som särskilt vär-
defulla (Naturvårdsverket, 2006). Havs- och vattenmyndigheten har fått i 
uppdrag av regeringen att i dialog med andra berörda EU-medlemsstater 
utarbeta en gemensam rekommendation om bevarandeåtgärder i syfte att 
nå bevarandemålen i Natura 2000-områdena Fladen, Lilla Middelgrund, 
Stora Middelgrund och Röde bank samt Morups bank.

Havsplanen anger särskild hänsyn till höga naturvärden i två områden i 
Kattegatt (V315–V316). Höga naturvärden finns även på den danska sidan. 

Sjöfart
Havsplanen anger användning sjöfart i stora delar av Kattegatt i stråk från 
norr till söder och in i hamnarna längs kusterna, både på svenska och dans-
ka sidan. Användning sjöfart omfattar områden medriksintresseanspråk 
för sjöfart och områden med trafiksepareringssystem som krävs för säker 
sjöfart.

Sjötrafiken är viktig och omfattande eftersom vägen genom Kattegatt är en 
av få vägar in till Östersjön för stora fartyg. I söder, utanför Stora och Lil-
la Middelgrund, finns vägvalet Öresund eller Stora Bält som båda begrän-
sar vilken höjd och vilket djup fartygen kan ha. Stora Bältbron begränsar 
höjden. 

Den andra vägen in i Östersjön är Kielkanalen som medför begränsningar 
i bredd, längd och djup på fartygen. För att garantera säker sjöfart genom 
de grunda vattnen i Kattegatt införs trafiksepareringsregleringar på båda 
sidor om utsjöbankarna från och med 1 juli 2020. De nya åtgärderna inne-
bär bland annat att det skapas ett trafiksepareringssystem för trafiken norr 
om Skagen och en ny fartygsrutt närmare den svenska kusten för trafiken 
mellan Skagen och Öresund. En analys av ett tidigare förslag har visat att 
bredare fartygstråk sammantaget är bättre för havsmiljön eftersom risken 
för olyckor minskar (Havs- och vattenmyndigheten, 2017e). 

Som en följd av de nya trafiksepareringarnas regleringar i södra Kattegatt 
pågår ett arbete med att ta fram förslag på ändring av riksintresseanspråk 
för sjöfart. I havsplanen har inte hänsyn tagits till en eventuell ny sträck-
ning genom område V300. Innan ställning kan tas, behövs mer analys om 
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eventuella konsekvenser av en ny sträckning. Havsplanens användning sjö-
fart anges därför i stråk enligt riksintresseanspråk för sjöfart.

Rekreation
Havsplanen anger användning rekreation för några av de värdefulla ut-
sjöbankarna (V301–V302, V309, V312–V313) och ett område i söder mot 
Öresund (V300) som omfattas av riksintresseanspråk för friluftslivet. Ut-
sjöbankarna omfattas även av Natura 2000, vilket kan leda till att fritids-
fisket på bankarna i viss mån kommer att behöva begränsas. Med en sådan 
anpassning bedöms samexistens vara möjlig. Friluftslivet och fritidsfisket är 
omfattande, både längs kusten och på utsjöbankarna. Viktiga passager för 
fritidsbåtstrafiken går mellan Sverige och Danmark, samt över Läsö. Stora 
delar av kusten, utanför havsplaneområdet, omfattas också av riksintresse 
för det rörliga friluftslivet. Möjlighet till samexistens med andra använd-
ningar och hänsynsavstånd behöver bedömas i ett lokalt perspektiv.

Kultur
Hela kuststräckan omfattas av riksintresse högexploaterad kust. Områden 
med riksintresseanspråk kulturmiljövård finns längs kusten utanför havs-
planeområdet. Kulturhistoriska värdekärnor identifierade av Riksantikva-
rieämbetet ligger utanför havsplaneområdet, varför plankartan inte anger 
områden med särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden. Hänsynsavstånd 
till värdekärnorna behöver bedömas i ett lokalt perspektiv, såsom eventuell 
påverkan på kulturmiljövärden av energiutvinning väster om Falkenberg 
(V305). 

Energiutvinning
I havsområdet råder goda förutsättningar för vindkraft med höga vindhas-
tigheter och utsjöbankar med lämpligt djup. Stamnätet på land är väl ut-
byggt eftersom kärnkraftverket Ringhals ligger vid Hallandskusten. 

Havsplanen anger två områden med användning energiutvinning i Kattegatt. 
På Stora Middelgrund (V302) finns både riksintresseanspråk för vindbruk 
och ett pågående projekt för energiutvinning. Området är även Natura 2000 
vilket ställer särskilda krav på energiutvinningen om samexistens ska vara 
möjlig. Tillstånd till en vindkraftpark har meddelats av regeringen, men det 
saknas så kallat Natura 2000-tillstånd för etablering i området. Väster om 
Falkenberg (V305) finns riksintresseanspråk för vindbruk och ett tillstånds-
givet projekt samt i södra delen ett allmänt intresse av väsentlig betydelse 
som har identifierats i havsplaneringsprocessen. Vid energiutbyggnad ska 
särskild hänsyn tas till totalförsvarets intressen. Flera vindkraftparker inne-
bär risk för sammanlagd, kumulativ, påverkan på totalförsvarets intressen. 
Den risken ska beaktas vilket kan innebära begränsningar för utbyggnadens 
omfattning, samlat eller i enskilda områden.

För att samexistens ska vara möjlig mellan olika användningar behöver an-
läggning av vindkraftverk utföras med hänsyn till Kattegatts höga naturvär-
den och det lokala yrkesfisket. Fiske som inte kan förenas med användning 
energiutvinning kan bedrivas i kringliggande områden. De utsjöbankar 
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som har högst naturvärden enligt tidigare inventering (Naturvårdsverket, 
2006) undanhålls från energiutvinning.

Yrkesfiske
Havsplanen anger användningen yrkesfiske i stora delar av Kattegatt. Vikti-
ga lekområden för torsk i mellersta och södra Kattegatt omfattas av områ-
den där havsplanen anger användning natur. 

Yrkesfisket är utbrett i Kattegatt men även starkt reglerat, bland annat helt 
och delvis stängt för både yrkes- och fritidsfiske i ett område i söder (stora 
delar av V300). Fiske efter havskräfta och pelagiskt fiske bedrivs i stora de-
lar av havsområdet. Burar används i mindre utsträckning för att fiska hav-
skräfta och hummer närmare kusten. Fiske med passiva redskap sker i olika 
utsträckning över hela området.

Havsplanen tillgodoser inte riksintresseanspråk och i havsplaneringen iden-
tifierade allmänna intressen av väsentlig betydelse för yrkesfisket där det 
finns förslag om reglering av fiske (V301, V309, V313), och där fiske inte 
bedöms vara förenligt med energiutvinning (V302). För det i havsplanen 
angivna energiutvinningsområdet väster om Falkenberg (V305) bedöms yr-
kesfiske med trål inte vara möjligt i den tillståndsgivna delen av området. 
Övriga delen av området bör upplåtas för fiske med passiva redskap även 
efter uppförande av vindkraftsanläggning. Fisket i området sker främst efter 
den förhållandevis platsbundna havskräftan.

Försvar
Utanför Halmstad anger havsplanen användning försvar på grund av influ-
ensområde för Ringenäs skjutfält (V304). Havsplanen anger även särskild 
hänsyn till totalförsvarets intressen för ett par områden (V302, V305).

5
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Tabell 10. Havsområde Kattegatt 

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

V300

Natur

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

V301

Natur

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

V302

Energi

Natur

Rekreation

Totalförsvarets 
intressen.

Energiutvinning ges 
företräde framför yrkes-
fiske.

Energiutvinning anpas-
sas till natur.

Användningarna bedöms inte kun-
na samexistera.  Riksintressean-
språk för vindbruk ges företräde 
framför allmänt intresse av vä-
sentlig betydelse för yrkesfisket.

En verksamhet eller åtgärd som 
på ett betydande sätt kan påverka 
ett område som är skyddat enligt 
7 kap. 28 § miljöbalken, det vill 
säga Natura 2000, kräver alltid 
särskild tillståndsprövning.  

V304

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

V305

Energiutvinning

Sjöfart

Yrkesfiske

Totalförsvarets 
intressen.

Energiutvinning ges 
företräde framför yrkes-
fiske.

 

Användningarna bedöms inte kun-
na samexistera. Riksintressean-
språk för vindbruk ges företräde 
framför riksintresseanspråk för 
yrkesfiske då tillstånd finns för 
vindbruksanläggning.

V306

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

V309

Natur

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Natur ges företräde 
framför yrkesfiske.

Riksintresseanspråk för yrkes-
fiske fångstområde samt allmänt 
intresse av väsentlig betydelse för 
yrkesfiske tillgodoses inte i delar 
av området där det finns förslag 
om reglering av fiske.

V312

Generell användning

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske
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Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

V313

Natur

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Natur ges företräde 
framför yrkesfiske.

Riksintresseanspråk för yrkes-
fiske fångstområde samt allmänt 
intresse av väsentlig betydelse för 
yrkesfiske tillgodoses inte i delar 
av området där det finns förslag 
om reglering av fiske.

V314

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

V315

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden:  
Revmiljö, fisklek- och 
däggdjursområde med 
särskilt hög miljö-
påverkan.

V316

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Fisklek- och däggdjurs-
område.

5

Havsplaner | Del 5 - Västerhavet | Förslag på granskning



131

Skagerrak

Natur
Havsplanen anger användning natur i många delar av havsområdet. Bratten 
i väst är ett stort område som omfattas av Natura 2000 (V335–V336). 

Kring Kosteröarna anges användning natur vid Strömstad (V344) och Ta-
num (V349) där det finns en nationalpark, naturreservat och Natura 2000. 
Havsplanen anger också användning natur för flera områden där det inte 
finns något områdesskydd i dag, men som planeras; Kring Väderöarna 
och Svabergsgrunden (V338–V340) och utanför Göteborgs södra skärgård 
(V330, V345) har förstudier för inrättande av marina naturreservat påbör-
jats med anledning av höga värden av sällsynta bottenmiljöer.

I flera områden ska särskild hänsyn tas till höga naturvärden (V332, V334, 
V343, V347–V348).

Rekreation 
Friluftslivet och fritidssjöfarten är omfattande i hela havsområdet och fri-
tidsbåtstrafiken rör sig ofta till och från Norge och Danmark. Bohuskustens 
skärgård är välbesökt med omfattande turism och det finns många natur-
hamnar och marinor. Kusten utanför havsplaneområdet i norra Skagerrak, 
till norr om Lysekil, omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Hela 
kuststräckan utanför havsplaneområdet omfattas av riksintresseanspråk för 
friluftslivet. Möjlighet till samexistens med andra användningar och hän-
synsavstånd behöver bedömas i ett lokalt perspektiv.

Kultur
Kusten längs södra Skagerrak omfattas av riksintresse högexploaterad kust. 
Den norra kuststräckan omfattas av riksintresse obruten kust. Områden 
med riksintresseanspråk för kulturmiljövård finns längs kusten utanför 
havsplaneområdet, bland annat ett större område kring Göteborgs södra 
skärgård. Kulturhistoriska värdekärnor identifierade av Riksantikvarieäm-
betet ligger utanför havsplaneområdet, varför plankartan inte anger områ-
den med särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden. Hänsynsavstånd till 
värdekärnorna behöver bedömas i ett lokalt perspektiv.

Yrkesfiske 
Yrkesfisket är omfattande i Skagerrak och anges som användning i större 
delen av Skagerrak, med undantag för bland annat ett mindre område längst 
i väster inne i Natura 2000-området Bratten (V335). Räkfiske bedrivs i stor 
omfattning i den norra delen av området. Fiske efter havskräfta bedrivs över 
hela havsområdet förutom längst i väster. Skaldjur har en förhållandevis låg 
geografisk rörlighet, vilket gör att fiskeområdena är mer stabila än i annat 
fiske. Närmare kusten utövas ett burfiske för havskräfta. Fiske med passiva 
redskap sker i olika utsträckning över hela området, något intensivare i sö-
der. Pelagiskt fiske bedrivs från Sotenäs och söderut. 

5

Havsplaner | Del 5 - Västerhavet | Förslag på granskning



132

Väst (23–38 nautiska mil) om ön Måseskär finns ett dumpningsområde med 
28 fartyg som innehåller kemiska stridsmedel i okänd utsträckning. Mil-
jöfarliga ämnen har läckt ut i den marina miljön, vilket medför ett aktivt 
trålfiske i närheten av vraken. Trål och trålbord som är i kontakt med havs-
botten river upp sediment och sprider ämnena över ett större geografiskt 
område. Data från studier visar att nedbrytningsprodukter från kemiska 
stridsmedel återfinns i matfisk och kräftdjur i området. Därför bör yrkes-
fiske inte tillåtas i närområdet. Området är geografiskt litet i förhållande till 
plankartans geografiska skala och markeras därför inte i plankartan. Havs-
planens vägledning är dock att yrkesfiske inte är en lämplig användning i 
dumpningsområdet.

Sjöfart
Havsplanen anger användning sjöfart i stora delar av havsområdet, med flera 
fartygsstråk från Oslo i norr till Kattegatt i söder samt in mot kusten och ut 
förbi Skagen mot Nordsjön. Utanför Göteborg omfattar användningen även 
områden som identifierats som allmänna intressen av väsentlig betydelse i 
havsplaneringsprocessen för att möjliggöra förslag till trafiksepareringssys-
tem och ankringsplats (V330–333).

Rutter från Östersjön sträcker sig genom Skagerrak ut i Nordsjön och vidare 
ut i världshaven. Sverige har även rutter till Danmark och Norge. I Göteborg 
och Lysekil ligger Sveriges två största hamnar. För att garantera säker sjöfart 
går nya trafiksepareringsregleringar från Skagen.

Utanför Norra Bohuslän anger en gemensam översiktsplan ett område för 
verksamheter mellan två ben på ett sjöstråk som delar sig (V341). Vid eta-
blering i området är hänsyn till sjösäkerhetsfrågor viktigt. Området anges i 
havsplanen som generell användning. 

Försvar 
Havsplanen anger användning försvar för sjöövningsområde Skagen som 
sträcker sig från Sotenäs i norr till Tjörn i söder, ut över hela territorialhavet 
samt i ekonomisk zon (V333–V334, V336, V338–V339, V347). Längre söder-
ut, nästan helt inom Göteborgs kommun, ligger sjöövningsområdet Känsö 
där havsplanen också anger användning försvar (V330). 
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Tabell 11. Havsområde Skagerrak

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

V330

Försvar

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

V331

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

V332

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fisklek- och 
däggdjursområde.

V333

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

V334

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Fisklek- och däggdjurs-
område.

V335
Natur

Yrkesfiske

V336

Försvar

Natur

Yrkesfiske

V338

Försvar

Natur

Yrkesfiske

Sjöfart

V339

Försvar

Natur

Yrkesfiske

Sjöfart

V340

Natur

Yrkesfiske

Sjöfart

5
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Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

V341

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

V342

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

V343

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Revmiljö samt fisklek-, 
fågel- och däggdjurs-
område.

V344

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

V345

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

V347

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fisklek- och 
däggdjursområde med 
hög ursprunglighet.

V348

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Fisklek- och däggdjurs-
område med särskilt 
hög miljöpåverkan.

V349

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske
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Denna sida är medvetet tom.



Innebörd och 
konsekvenser

Del 6



13. Havsplaneförslagens innebörd

Ny nationell helhetsplanering
Fysisk planering innebär att samhällets olika mål ska integreras till en håll-
bar helhet, där det rumsliga sammanhanget synliggörs och beslutas i en 
planhandling. En plan ska ge stabilitet i form av förutsägbarhet i den fram-
tida användningen, samtidigt som den ska medge flexibilitet för hantering 
av förändrade omvärldsfaktorer och utveckling av ny teknik. Den nationella 
havsplaneringen är en ny form av fysisk planering i Sverige, där helhetsper-
spektivet har att förhålla sig till pågående sektorplanering och förvaltning. 
Målkonflikter tydliggörs när olika samhällsmål ska få ett rumsligt uttryck. 
Havsplaneringen utgör en del av hela samhällsbygget, där aktiviteter i havet 
kan minska utrymmeskonkurrens och nyttjande av resurser på land.

Planering av havet skiljer sig i vissa delar från landplanering, sett till flöde 
och dynamik i användningen samt i relation till anspråk och olika plane-
ringsnivåer, från det lokala perspektivet till det internationella. Under den 
här första processen av nationell havsplanering har planeringen och redo-
visningen utarbetats så att havsplanernas vägledning ges på lämplig nivå. 
Beskrivning av beteckningar för användning och hänsyn i havsplanerna är 
ett uttryck för detta. Havsplanerna vägleder om vilka funktioner och värden 
som behöver bevaras och utvecklas, så att vägledningen till myndigheter 
och verksamhetsutövare ger flexibilitet i förhållande till förändrade förut-
sättningar i framtiden. Samtidigt som havsplanerna anger vilken använd-
ning och vilka funktioner som bör ha företräde i ett visst område kan för-
valtning och åtgärder anpassas framöver.

Olika planeringsnivåer 
Den nationella havsplaneringen är övergripande och på en översiktlig nivå; 
i den kommunala fysiska planeringen görs en mer detaljerad planering nära 
land och längs kusten. Mycket verksamhet sker just i kustzonen som ingår i 
den kommunala och regionala planeringen men inte i den nationella havs-
planeringen. Kommuner och regioner har stora möjligheter i planeringen 
av framtida lokal och regional utveckling, bland annat i de stora områden 
där havsplanerna anger generell användning. Det finns också potential för 
gemensam vidareutveckling av planeringen mellan kommunal, regional 
och statlig nivå för att stärka land-havperspektivet.

I den nationella havsplaneringen samverkar Sverige även med grannländer-
na. Det internationella samarbetet kommer att vidareutvecklas i kommande 
havsplaneringscykler, bland annat vad gäller metodutveckling, gemensam-
ma planeringsunderlag och uppföljning av havsplanerna.

Samexistens
I många avseenden ger havsplanerna företräde för användning som redan 
pågår i havet. Samexistens för olika aktiviteter på samma plats kan vara 
reglerad och redan etablerad, men en utvecklad förvaltning behövs för att 
fler verksamheter ska få plats och för att de värden som bör bevaras ska 
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bibehållas och utvecklas. Framtida anspråk från nya verksamheter i havet 
kommer att ingå i den fortsatta havsplaneringen, med samexistens som 
utgångspunkt.

Användning av havet

Utveckling av pågående verksamheter 
Havsplanerna ger goda förutsättningar för framtida utveckling och ökning 
av internationell handel och ökande transporter av gods och människor till 
sjöss både mellan länder runt Östersjön och till och från hamnar bortom 
Östersjön. Havsplanerna bidrar på så sätt till Östersjöstrategins mål om att 
öka välståndet och länka samma Östersjöregionen, men även till transport-
politiska mål om att transporter bör flyttas från väg till sjöfart och järnväg. 
Användning sjöfart har också anpassats till pågående planering av sjöfart 
och havsbaserad vindkraft i Sveriges grannländer. Havsplanen för Östersjön 
innebär att sjötrafiken och fartygsstråken runt Gotland utreds med utgångs-
punkten att sjöfartens miljöpåverkan behöver minska, framför allt negativ 
påverkan på fågel och tumlare, samtidigt som vi ska ha ett effektivt, klimats-
mart och säkert trafiksystem.

Havsplanerna ger uttryck för samhällsmålen om ett fortsatt och utvecklat 
yrkesfiske genom att ange företräde för yrkesfiske i de viktigaste fångstom-
rådena. Yrkesfisket samexisterar generellt väl med andra verksamheter, till 
exempel sjöfart och Försvarsmaktens övningsverksamhet. Om vindkraft 
etableras i ett område kan yrkesfiske påverkas på specifika platser, men yr-
kesfisket i sin helhet påverkas i liten grad. Genom områden med användning 
natur respektive särskild hänsyn till höga naturvärden bidrar havsplanerna 
med förutsättningar för hållbara fiskbestånd som ger framtida utveckling av 
yrkesfisket.

Både sjöfart och fiske är rörliga verksamheter som använder stora områden. 
För sjöfart redovisar plankartorna stråk som behövs för att transportfunk-
tionen ska upprätthållas. I realiteten kan sjötrafiken använda alla områden 
som inte har direkta restriktioner. För fiske redovisar plankartorna viktiga 
fångstområden i dagsläget men också de områden som behövs för att ta höjd 
för fiskets dynamik med framtida förändringar. Fisket kan dock fortsätta ske 
även i övriga områden, i enlighet med gällande fiskereglering. Vid framtida 
anspråk från andra verksamheter behöver exakt lokalisering och platsan-
vändning analyseras i en mer detaljerad planering. Avvägningar behöver 
göras utifrån aspekten att funktionerna fiske och sjöfart ska bibehållas.

Goda förutsättningar för försvar och säkerhet tar sig uttryck i havsplanerna 
dels genom att försvar och säkerhet väger tungt i avvägningar mellan intres-
sen, dels genom användning försvar som omfattar både sjöövningsområden 
och de influensområden som behövs för anläggningar på land. Säkerhet är 
en förutsättning för samhällets utveckling, för såväl  miljö och näringsliv 
som social välfärd.
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Förnybar energi
Energiutvinning är en förhållandevis ny användning av havet som ställer 
krav på havsplanering. Det finns goda tekniska förutsättningar för havsba-
serad vindkraft i Sveriges havsområden och i södra delen av landet finns 
ett underskott på elproduktion. Motstående intressen innebär dock att den 
fulla potentialen för havsbaserad vindkraft inte kan tas tillvara fullt ut. I 
Bottniska viken, främst södra Bottenhavet, har den nationella processen 
identifierat flera lämpliga nya områden för energiutvinning. Det finns även 
ett fåtal nya energiområden i övriga havsplaneområden. Att havsplanerna 
anger att särskild hänsyn ska tas till totalförsvarets intressen bidrar till möj-
ligheten att föreslå nya energiområden.

Med dagens förutsättningar har etablering av vindkraft bedömts som oför-
enlig med totalförsvarets intressen för ett flertal potentiella områden för 
havsbaserad vindkraft, framför allt i havsplaneområde Östersjön. Havspla-
neringens nationella skala har klarlagt målkonflikten mellan energi- respek-
tive försvarsintressen. I den fortsatta havsplaneringen bör målsättningen 
vara att fler områden för havsbaserad vind kan identifieras, vilket bidrar 
till energiöverenskommelsens mål om 100 procent förnybar elproduktion 
år 2040. Därför föreslås en statlig utredning av dagens energietableringssys-
tem. Frågor som har lyfts fram som hinder för samexistens är bland annat 
osäkerhet angående omfattning, sannolikhet och tidpunkt för vindkraftse-
tablering. Utöver ökad elproduktion kan planeringsförutsättningar som un-
derlättar framtida vindkraftparker i havet bland annat påverka reglerkraften 
samt ha betydelse för att minska överföringsbehovet av el från norra till söd-
ra Sverige.

Eftersom havsplanerna är vägledande och bygger på översiktliga övervägan-
den innebär de inte en garanti för att alla energiområden i havsplanerna kan 
byggas ut. Att havsplanerna anger företräde bereder möjligheter för kom-
mande beslut. I senare tillståndsprocesser prövas energiprojekt gentemot de 
funktioner och de värden som ska bevaras, inklusive Natura 2000-områ-
den. Krav för anpassning ställs då i förhållande till bland annat lokala förut-
sättningar och planerad verksamhet. 

De områden som anges för energiutvinning i havsplanerna möjliggör för 
sammanlagt 33 TWh till 45 TWh i årlig elproduktion beroende på hur stor 
andel av områdena som kommer att kunna användas med hänsyn till natur-
vård, försvar, kulturmiljö och andra intressen.

Beräkningarna har utgått från 50 till 75 procents nyttjande av områdena. 
I Östersjön och Västerhavet omfattar granskningsförslagen nya och till-
ståndsgivna energiområden som beräknas producera 12-16 TWh. Jämfö-
relsevis uppgår den årliga elproduktionen från kärnkraftsanläggningarna 
Ringhals och Oskarshamn till cirka 35-40 TWh.

Mellan Sverige och grannländer planeras fler förbindelser för eldistribution 
som bidrar till mål om att öka integrationen mellan svenska och europeiska 
elnät. I den svenska planeringsprocessen är det för tidigt att anvisa specifika 
platser för anslutningspunkter mellan länderna.
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Materialförsörjning
Havsplanen vägleder om användning sandutvinning i fyra områden, varav 
tre där det tidigare inte skett sandutvinning. Utvinning av marin sand bidrar 
till att möta samhällets behov av sand för konstruktion samt strandfodring 
som en del i klimatanpassningen. Materialförsörjning från svenska havs-
områden är ett alternativ till import från andra länder. De områden som 
har identifierats är de som bedöms vara mest lämpliga sett till naturvärden, 
biologiska och geologiska faktorer, tekniska egenskaper samt sedimentdy-
namik. I plankartan markeras områdena med punkter för att visa att den 
närmare utbredningen bör fastställas först i en tillståndsprövning. Plane-
ringsunderlaget redovisar de försiktighetsåtgärder som krävs för att täkt-
verksamhet ska kunna ske med minimerad negativ påverkan.

Kulturarv och rekreationsvärden
Kulturarvet som beaktas i havsplaneringen utgörs dels av kulturhistoriska 
lämningar i havet, dels kulturmiljöer längs kusten. Havsplanerna uppmärk-
sammar risk för direkt respektive indirekt påverkan. Havsplanerna anger att 
särskild hänsyn ska tas till höga kulturmiljövärden i kustzonen, men exakta 
områden kan inte anges i de nationella havsplanernas övergripande skala. 
I den fortsatta havsplaneringen kan både lämningar i havet och kulturmil-
jöer längs kusten ligga till grund för ytterligare vägledning i havsplanerna, 
baserat på ett utvecklat planeringsunderlag. Även för rekreation behövs ett 
samlat planeringsunderlag som återger hur användning av havet samverkar 
med lokala värden och vilken betydelse dessa har i den nationella havspla-
neringen. I land-havperspektivet finns det behov av att belysa de sociala vär-
den som kultur och rekreation ger i form av hälsa och välbefinnande.

Förstärkning av ekosystemtjänster
Havsplanen är en av flera delar i havs- och vattenmiljöförvaltningen som ska 
bidra till att vi når målet om god miljöstatus i havet. Övergripande handlar 
det om att i avvägning mellan intressen se till att ge förutsättningar för de 
ekosystemtjänster från havet vi människor behöver. I hög utsträckning är 
sysselsättning och utveckling inom olika näringar beroende av havets eko-
systemtjänster, som mat och syre.

Havsplanerna vägleder om områden med anvädning natur som samlar be-
fintliga och planerade områdesskydd, riksintresseanspråk för naturvård och  
riksintresseanspråk för lek- och uppväxtområden (yrkesfiske).

Havsplanernas vägledning innehåller även ett nytt sätt att styra mot utveck-
lande av värdefulla ekosystemtjänster, till nytta för många intressen, som 
komplement till etablerade former av naturskydd, till nytta för många in-
tressen. Genom vägledning om särskild hänsyn till höga naturvärden upp-
märksammas de naturvärden som all havsförvaltning och all verksamhet 
behöver ta hänsyn till, inte minst med tanke på behovet av resiliens i den 
pågående klimatförändringen.

Vägledningen om särskild hänsyn berör planering och tillståndspröv-
ning, men riktas även till arbetet med utveckling av havsförvaltningen. De 
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angivna områdena är underlag i förvaltningen med syftet att berörda myn-
digheter tillsammans med berörda sektorer arbetar vidare med de utpekade 
områdena, för att se om specifika åtgärder behöver vidtas så att särskild hän-
syn tas till de höga naturvärdena. Intentionen är också att vägleda aktörer 
att planera verksamhet och aktiviteter, i tid och rum och med möjlighet för 
anpassning till ändrade förutsättningar, för att de inom sin egen rådighet 
ska bidra till havets ekosystemtjänster. 
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14. Konsekvenser av 
havsplaneförslagen

En beskrivning av de konsekvenser som havsplanerna bedöms leda till be-
höver ingå i beslutsunderlaget. I miljöbalken och havsplaneringsförord-
ningen ställs krav på vad som ska ingå och hur redovisning ska ske. I del 
1 beskrivs processen för konsekvensbedömning och i det här kapitlet be-
skrivs översiktligt resultaten från den genomförda bedömningen av konse-
kvenser. Kapitlet inleds med ett resonemang om överväganden i fråga om 
konsekvensbedömning.

Överväganden
Planeringen och konsekvensbedömningen har skett systematiskt och base-
ras på ett omfattande kunskapsunderlag. Bedömning av konsekvenser av 
havsplaner på övergripande och nationell nivå har utvecklats i flera steg un-
der planeringsprocessen. Konsekvensbedömning har sina förutsättningar 
och begränsningar i såväl metodval som kriterier och underlag. Det gäller 
även beträffande formulering av nollalternativet, det vill säga referensalter-
nativet som anger hur utvecklingen förväntas se ut inom olika sektorer utan 
planer som tillämpas. Befintlig verksamhet som planförslagen bekräftar och 
verksamheter som redan har tillstånd ingår i nollalternativet, det vill säga att 
konsekvenser av dem inte beräknas uppkomma som en följd av planförsla-
gen, vilket kan förvilla tolkningen av bedömda konsekvenser. En osäkerhet 
kring omvärldsutvecklingen, både på kort och lång sikt, innebär också be-
gränsningar och komplexitet i kvantifiering och värdering av resultat, bland 
annat utifrån antagen utveckling inom olika sektorer. Bedömningsmetoder-
na har baserats på aktuell kunskap och de har anpassats till havsplanernas 
strategiska karaktär och detaljeringsnivå.

Planering är en process för samhället att möta en osäker framtid och försöka 
styra nyttjandet av utrymmet och användningen av resurser i en önskvärd 
riktning. Havsplaneförslagen är resultaten av en omfattande process med 
utgångspunkt i flera olika samhällsmål, inklusive de globala hållbarhets-
målen. Planförslagen är den rumsliga och geografiska tolkningen av sam-
hällsmålen, formulerade i planeringsmål, och avvägningarna emellan de 
anspråk som bidrar till dem. Planeringen har bland annat utvecklats utifrån 
synpunkter från många intressenter. Sammanfattningsvis bedöms havspla-
nerna bidra till planeringsmålet om god havsmiljö och hållbar tillväxt. Det 
relaterar till en sammantagen bedömning av respektive planområde, till stor 
del kopplat till områden för förnybar energi samt stärkande av naturvärden 
och ekosystemtjänster.

Havsplanerna ska på en övergripande nivå vägleda om användningen av 
havet och här ingår även minimering av negativ påverkan på ekosystemen, 
liksom påverkan på landmiljöer. Inför varje verksamhetsetablering kommer 
det ske en miljöprövning, och i vissa fall Natura 2000-prövning, som hante-
rar specifika förutsättningar och villkor.
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För näringslivet konstateras att ett flertal näringar påverkas positivt, medan 
yrkesfiske och handelsled fisk kan påverkas av en viss negativ utveckling av 
förädlingsvärden till följd av möjliga ytterligare krav på hänsyn beträffande 
till exempel fångstmetoder. Skattningarna av förädlingsvärden är mycket 
osäkra vilket beror på att det är svårt att förutsäga utvecklingen som planen 
driver fram. Dessa skattningar ger emellertid en bild av vilka möjliga föräd-
lingsvärden som kan skapas och också en bild av balansen mellan positiva 
och negativa effekter på näringslivet.

Vissa effekter på näringsliv och ekosystemtjänster uttrycker delvis samma 
nytta. Det är fallet för kulturella ekosystemtjänster som landskap- och re-
kreationsmiljöer, samt näringarna kopplade till kultur och rekreation. Den 
skattade nyttan i termer av ökade förädlingsvärden i dessa näringar kan 
därmed antas fånga upp en del av den nytta som kulturella ekosystemtjäns-
ter genererar. Emellertid kan icke-användarvärden (existens- och arvsvär-
den) förknippade med stärkta ekosystemtjänster inte antas fångas upp av 
marknadsvärden i näringarna, vilket innebär att det utöver näringslivsut-
vecklingen finns ytterligare nyttor i form av kulturella ekosystemtjänster, till 
exempel natur- och kulturarv.

Utöver konsekvenser för ekosystemtjänster och näringslivet lyfter analysen 
fram ytterligare samhällsekonomiska effekter. I fråga om försvar är det värdet 
av upprätthållande av svensk totalförsvarsförmåga (välbefinnandeeffekter 
och undvikande av skeenden med stora negativa effekter) samt kostnadsef-
fekter i de fall befintlig försvarsförmåga behöver uppfyllas på ett sätt som är 
mindre kostnadseffektivt till följd av en havsplan. Andra konsekvenser som 
tillkommer som samhällsekonomiska nyttoposter är förbättrad effektivitet i 
planering och tillståndsgivning samt möjliga positiva hälsoeffekter eftersom 
havsplanen potentiellt kan leda till ökade rekreationsvärden. Hälsoeffek-
terna kan betraktas som relativt små och svåra att mäta, men på grund av 
havsplanens positiva påverkan på rekreation genom ökad hänsyn till såväl 
rekreations- som kultur- och naturvärden är dessa effekter inte försumbara.

I den samhällsekonomiska konsekvensanalysen konstateras att den me-
kanism som kommer att bidra till utveckling av de olika intressena i för-
hållande till nollalternativet är att en havsplan ger signaler till marknaden, 
allmänheten och myndigheter om hur olika aktiviteter ska prioriteras och/
eller samexistera i olika områden, samt vilken hänsyn som behöver tas till 
befintliga värden, vilket också kommer att påverka tillståndsgivningspro-
cesser. Havsplanen kommer att driva fram en tydlighet kring föreskriven 
användning som stödjer kommuners arbete med översiktsplanering. Pro-
cessen kring havsplanering bidrar till möjligheter för ökad samsyn mellan 
kommuner, myndigheter och andra aktörer kring vilka avvägningar som 
behövs mellan olika intressen. Havsplaneringen gör det mer förutsägbart 
vad som kommer att ske till havs och processen ligger till grund för vissa 
förankringsprocesser. På så sätt kommer föreskriven användning att bidra 
till att driva fram en utveckling som annars inte hade kommit till stånd. Be-
slut om framtida användning i till exempel tillståndsgivning kommer att ha 
en tydligare ram att förhålla sig till, vilket kan gynna såväl handläggningsti-
der som företagsekonomiska intressen. Det är svårt att förutsäga i mer detalj 
hur havsplanen bidrar till denna typ av nyttor, och nyttorna i nästföljande 
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led är svåra att kvantifiera. En möjlig nytta är förknippad med kostnadsbe-
sparingar i tillståndsprocesser samt en mer effektiv planeringsprocess för 
havet i svenska kustkommuner.

Hållbarhetsbeskrivning
Här redogörs översiktligt för de resultat som finns i hållbarhetsbeskrivning-
en. Den redovisar hållbarhetsanalysen av bedömda effekter av gransknings-
förslagen för havsplan Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. 

Bottniska viken

Hållbarhetsbeskrivningen visar ett positivt utfall för ekonomisk hållbarhet 
i Bottniska viken, bland annat på grund av havsplanens vägledning om en-
ergiutvinning i flera områden. Även om lönsamheten inom havsbaserad 
energiutvinning i nuläget är låg, bedöms den framtida potentialen som hög 
eftersom efterfrågan på förnybar energi förväntas öka samtidigt som icke 
förnybar elproduktion ska fasas ut enligt politiska mål. Planförslagets väg-
ledning om sandutvinning vid Svalans och Falkens grund bedöms skapa 
goda förutsättningar för täktverksamhet. Energi- respektive sandutvinning 
bedöms kunna medföra vissa negativa ekonomiska effekter till följd av ökad 
belastning på ekosystemtjänster av betydelse för yrkesfiske, rekreation och 
turismnäring. Emellertid förväntas havsplanens vägledning om särskild 
hänsyn till höga naturvärden stärka stödjande ekosystemtjänster och bidra 
till den ekonomiska hållbarheten.

För miljön bedöms planförslaget medföra en positiv effekt i förhållande till 
nollalternativet. Resultatet förklaras av en relativt stor positiv klimateffekt 
till följd av planens vägledning om energiutvinning. Även planens vägled-
ning om sjöfart i södra Bottenhavet bidrar positivt eftersom sjötrafiken leds 
på större avstånd från grundområden med höga naturvärden. Sandutvin-
ning och vindkraftsetablering bedöms emellertid leda till vissa negativa 
miljöeffekter. 

En positiv effekt inom social hållbarhet är kopplad till förväntade sysselsätt-
ningseffekter inom vindkraftsindustrin, till följd av vägledningen om ener-
giutvinning. Det kan samtidigt ge upphov till negativa effekter med avseen-
de på sociala aspekter som tillgänglighet och kulturmiljö, vilket påverkar 
den övergripande bedömningen.

Östersjön

Havsplanens vägledning om särskild hänsyn till höga naturvärden förväntas 
stärka stödjande ekosystemtjänster och bidra till den ekonomiska hållbar-
heten. I hållbarhetsbeskrivningen bedöms den ekonomiska hållbarheten i 
planförslaget vara god, vilket även förklaras av vägledningen om energiut-
vinning vid Södra Midsjöbanken. Den framtida potentialen bedöms vara 
hög på grund av en förväntad ökning av efterfrågan på förnybar el. Planför-
slagets vägledning om sandutvinning utanför Skånes kust och i Hanöbukten 
bedöms skapa goda förutsättningar för täktverksamhet. Energi- respektive 
sandutvinning bedöms också kunna medföra mindre, negativa, ekonomiska 
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effekter till följd av ökad belastning på ekosystemtjänster av betydelse för 
yrkesfiske och rekreation.

Planens vägledning om energiutvinning bedöms medföra en relativt stor 
positiv klimateffekt. Sandutvinning och vindkraftsetablering bedöms emel-
lertid leda till vissa negativa miljöeffekter, vilket påverkar resultatet för eko-
logisk hållbarhet på en övergripande nivå.

Inom social hållbarhet bedöms effekterna från planförslaget för Östersjön 
överlag vara små. En positiv effekt är kopplad till förväntade sysselsättnings-
effekter inom vindkraftsindustrin till följd av vägledning om energiutvin-
ning på Södra Midsjöbanken.

Västerhavet

Hållbarhetsbeskrivningen pekar på små övergripande effekter av planförsla-
get för Västerhavet. Resultatet av analysen visar en positiv ekonomisk effekt 
från planens vägledning om energiutvinning i södra Västerhavet. Energiut-
vinningen bedöms kunna medföra vissa negativa ekonomiska effekter till 
följd av ökad belastning på ekosystemtjänster av betydelse för yrkesfiske, 
rekreation och turismnäring. Planförslagets vägledning om särskild hänsyn 
till höga naturvärden bedöms emellertid stärka stödjande ekosystemtjänster 
och på sikt gynna de miljöförutsättningar som yrkesfisket är beroende av, 
vilket bidrar till den ekonomiska hållbarheten.

För ekologisk hållbarhet bedöms planförslaget medföra en viss positiv kli-
mateffekt till följd av planens vägledning om energiutvinning. Vindkraft-
setablering bedöms även leda till lokala negativa miljöeffekter. En minskad 
miljöbelastning förväntas däremot av planförslagets vägledning och särskild 
hänsyn till höga naturvärden.

Inom social hållbarhet ger områden med energiutvinning ett positivt utfall i 
bedömningen till följd av en förväntad ökning av arbetstillfällen. Vindkraft-
setablering kan emellertid ge upphov till negativa effekter utifrån bedöm-
ning av sociala aspekter som tillgänglighet och kulturmiljö, samt potentiellt 
en viss negativ sysselsättningseffekt inom turismsektorn.

Globala hållbarhetsmål

För de globala hållbarhetsmålen med inriktning mot hållbar energi och 
minskad klimatpåverkan, mål nummer 7 och 13, bedöms planförslagen bi-
dra positivt i alla tre havsplaneområden. Betydelsen av de positiva bidragen 
ökar med omfattningen av ökad energiutvinning och är därför högst i Bott-
niska viken. Energiutvinning kan ge upphov till lokala negativa miljöeffek-
ter på marina bottenmiljöer, vilket relaterar till delmål 14.2 om att skydda 
och återställa ekosystem, och eventuellt viss påverkan på kulturmiljöer, del-
mål 11.4. Planförslagens vägledning om särskild hänsyn till höga naturvär-
den bedöms medföra ett positivt bidrag till mål 14 och 15 genom förväntade 
miljöåtgärder inom bland annat yrkesfiske. I Västerhavet beräknas effekten 
vara störst och här bedöms vägledningen om hänsyn leda till ett övergripan-
de positivt bidrag till delmålet 14.4 om att främja hållbart fiske.
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Slutsatser från miljöbedömningen
I miljöbedömningen bedöms effekterna på miljön utifrån angivna miljö-
aspekter i miljöbalken. Resultaten redovisas i miljökonsekvensbeskrivning-
en för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Här ges en sammanfatt-
ning på övergripande nivå.

Miljökonsekvensbeskrivning

Befolkning och hälsa

Enligt miljökonsekvensbeskrivningen bedöms havsplanerna kunna inne-
bära vissa begränsningar för friluftslivet i energiområden och vindkraftens 
visuella inverkan på landskapet kan påverka kulturella ekosystemtjänster. 
Hälsoaspekter relaterade till belastningar från transporter till följd av rums-
liga förändringar (sandutvinning, yrkesfiske med mera), bedöms inte på-
verkas på något betydande sätt. Bevarande av naturvärden är av betydelse 
för miljöaspekterna befolkning och hälsa och havsplanerna bedöms bidra 
positivt till dem genom vägledning om särskild hänsyn till höga naturvär-
den och användning natur. Den samlade bedömningen är att havsplanerna 
bidrar till positiva konsekvenser för miljöaspekterna befolkning och hälsa, i 
varierande utsträckning för respektive havsplan.

Landskap och kulturmiljö

I miljökonsekvensbeskrivningen konstateras att vägledning om särskild 
hänsyn till höga kulturmiljövärden, samt användning kultur (Bottniska 
viken) och användning rekreation, ger en positiv miljöeffekt på aspekten 
landskap i alla planområden. Bevarande av kulturmiljöer kan främjas av 
utvecklad naturförvaltning inom marina skyddade områden. Därmed kan 
områden där havsplanerna vägleder om användning natur och särskild hän-
syn till höga naturvärden även ge positiva effekter för kulturmiljöer. Såle-
des bedöms havsplanerna generellt ge vissa positiva effekter för landskap 
och kulturmiljöer. Landskap och kulturmiljö kan påverkas negativt av an-
vändningarna energi och sandutvinning. För de områden där havsplanerna 
föreslår dessa användningar bedöms emellertid påverkan och miljöeffekter 
vara små, förutom i södra Bottenhavet och södra Västerhavet där energi-
utvinning bedöms ge måttlig negativ påverkan och effekt på miljöaspekten 
landskap.

Marin ekologi och bottenmiljöer

De belastningar som har identifierats för marin ekologi och bottenmiljöer 
är i förhållande till nollalternativet företrädesvis kopplade till användning-
arna energi och sandutvinning. För marin ekologi och bottenmiljöer, in-
klusive vatten som livsmiljö, relateras belastningar och effekter till en geo-
grafisk skala där lokal avser inom ett havsområde och regional avser inom 
ett havsplaneområde. För varaktighet av tillfälliga negativa effekter relaterar 
reversibel på kort sikt till en tidperiod upp till två år, reversibel på medellång 
sikt omfattar två till fem år och reversibel på lång sikt avser en tidperiod 
längre än fem år.
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sandutvinning ge små negativa effekter på vikare och gråsäl samt botten-
miljöer. Påverkan är lokalt begränsad men kan för populationerna vara av 
landsöverskridande betydelse.

För Östersjön anger miljökonsekvensbeskrivningen att havsplanens väg-
ledning om särskild hänsyn till höga naturvärden bedöms leda till mins-
kad belastning från framför allt fiske genom minskning av störning och 
bifångst. Det ger vissa positiva effekter för bottensamhällen, växter, fisk, 
Östersjö- och bälthavstumlare, gråsäl, knubbsäl samt kustfåglar och över-
vintrande fåglar. Förväntad minskad trålning kan även ge en viss positiv 
effekt för vattenkvaliteten på grund av minskad grumling lokalt. Sandutvin-
ning och anläggning av vindkraftparker bedöms däremot ge små till mått-
liga negativa lokala effekter för den marina ekologin och för bottenmiljöer. 
De bedöms vara reversibla på kort till lång sikt beroende på art och typ 
av bottenmiljö. Planerad energiutvinning på Södra Midsjöbanken bedöms 
kunna medföra viss störning under anläggningsfasen, dock inga långvari-
ga negativa förändringar av bottenegenskaper. Negativa effekter för fisk till 
följd av störningar av bottenmiljöer omfattar på grund av förhöjd grumling 
inte endast bentiska arter utan även pelagiska arter. Dessa effekter bedöms 
dock vara kortvariga och reversibla, och därmed inte påverka beståndet ne-
gativt. Sandutvinningsområdena bedöms också kunna påverka lekområden 
för bland annat torsk i sydvästra Östersjön. Vissa effekter på den marina 
ekologin, positiva liksom negativa, är relevanta för kustzonen och av regio-
nal respektive internationell relevans i de fall de berör populationer som rör 
sig över stora områden. Vindkraft på Södra Midsjöbanken bedöms påverka 
fåglar negativt, med en lokal belastning men internationell effekt. Den effek-
ten förväntas vara irreversibel.

Havsplanen för Östersjön föreslår utredningsområden för sjötrafiken och 
fartygsstråken runt Gotland. I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas be-
dömning av skillnaderna i miljöeffekter i områdena kring Hoburgs bank 
och Salvo rev av sjötrafik enligt dagens fartygsstråk respektive omflyttad 
sjötrafik. Belastningarna som har analyserats är undervattensbuller och ol-
jespill. För omflyttad sjötrafik vid Hoburgs bank visar analysen vissa po-
sitiva miljöeffekter för övervintrande sjöfågel och pelagiska arter. Under-
vattensbullret skulle minska om sjötrafiken går i ett djupare område med 
större andel mjukbotten som reflekterar ljudet i mindre utsträckning. En 
mindre negativ effekt uppnås också om sjötrafiken passerar områden med 
lägre naturvärden. För Salvo rev visar analysen vissa lokala positiva effekter 
på företrädesvis fisk och fågel.

För Västerhavet anger miljökonsekvensbeskrivningen att havsplanen be-
döms ge vissa positiva effekter för den marina ekologin, bland annat för 
fiskarter, fisklekområden och bottenmiljöer. I Skagerrak gäller det även för 
Nordsjötumlare och knubbsäl. Kattegatt är ett viktigt område för bälthav-
stumlare och havsplanen bedöms inte medföra några bestående negativa 
effekter för populationen. En av orsakerna till positiva effekter är antagandet 
om minskad bottentrålning i områden med vägledning om särskild hänsyn 
till höga naturvärden. Minskat trålfiske som ger minskad fysisk störning av 
havsbotten kan lokalt ge positiv effekt, i synnerhet för hårda bottnar. I Kat-
tegatt bedöms vindkraftsetablering ge en liten negativ effekt för fåglar. Det 
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är en lokal belastning som även relaterar till kustzonen, men på grund av 
flyttfåglar har den också internationell relevans. Det finns risk för kumulati-
va effekter av att flera vindparker etableras i området. Effekten bedöms vara 
irreversibel utifrån ett antagande om att tillstånd förnyas.

Klimat och luft

Den extra produktion av förnybar el som havsplanerna förväntas ge upp-
hov till medför en klimatnytta i form av minskade utsläpp av växthusgaser 
ifall den ersätter el från energikällor med högre utsläpp. Elproduktionen i 
Sverige är i internationell jämförelse förknippad med mycket låga utsläpp av 
växthusgaser på grund av den stora andelen av energi från vatten- och kärn-
kraft. Emellertid antas vindkraften ha potential att bidra till en nettoeffekt 
för reduktion av koldioxid. Ett relativt omfattande tillskott av förnybar el 
möjliggörs av energiområden i förslagen till havsplaner. Även ett restriktivt 
scenario, där vindkraften endast ersätter el från den nordiska elmarknaden, 
visar på betydande utsläppsminskningar.

Sjötrafik för service och transporter vid energi- respektive sandutvinning 
kan påverka luftkvaliteten, främst för den lokala miljön. Energi och sand-
utvinning bedöms ge marginella till små negativa miljöeffekter för luft i de 
havsområden där havsplanerna föreslår dessa användningar. Miljökonse-
kvensbeskrivningen anger generellt att havsplanerna inte bedöms medföra 
någon ytterligare påverkan för luftkvaliteten, jämfört med nollalternativet.

Hushållning

Miljökonsekvensbeskrivningen anger att havsplanerna sammantaget be-
döms medföra en positiv konsekvens för miljöaspekten hushållning, vilken 
omfattar mark, vatten och fysisk miljö samt material, råvaror och energi. 
Bedömningen grundar sig bland annat i att havsplanerna verkar för samex-
istens mellan olika användningar. Sandutvinning bidrar med ett efterfrågat 
material av hög kvalitet, vilket kan minska behovet av import och visst uttag 
av materialet från landbaserade källor. Täktverksamhetens negativa effekter 
kommer att kunna minimeras genom att följa de krav som ställs vid miljöp-
rövning. Energiutvinning i havet bidrar med energi från en förnybar källa 
och minskar behovet av att ta landområden i anspråk.

God miljöstatus

I miljöbedömningen ingår en kvalitativ analys av havsplanernas bidrag till 
att uppnå god miljöstatus i svenska vatten för relevanta bedömningskriteri-
er enligt havsmiljödirektivet och de kriterier i ramdirektivet för vatten som 
har en anknytning till den marina miljön, samt för miljökvalitetsnormer 
för Nordsjön och Östersjön. Den sammanlagda bedömningen visar små ef-
fekter till följd av havsplanerna, både negativa och positiva. Sand- och en-
ergiutvinning bedöms främst ge lokala negativa effekter, för bottenmiljöer 
geografiskt begränsade och små i förhållande till havsplaneområdena som 
helhet. För övervintrande havsfågel kan etableringen av havsbaserad vind-
kraft ha måttlig negativ effekt, emellertid med potentiell internationell be-
tydelse. Utifrån dagens kunskapsläge och flertalet andra påverkansfaktorer 
är det inte möjligt att för alla arter förutsäga effekter på populationsnivå av 
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de förändringar som havsplanerna medför. Mer detaljerade undersökningar 
kommer att krävas vid verksamhetsprövning av havsbaserad vindkraft.

Sveriges miljökvalitetsmål

Havsplanerna bedöms kunna ha en viss direkt påverkan på några av Sveri-
ges miljökvalitetsmål. Det gäller Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri 
miljö, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ett rikt växt- och djur-
liv. De som förväntas påverkas i något högre grad och i ett internationellt 
perspektiv är Begränsad klimatpåverkan och Hav i balans samt levande kust 
och skärgård.

Havsplanerna skapar förutsättningar för en relativt omfattande etablering 
av havsbaserad vindkraft. Vägledningen förväntas underlätta tillståndspröv-
ningsprocesser och därmed öka takten för utvinning av förnybar energi. Ge-
nom vägledning om etablering av havsbaserad vindkraft och sandutvinning 
riskerar emellertid värdefulla arter och livsmiljöer att störas. Samtidigt öpp-
nar havsplanerna möjligheten för ökat skydd av arter och habitat i betydligt 
flera och större områden genom vägledningen om särskild hänsyn till höga 
naturvärden. Bedömning av höga naturvärden har ingått i avvägningarna 
om mest lämplig användning, med resultatet att störande verksamheter 
undviks i de mest värdefulla naturområdena. Vägledning om hänsyn till 
höga naturvärden signalerar för verksamhetsutövare och tillsynsmyndighe-
ter ett behov av att tillämpa hållbarhetsprinciper vid framtida verksamhet. 
Därutöver bekräftar användning natur alla befintliga och planerade skydda-
de områden, fisklekområden samt riksintresseområden för naturvård. Väg-
ledning om särskild hänsyn till höga naturvärden uppmärksammar betydel-
sen av specifika områden för biologisk mångfald, ekosystemens integritet 
samt resiliens i ett förändrat klimat, vilket kan utgöra en grund för framtida 
skydd av arter och habitat.
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Denna sida är medvetet tom.
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Maritima näringar

Med maritima näringar avses i den 
maritima strategin verksamheter 
som sker på, i, eller är beroende 
av resurser från havet samt verk-
samheter som bidrar med varor 
eller tjänster direkt riktade till de 
maritima verksamheterna. I de 
maritima näringarna inkluderas 
även verksamheter i kustområdet 
som på annat sätt är beroende av 
havet, exempelvis turism. Även 
motsvarande verksamheter i och 
intill de större sjöarna räknas till 
de maritima näringarna. I strategin 
används följande indelning av de 
aktuella näringarna: 
• Transport – rederier, hamn- 

och logistikföretag 
• Maritim teknik och produk-

tion – teknik-, system- och 
underleverantörer, varv samt 
fritidsbåtsindustrin 

• Havet som naturresurs – 
livsmedel, energi från våg, 
vatten och vind, substrat för 
biobränslen, mineral m.m.

• Fritid och turism – färjetra-
fik, kryssningsverksamhet, 
skärgårdsturism, fritidsfiske, 
handel med och service av 
fritidsbåtar, samt marinor) 

• Service – t.ex. skeppsmäklare, 
försäkringsbolag, kommersiell 
sjömätning och undersöknings-
verksamhet 

Maritima näringar
Med sin mångfald av maritima aktiviteter är svenska havs- och kustområ-
den en viktig tillgång för svensk ekonomi. I en första uppföljning av den 
maritima strategin har 7 157 företag i näringslivet identifieras som maritima 
år 2014 (Havs- och vattenmyndigheten, 2018l & Statistiska centralbyrån, 
2018b). Det motsvarar 0,7 procent av samtliga företag i näringslivet. De-
finitionen utgår från en kombination av branschmässiga och geografiska 
gränsdragningar. 

Nettoomsättningen i de maritima näringarna utgjorde 1,1 procent av den 
totala nettoomsättningen i näringslivet år 2014. Transportområdet var störst 
med 51 procent av de maritima näringarnas totala omsättning, följt av mari-
tim teknik och produktion med 19 procent. 

De maritima näringarna sysselsatte cirka 33 000 personer år 2014. Syssel-
sättningen var störst inom området Transport, med 14 400 förvärvsarbe-
tande fördelat på cirka 850 arbetsplatser. 

Figur 28. Fördelning av nettoomsättningen inom de maritima näringarna 
efter område, år 2014 (Statistiska centralbyrån, 2018b).

En majoritet av de sysselsatta inom maritima näringar var män, 22 800 jäm-
fört med 10 200 kvinnor år 2014. Jämnast var könsfördelningen inom om-
rådet Fritid och turism: av de 6 800 förvärvsarbetande var hälften män och 
hälften kvinnor. Inom området Transport som sysselsatte flest personer var 
4 000 kvinnor och drygt 10 000 var män.

Flest företag återfanns inom området Havet som naturresurs, cirka 2 500 
eller 35 procent av samtliga företag. Området Havet som naturresurs syssel-
satte däremot bara 4 800 förvärvsarbetande. Många företag inom området 
är små med få anställda.

7
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16. Havets tillstånd

Förutsättningar för ekosystemen
Ett ekosystem är ett avgränsat område som hyser växter, djur och mikro-
organismer i en gemensam miljö. Ekosystem begränsas inte av storlek – de 
kan vara stora som hela havet eller små som enskilda tångruskor.

Förutsättningar som påverkar ekosystemens gränser och arters utbred-
ningsområden i havet är salthalt, temperatur, istäcke, strömmar, vindar, 
vågor, vattnets omsättningstid, djupförhållanden och typ av botten. Den 
naturliga variationen inom alla dessa faktorer är stor. Organismer som le-
ver på havsbottnen är anpassade för att leva i specifika miljöförhållanden, 
som ett visst intervall i salthalt eller tillgängligt solljus, och överlever inte 
när miljöförhållandena förändras av naturliga eller mänskliga orsaker. Salt-
halten i bottenvattnet i Sveriges havsområden varierar från nära sötvatten i 
norra Bottenviken till oceaniska förhållanden i yttre delar av norra Väster-
havet. Dessa skillnader avspeglar sig i havsområdenas biologiska mångfald 
och sammansättning där många arter i Bottniska viken är så kallade sötvat-
tensarter, medan det betydligt saltare Västerhavet har högre mångfald som 
inkluderar flera nationellt sällsynta och unika arter i relativt små livsmiljöer.

I Östersjöns planområde är en stor del av de djupare liggande bottnarna 
helt eller nästan helt utan syre. I Västerhavet förekommer periodvis låga 
syrgaskoncentrationer i södra Kattegatt och i östra Skagerrak, främst i inre 
fjordsystem, medan samma problem inte finns i Bottniska viken. Syrebris-
ten bidrar till minskad biologisk mångfald, förändrad artsammansättning 
och påverkar ekosystemen negativt.

Förutsättningarna för marina ekosystem påverkas i olika grad av mänskliga 
aktiviteter. Påverkan kan härstamma från aktiviteter som bedrivs i dag eller 
från historisk användning, såväl på land som i havet.

Behoven hos ekosystemen och konsekvenser av miljöpåverkan bedöms i det 
nationella arbetet med EU:s havsmiljödirektiv som är införlivat i svensk lag-
stiftning genom havsmiljöförordningen (2010:1341). Bedömningen av mil-
jöstatus utgår från ett antal kategorier av arter och livsmiljöer med underlig-
gande kriterier som bedöms utifrån olika indikatorer. Senaste bedömningen 
redovisas i rapporten Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023 
som ger en samlad en bild av havsmiljöns tillstånd och nyttjandet av den. 
Nästa avsnitt återger en sammanfattning av bedömningen av tillståndet för 
marina arter och livsmiljöer. I detta sammanhang inkluderas Bottniska vi-
ken i termen Östersjön.

Bedömning av miljötillståndet i havet

Växt- och djurliv
God miljöstatus uppnås inte fram till 2020 för de flesta av bedömda arter 
inom grupperna av fåglar, fisk och marina däggdjur, samt livsmiljötyper, 
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varken i Östersjön eller i Västerhavet. Det finns dock tecken på återhämt-
ning i framför allt Västerhavet och för vissa arter och artgrupper i Östersjön.

För tumlare är populationsstorleken relativt stabil i Västerhavet, men kri-
tiskt låg i Östersjön. För säl är tillståndet delvis positivt. Knubbsäl i Väs-
terhavet och gråsäl i Östersjön ökar i antal, och deras utbredning är stabil 
medan situationen för vikare (ringsäl) är fortsatt kritisk, liksom för knubb-
säl i Kalmarsund. 

Utvecklingen för de flesta fågelarter är generellt positiv. För fiskätande och 
betande fåglar som söker föda nära botten finns tecken på återhämtning, 
men de arter som söker föda på havsbotten uppnår inte god miljöstatus i 
vare sig Västerhavet eller Östersjön. 

Situationen för fisk är fortfarande ansträngd. God miljöstatus uppnås inte 
för kommersiellt nyttjad fisk och skaldjur. För vissa fiskbestånd i Västerha-
vet är trenden positiv, men för många bestånd i Östersjön, framför allt de 
bottenlevande, är situationen fortfarande kritisk. 

Biologisk mångfald
Bedömningen av god miljöstatus för biologisk mångfald inkluderar alla de 
bedömda arterna i grupperna fåglar, marina däggdjur och fisk. Bedömning-
en är att god miljöstatus för biologisk mångfald inte kommer att uppnås 
fram till 2020 varken i Östersjön eller i Västerhavet. Det finns dock tecken 
på återhämtning.

Lägesbeskrivningen för Västerhavet och Östersjön i det nationella arbetet 
med havsmiljödirektivet stämmer också överens av den senaste fördjupade 
utvärderingen av de två havsrelaterade miljömålen Ett rikt växt- och djurliv 
och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Bedömningen är att dessa 
två miljökvalitetsmål inte kommer att nås till 2020 (Naturvårdsverket, 2015). 

Mänsklig påverkan
Det är svårt att peka ut enskilda aktiviteter eller belastningar som orsak för 
tillståndet hos arter och livsmiljöer i svenska hav. Övergödning, förhöjda 
halter av farliga ämnen, buller, habitatförlust, muddring och dumpning 
samt fiske och introduktion av vissa främmande arter bidrar negativt till 
status för många av de arter och livsmiljöer som bedömts.

God miljöstatus uppnås inte för övergödning. Positivt är att det svenska 
läckaget av näringsämnen till haven generellt sett minskar. Dock innebär en 
lång historisk period med höga utsläpp att näringsämnen lagrats upp och 
fortsätter påverka havsmiljön negativt, framför allt i Östersjön. Detta gör att 
förbättringar ännu inte tydligt kan utläsas i miljön. På västkusten är det en-
dast Skagerraks utsjövatten som bedöms ha god miljöstatus, och i Östersjön 
endast kustvattnen i norra delarna av Bottenhavet och i Bottenviken. 

God miljöstatus uppnås inte heller för utsläpp och befintliga halter av farliga 
ämnen i haven. Detta beror på för höga halter av flera långlivade miljögif-
ter i havsmiljön. Påverkan syns på bland annat på snäckor, vitmärla och 
havsörn. Bland positiva tecken framträder oförändrade eller nedåtgående 
trender för halterna av många bedömda farliga ämnen i svenska hav. 
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7Även mer direkt exploatering av marina miljöer utgör avsevärd påverkan. 
Uttaget av flera arter fiskar och skaldjur bedöms vara för stort för att be-
stånden ska vara långsiktigt hållbara. Till det kommer indirekta effekter på 
ekosystemen av fisket, såsom oavsiktliga bifångster och skador på havsbott-
narna. Fiskbestånden påverkas även av andra miljöproblem, framför allt 
övergödning på grund av låga syrehalter eller syrebrist.

Fysisk påverkan såsom anläggande av bryggor och hamnar bedöms vara 
ett problem för hela näringsväven av samband mellan växter och djur. På-
verkan sker främst i kustzonen och sammanfaller med viktiga lek- och fö-
dosöksområden för marina arter. 

I likhet med bedömningen inom havsmiljödirektivet visar analyser inom 
havsplaneringen en liknande bild. Analyserna har utförts med det kumula-
tiva planeringsverktyget Symphony. 

Bakgrundbelastningen dominerar som sammanlagd, kumulativ miljöpåver-
kan för havsplaneområde Bottniska viken och Östersjön, enligt Symphony. 
Inom begreppet bakgrundsbelastning ryms bland annat övergödning och 
miljögifter, som dock baseras på en delvis annan datainsamling än havsmil-
jödirektivet. I Västerhavet finns ett mer jämbördigt förhållande där miljö-
påverkan från ett utbrett, intensivt och relativt varierat yrkesfiske utgör en 
lika stor andel som bakgrundsbelastningen (Havs- och vattenmyndigheten, 
2018h). 

Övervakning och undersökningar till havs
Det pågår övervakning och undersökningar i havsområdena, såväl vad 
gäller oceanografiska förhållanden som maringeologi, djup, vattnets fysi-
kaliska och kemiska egenskaper och biologisk mångfald, inklusive fiskbe-
stånd. Det finns särskilda områden och lokaler i havsplaneområdet där det 
sker övervakning av sediment i fråga om metaller och organiska miljögifter. 
Övervakningen sker lokalt och rör små områden. 
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717. Klimat och samhällsanpassning
Klimatförändringar kommer att påverka havet och människans möjlighet 
att använda havet och dess ekosystemtjänster på många olika sätt. Det råder 
stor sannolikhet att ett förändrat klimat innebär betydande förändringar i 
ekosystemen då isläggningsmönster, salthalt, strömmar, syresättning samt 
vind- och vågmönster påverkas (Havs- och vattenmyndigheten, 2017b). Kli-
matfrågan kopplar även till själva anspråken på användning av havet. Ett 
överhängande behov att minska utsläpp av växthusgaser på kort tid kom-
mer sannolikt medföra en ökad användning av havet för utvinning av olika 
former av fossilfri energi som havsbaserad vind- eller vågkraft.

Klimatförändringens konsekvenser på havets 
miljö
Människans utsläpp av koldioxid leder till en ökad försurning av havet med 
risk för långtgående konsekvenser för organismer och ekosystem. Ökande 
halter av koldioxid i atmosfären som löser sig i havsvattnet medför att havs-
vattnets pH sjunker – havet försuras. Sjunkande pH-värde har konstaterats 
i världshaven och även i svenska havsområden. Försurningen av haven på-
verkar lösligheten av kalk och kommer att få konsekvenser för växt- och 
djurarter samt ekosystemen. Varmare havsvatten gör det lättare för nya 
främmande arter att etablera sig i våra havsområden och ger en ökad an-
vändning av syre hos havets organismer vilket kommer att påverka Öster-
sjöns situation. Temperaturökning, och salthaltförändringar är andra fakto-
rer som klimatförändringen väntas innebära vilket kan påverka det marina 
livet både lokalt och i större skala. Tillsammans kan dessa förändringar öka 
stressen på marina organismer (Havs- och vattenmyndigheten, 2018f).

Klimatanpassning
Effekter av klimatförändringar på land kan innebära ett ökat intresse för 
verksamhet till havs. Exempelvis kan högre vattennivåer och kraftigare vä-
derfenomen öka behovet för sandutvinning till havs som ett led i att be-
kämpa en ökad stranderosion vid våra kuster. Mer extrema vädersituationer 
med fler och intensivare oväder innebär också ett behov av ökad beredskap. 
Svårigheter att bedriva verksamheter till havs har följdverkningar på land 
eller utomlands och påverkar därigenom de totala utsläppen av växthusga-
ser (Havs- och vattenmyndigheten, 2018f).

Inom havsmiljöförvaltningen ökar behovet av att inkludera aspekter kring 
klimat i omsorgen av höga naturvärden och dess utbredning för att säker-
ställa viktiga ekosystemtjänster. I arbetet med marint områdesskydd kom-
mer den nya förordningen (2018:1428) om myndigheters klimatanpassning 
ställa krav på att värdera skyddsvärda naturvärden utifrån ett klimatper-
spektiv där utbredningen av naturvärdena kan förändras på sikt. Behov av 
god uppföljning av det marina områdesskyddets representativitet och funk-
tionalitet väntas öka i ett förändrat klimat. Uppföljningen är viktig för att 
nätverket av skyddade områden ska bidra till en grön infrastruktur i havet 
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7som främjar ekosystemtjänster utan att begränsa utvecklingen av maritima 
näringar mer än nödvändigt. 

Klimattillflykter i havsplaneringen
I havsplaneringsprocessen har två rapporter tagits fram som rör klimatför-
ändringens rumsliga effekter i havet och behovet av nya angreppsätt inom 
förvaltningen. Den första rapporten visar på behovet av att främja områden 
med hög biologisk mångfald i havet, då mångfalden i sig ger goda förut-
sättningar för motståndskraft mot klimatförändringens effekter. Genom en 
hållbar framtida förvaltning av dessa områden kan fortsatta ekosystemtjäns-
ter säkerställas. I rapporten föreslås att planeringen bör peka ut så kallade 
klimattillflykter. Klimattillflykter är områden där effekten av klimatföränd-
ringen är liten i förhållande till omgivande livsmiljö, vilket möjliggör högre 
överlevnad av arter (Havs- och vattenmyndigheten, 2017b).

I en uppföljande rapport (Havs- och vattenmyndigheten, 2017c) har mo-
delleringar av hydrografiska och ekologiska faktorer genomförts utifrån två 
relativt olika klimatscenarier från FN:s klimatpanel. Syftet är att få en bild 
av sannolika förändringar i utbredningsmönster för viktiga marina arter. 
Vikare, torsk, sill, skorv, ålgräs, blåmussla och ett antal tångarter har valts 
ut för att gemensamt representera större artgrupper inom Östersjöns och 
Bottniska vikens marina ekosystem. Analyser av alla havsplaneområden har 
genomförts men för Västerhavet innebär begränsad datatillgång från SMHI 
och efterföljande tillförlitlighetsgrad i resultatet att analys av klimatföränd-
ringens rumsliga effekter är fokuserad på Östersjön och Bottniska viken. 

Modelleringen visar på betydande rumsliga förändringar år 2099, där de 
flesta arter förskjuter sin utbredning söderut till följd av minskad salthalt. 
Temperaturförändringar innebär exempelvis att vikaren (ringsäl), som är 
beroende av isbeläggning, förskjuts norrut medan skorven (ishavsgråsug-
ga), ökar sin utbredning i hela Östersjön och Bottniska viken (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2017c). 

Klimattillflykter 

Klimattillflykt är ett område som 
kan behöva särskilt skydd för att 
viktiga växter och djur ska bevaras 
när klimatet förändras och deras 
utbredning minskar. 

Områdena är ofta de mer stabila 
delarna av en arts större utbred-
ningsområde som väntas bli 
kvar när salthalt och temperatur 
förändras. 

En klimattillflykt bedöms vara 
viktig för att arten ska fortsätta att 
finnas i havsområdet. 

Klimattillflykt kan också kallas för 
klimatrefug eller klimatefugium. 

Läs mer i rapporten Underlag för 
klimatrefugier i havsplaneringen 
2017.
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718. Ekosystemtjänster
Havet är en oumbärlig resurs för människan och samhället. Livskraftiga 
ekosystem är grunden för ett hållbart användande av havets resurser. De 
marina ekosystemen erbjuder ett rikt utbud av varor och tjänster som män-
niskan är beroende av, så kallade ekosystemtjänster. Begreppet ekosystem-
tjänster beskriver ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors 
välbefinnande. Det representerar ett sätt att beskriva ekosystemen ur män-
niskans perspektiv och tydliggör vårt beroende av naturen. 

Biologisk mångfald är en nödvändig förutsättning för att ekosystemen ska 
ha kapacitet att leverera ekosystemtjänster. Många olika ekosystem och na-
turtyper, olika arter och stor genetisk variation inom arterna behövs för 
att ekosystemen ska vara livskraftiga och ha förmåga till anpassning och 
återhämtning trots störningar till exempel vid utsläpp av föroreningar och 
värmeböljor. Sådan återhämtningskraft eller motståndskraft kallas också 
resiliens. 

Vissa ekosystemtjänster är mer direkta och synliga än andra, som råvaror vi 
använder till material och mat. Andra är indirekta men utgör förutsättning-
ar för de mer direkta, som viktiga livs- och uppväxtmiljöer för fisk. Andra 
ekosystemstjänster kopplar till människors upplevelser och välbefinnande 
såsom rekreation i kust- och havsmiljöer. Genom att analysera vilka eko-
systemtjänster vi får från havet blir det tydligare hur viktiga de är för männ-
iskor och samhället. 

Ekosystemtjänster är produkter 
och tjänster från naturen som 
bidrar till människors välfärd och 
välbefinnande. Ekosystemtjänster 
delas ofta in i fyra kategorier: 
stödjande, reglerande, försörjande 
och kulturella.
• Stödjande ekosystemtjänster 

är grundläggande funktioner 
i ekosystemen som är en 
förutsättning för alla de andra 
ekosystemtjänsterna, till exem-
pel fotosyntes och biokemiska 
kretslopp, samt livsmiljöer 
(habitat) för arter, som fisk.

• Reglerande ekosystemtjäns-
ter är nyttan människor har 
av ekosystemfunktioner som 
påverkar miljöfaktorer, till 
exempel klimatreglering, som 
att växthusgaser fångas in, och 
nedbrytning av näringsämnen 
för att motverka övergödning i 
våra vatten och hav.

• Försörjande ekosystemtjänster 
är de livsnödvändiga resurser 
som naturen tillhandahåller, till 
exempel livsmedel, rent vatten 
och råvaror.

• Kulturella ekosystemtjänster 
omfattar andliga och upplevel-
semässiga värden som bidrar 
till vårt välbefinnande, till 
exempel miljöer för inspiration 
och rekreation, som dykning, 
fritidsfiske och andra natur-
upplevelser.

Ekosystemtjänster och intressen i havet
Naturområden och naturvärden i havet innefattar grundläggande struktu-
rella och funktionella ekosystemtjänster, exempelvis livsmiljöer, såsom lek- 
och uppväxtområden för fisk, näringsvävar och biologisk mångfald. Dessa 
stödjande tjänster skapar förutsättningar för direkta tjänster som exempelvis 
fisk- och skaldjur för kommersiellt fiske och fritidsfiske, samt naturmiljöer 
för friluftsliv och rekreation som är betydande för välbefinnande och hälsa. 
Naturmiljöer kan i sin tur bidra till regional utveckling inom exempelvis 
hållbar maritim turismnäring. 

Funktioner som reglering av miljögifter, föroreningar och närsalter bidrar 
även till en förbättrad vattenkvalitet. Att säkerställa dessa ekosystemtjänster 
främjar såväl återuppbyggnad av kommersiella fiskebestånd som biologisk 
mångfald. Det kan i sin tur bidra till en ökad återhämtningsförmåga vid 
klimatförändringar och eventuella störningar, exempelvis föroreningar. 

Ekosystemtjänsterna är en förutsättning för en långsiktigt hållbar förvalt-
ning av havet och för att säkerställa en långsiktig hållbar användning av ha-
vets resurser (Havs- och vattenmyndigheten, 2015a).
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Figur 31. Havets ekosystem bidrar med flera samhällsviktiga funktioner som till 
exempel produktion av livsmedel. De mer synliga ekosystemtjänsterna påverkar och är 
beroende av andra indirekta som inte är så synliga. Till exempel är fiskar beroende av 
livskraftiga livsmiljöer och lekområden för att överleva och ge bärkraftiga fiskbestånd. 
Ett annat exempel är ekosystem som bryter ner näringsämnen och gifter.

Livsmedel 
såsom fisk, skaldjur 

och musslor.

Naturupplevelser 
som bad och segling  
och andra aktiviteter  

som bidrar till  
rekreation,  

folkhälsa  
och turism-  

sektorn.

Kulturarv 
som uppstått genom  

historiskt nyttjande av livs-
medel från havet, till exempel 

gamla fiskelägen.
Klimatreglering 

genom upptag av koldioxid.

Upptag och  
nedbrytning av  
näringsämnen  
och gifter 
genom biologiska 
processer spelar stor  
roll för havets produktion av 
andra ekosystemtjänster, inte 
minst livsmedel och  
naturupplevelser.

Primärproduktion 
av växtplankton och alger 
är grunden för  
livsmedelsproduktion.  
Alger kan också användas 
direkt som gödningsmedel 
eller i livsmedel.
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Läs mer under varje respektive 
intresse i kapitel »19. Intressen och 
anspråk«

Energi
Energiutvinning i havsplanerna omfattar främst havsbaserad vindkraft, vil-
ken inte är beroende av ekosystemtjänster. Däremot kan vindkraft indirekt 
minska belastning på klimatreglerarande ekosystemtjänster genom att er-
sätta klimatbelastande energi med förnybar och fossilfri energi. 

Vindkraftverkens ledningar, kablar och buller kan skada livsmiljöerna. 
Även landskapsbilden kan påverkas, och därmed även kulturmiljöer, fri-
luftsliv och turism.

Fördelar kan vara:
• mindre belastning från klimatgaser och behov av klimatreglerande 

tjänster, 
• ökad biologisk mångfald till havs genom konstgjorda rev.
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Försvar
Aktiviteter inom försvar medför fysisk påverkan på livsmiljöer, buller och 
spridning av miljögifter, vilket ökar belastning på reglerande ekosystem-
tjänster. Försvarsaktiviteter kan även påverka andra intressens möjligheter 
att nyttja ekosystemtjänster, till exempel tillgång till natur- och kulturmil-
jöer, friluftsliv, turism och fiske.

Infrastruktur
Anläggning av broar över havet sker ofta i grunda områden och till stor del 
nära kusten eller på utsjöbankar och kan påverka marina livsmiljöer och 
kulturmiljöer negativt. 

Det kan uppstå konstgjorda rev som bidrar till biologisk mångfald.

Kultur
Kulturmiljöer bidrar till människors identitet och välbefinnande. Viktiga 
ekosystemtjänster är landskap att vistas i och kulturarv som uppstått genom 
nyttjande av havet, till exempel fiskelägen. 

Ekosystemtjänsterna kan även bidra till värdeskapande turism och 
rekreation.

Rekreation
Ekosystemtjänster i form av naturupplevelser och rekreation, t.ex. fritids-
fiske eller bad, bidrar till människors välbefinnande, livskvalitet och hälsa, 
regional utveckling och sysselsättning. 

Aktiviteter inom friluftsliv och turism kan påverka olika ekosystemtjänster 
genom buller, utsläpp av farliga ämnen från fritidsbåtar, eller skräp och ank-
ring som påverkar bottenmiljöer och kulturmiljöer.

Utvinning av material
Utvinning av sand kan påverka marina livsmiljöer och kulturmiljöer ne-
gativt. Samtidigt kan sand för strandfodring säkerställa rekreation och 
kulturmiljöer.

Figur 32. Viktiga ekosystemtjänster för rekreation och kulturmiljö.
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Vattenbruk
Genom vattenbruk tillhandahålls fisk, skaldjur och alger. Odlingen är bland 
annat beroende av att det finns ekosystemtjänster i form av biologisk mång-
fald och god vattenkvalitet. Vattenbruk påverkar ekosystemtjänster genom 
utsläpp av näringsämnen, övergödning, genetisk påverkan och utsläpp av 
farliga ämnen. Odling av alger och musslor och deras upptag av näringsäm-
nen kan dock bidra till att minska övergödningen och därmed ha positiva 
effekter på ekosystem.

Figur 33. Viktiga ekosystemtjänster för vattenbruket.
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Yrkesfiske
Yrkesfisket tar vara på ekosystemtjänsten fisk och skaldjur som livsmedel 
och protein från havet. 

Fisket är beroende av en väl fungerande näringsvävsdynamik och goda livs- 
och uppväxtmiljöer för fisk och skaldjur. 

Fisket kan ge negativ påverkan på livsmiljöer och biologisk mångfald ge-
nom bland annat bottenskador, slitage, skräp och förlorade fiskeredskap. 
Samtidigt kan yrkesfisket hjälpa till med att föra iland marint skräp för åter-
vinning och återbruk.

Upptaget av fisk- och skaldjur kan ge förändringar i födovävar. Fisket kan 
skada kulturmiljöer på botten, till exempel vrak. 

Ett hållbart nyttjande av ekosystemtjänster kan skapa förutsättning för re-
gional näringslivsutveckling. Detta dels utifrån livsmedelsförsörjning och 
råvaror, dels lokal identitet och kulturella värden. Det kan i sin tur inne-
bära andra ekosystemtjänster som är viktiga för samhället och näringar som 
turism.

Figur 34. Viktiga ekosystemtjänster för yrkesfisket.
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7Klimat 

Extrema väderhändelser kan förändra livsbetingelserna på olika platser 
och förstärka redan existerande konfliktdrivande faktorer. Klimatföränd-
ringar innebär också förändringar i Arktis, vilket ökar intresset för och den 
strategiska betydelsen av närområdet och Östersjön.

Havsplaner | Del 7 - Planeringsförutsättningar | Förslag på granskning

















































210

7den gröna infrastrukturen som sträcker sig ut i havsplaneområdet är högst 
varierande med en tyngdpunkt i Skagerrak och Öresund. Vidare finns en 
stor skillnad i metodik bakom handlingsplanerna som till övervägande del 
tagits fram i enlighet eller inspirerat av ramverket Mosaic (Sveriges geolo-
giska undersökning, 2018b). De regionala handlingsplanerna och dess fram-
tida utveckling kommer på sikt vara ett centralt underlag för havsplane-
ringen och vidareutvecklingen av statliga havsplaner. 

Bevarandeplaner för Natura 2000-områden

Länsstyrelsen är ansvarig för att ta fram bevarandeplaner för Natura 
2000-områden. I bevarandeplanerna beskrivs bland annat vilka arter och 
livsmiljöer som ska skyddas. Användningen av havet i och i närheten av 
befintliga och planerade skyddade områden får inte skada utpekade skydds-
värden eller medföra att den art eller arter som ska skyddas utsätts för en 
störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av 
arten eller arterna. Bevarandeplaner håller nu på att tas fram för nyligen in-
rättade Natura 2000-områden utifrån behovet av ökat skydd av den hotade 
tumlaren. 
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Figur 42. Passivt fiske (exempelvis nät). Figur 43. Pelagisk trålning (i vattenmassan/ej bottentrålning).

Figur 44. Demersal trålning (närmast botten).

Passivt fiske

Sammanställning av årliga ekonomiska landningsvärde inom 
det passiva fisket. Utgår från sex olika fiskerier som avgrän-
sats per havsplaneområde eller regionalt. De sex fiskerierna 
är passivt fiske Bottniska viken, Östersjön exklusive Öre-
sund, Öresund respektive Västerhavet samt passivt fiske 
efter torsk och burfiske efter havskräfta. Mörk färg visar 
höga värden och ljus färg visar låga värden (SLU 2017).

Pelagisk trålning

Sammanställning av årliga ekonomiska landningsvärde 
inom det pelagiska fisket. Utgår från fyra olika fiskerier 
som avgränsats per havsplaneområde eller regionalt. De 
fyra fiskerierna är pelagiskt fiske i Västerhavet, Östersjön 
respektive Bottniska viken samt siklöjefisket i Bottenviken. 
Mörk färg visar höga värden och ljus färg visar låga värden 
(SLU 2017).

Demersal trålning

Sammanställning av årliga ekonomiska landningsvärde 
inom det demersala fisket efter fisk och skaldjur. Utgår från 
tre olika fiskerier som avgränsats per havsplaneområde. 
De tre fiskerierna är trålning efter nordhavsräka respektive 
havskräfta i Västerhavet samt trålning efter torsk i Östersjön. 
Mörk färg visar höga värden och ljus färg visar låga värden 
(SLU 2017).
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20. Risker 
Med risker och påverkansfaktorer menas risker för olyckor och andra hän-
delser som kan ge skadliga konsekvenser för människor och djur- och växt-
liv i havet. De största riskerna finns i samband med olyckor som exempel-
vis kollisioner inom sjöfarten. Sådana olyckor kan föra med sig risker för 
utsläpp av olja, kemikalier eller andra skadliga ämnen. Miljöfarliga ämnen 
kan även hamna i havet via utsläpp från land. Risker kan även uppstå på 
grund av att skadliga ämnen som redan finns i havet läcker ut. Det kan ske 
från till exempel fiberbankar, som innehåller historiskt avfall från industrier 
med skadliga ämnen. Det kan också handla om avfall eller ammunition och 
kemiska stridsmedel som har dumpats i havet. 

Utsläpp
Olyckor och sjunkna vrak kan vara orsak till utsläpp av olja och olika kemi-
kalier. Vid händelse av utsläpp till havs eller vid den svenska kusten kan ma-
rina ekosystemtjänster påverkas kraftigt på lokal eller regional nivå. Främst 
berörs naturskyddsintressen och eventuellt kulturarv, men även andra in-
tressen som rekreationsvärden inom friluftsliv och turism samt yrkesfiske 
och boendemiljöer längs kusten.

Utsläpp av olja och oljeprodukter 

Större oljeutsläpp till följd av sjöfarten är ovanligare i dag än för några de-
cennier sedan, tack vare skärpta regler, ökad miljöövervakning och förbätt-
rade möjligheter att ta hand om spillolja i hamnar (Havs- och vattenmyn-
digheten, 2018g). 

Även sjunkna och läckande vrak innebär en risk för oljeutsläpp. Det finns 
cirka 300 identifierade miljöfarliga vrak på svenska havsbottnar, där många 
vrak riskerar oljeläckage (Sjöfartsverket, 2011 & 2015). Riskerna ser olika ut 
i svenska hav beroende på havsmiljön och aktiviteter. Framträdande påver-
kan är korrosion av vrakens skrov, militär verksamhet och även yrkesfisket 
med trål då fiske ofta förekommer i nära anslutning till vraken eftersom de 
utgör revstrukturer som attraherar fisk (Chalmers, 2018). Enstaka, stora ol-
jeutsläpp från vraken har ofta dödlig effekt på djur och växter som kommer 
i kontakt med oljan. Miljöpåverkan från mindre, men kontinuerliga oljeut-
släpp är också en källa till miljöproblem. Effekter av dessa kan vara nedsatt 
reproduktion, genetisk påverkan, cancer och försämrad motståndskraft. Så-
dana effekter kan över lång tid medföra lika stora eller större effekter än ett 
enstaka stort oljeutsläpp.

Utsläpp av andra skadliga ämnen 

Till och från svenska hamnar transporteras cirka 4 miljoner ton av kemi-
kalier och andra miljöfarliga ämnen. Risken för allvarliga konsekvenser vid 
utsläpp av kemikalier kan vara mindre än för olja eftersom de flesta kemika-
lier medför mindre allvarlig miljöfara. Emellertid beror konsekvenserna på 
vilken typ av kemikalier det handlar om och var utsläppet sker. Den här ty-
pen av utsläpp är mera resurs- och kostnadskrävande än olja. Det finns vissa 
områden med koncentrerade halter av miljöfarliga ämnen från historisk 

Figur 45. Måseskär, område med sänkta 
fartyg med kemiska stridsmedel från 
andra världskriget ombord. 
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7dumpning, vilket påverkar möjligheter för dagens verksamheter att utveck-
las där. 

Även sjunkna och läckande vrak innebär en risk för utsläpp av kemikalier. 
En betydande anledning är hur fartyg dumpades fullastade med kemiska 
stridsmedel efter andra världskriget. Ett sådant område finns utanför Må-
seskär i Skagerrak där provtagningar på fisk under senare år visar halter av 
senapsgas som visar att det sker läckage och spridning i miljön (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2018i).  

Sedimentbankar 
Förorenade sediment finns framför allt längs Bottenhavets kust. Där bil-
dar de historiska föroreningarna från massaindustrin stora ansamlingar på 
havsbotten i form av fiberbankar och fiberrika sediment. Till exempel finns 
det cirka 23 000 tunnor kvicksilver i havet vid Sundsvallsbukten. Minor och 
dumpade kemiska stridsmedel från världskrigen utgör en risk för männ-
iskor och miljön. Fler än 250 miljöskadliga ämnen har identifierats i fiber-
bankarna, bland annat höga halter av PCB och DDT samt tungmetaller som 
arsenik, kvicksilver, bly och kadmium. Behovet av sanering av förorenade 
sediment i Bottenhavet kan komma att öka beroende på att fiberbankarna 
varken är fysiskt eller kemiskt stabila. Det finns en risk att miljögifter sprids 
till djupare områden, där de kan tas upp av bottenlevande organismer och 
föras vidare uppåt i näringskedjan. Landhöjningen bidrar till att förorenade 
bottenytor som i dag ligger under vatten, på sikt kommer att ligga ovan 
vattenytan och utsättas för erosion i form av vågor och vind med risk för 
spridning. 

Sjöfartsolyckor
Sjöfartsrelaterade olyckor är inte särskilt vanliga, och kan ofta härledas till 
trafikintensitet eller grundstötningar. Riskerna är oljeutsläpp och avbrott i 
transporter. I de trånga farvattnen kring Öresund samt vid infartslederna 
till de olika hamnarna, är det högre sannolikhet för olyckor (Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, 2016). Även EU-projektet BRISK (Sub-
regional risk of spill of oil and hazardous substances in the Baltic Sea) har 
bedömt riskerna för olyckor i havet. Enligt BRISK föreligger de största ris-
kerna inom svenska havsområden vid Svenska Björn, nordost om Ölands 
södra grund, i Bornholmsgattet och Öresund. Årligen passerar 38 000 
fartyg genom Öresund, vilket gör att själva trafikintensiteten är en risk i 
sig. Genom Bornholmsgattet passerar omkring 51 000 fartyg per år. Med 
korsande och anslutande farleder innebär detta att Bornholmsgattet enligt 
BRISK är det mest trafikintensiva området i Östersjön, där sannolikheten 
för en allvarlig olycka är som störst. 
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Havsplaner för Sverige
Bottniska viken  
Östersjön  
Västerhavet 

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. Havsplanerna ska vägleda 
myndigheter, kommuner och domstolar i kommande beslut, planering 
och tillståndsprövningar. Näringsidkare kommer också få vägledning av 
planen.

2018 samrådde vi om förslag till statliga havsplaner och detta 
dokument är det förslag som reviderats utifrån synpunkter i samrådet.

Havsplanerna är på granskning mellan 14 mars och 14 juni 2019, och 
den som vill yttra sig kan göra det.

Förslag till

Havs- och vattenmyndighetens diarienummer 666-19 

Havs- och vattenmyndigheten
Postadress: Box 11 930, 404 39 Göteborg
Besök: Gullbergs Strandgata 15, 411 04 Göteborg
Tel: 010-698 60 00
www.havochvatten.se
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Öckerö [2019-04-17] 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Janna Petersson, Theres Benito 

Ärende: Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, 
Orust och Uddevalla 

Diarienummer: 0191/15 

 

Remiss – förslag till fördjupad strukturbild 
Förslag till beslut 

Förslag till yttrande, daterat 2019-04-17, antas och sänds till Göteborgsregionen som 
Öckerö kommuns yttrande över remissen. 

Ärendet (sammanfattning) 

Ett förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen inklusive överenskommelser har 
arbetats fram av Göteborgsregionen, Orust kommun och Uddevalla kommun. 
Förslaget är en gemensam strategi för hur kust- och havsområdet från Kungsbacka i 
söder till Uddevalla i norr ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Den fördjupade 
strukturbilden för kustzonen omfattar sex överenskommelser med tillhörande 
kartbild och är en fördjupning av Strukturbild för Göteborgsregionen från 2008. 

Öckerö kommun har medverkat aktivt under projektet för att ta fram förslaget till 
fördjupad strukturbild för kustzonen. Efter remisstiden kan förslaget eventuellt 
revideras innan det går upp för politisk behandling i Göteborgsregionens 
förbundsstyrelse. Efter det väntas deltagande kommuners politiska församlingar 
godkänna överenskommelserna i den fördjupade strukturbilden.  

Ekonomi 

Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 

Expediering av beslut 

Remisstiden pågår från 7 mars till 7 juni 2019 och skriftliga synpunkter ska ha 
inkommit till e-postadress gr@goteborgsregionen.se senast den 7 juni 2019. Ange 
”Remissvar fördjupad strukturbild för kustzonen” i ämnesraden. 

Bilagor 

Förslag till yttrande gällande Fördjupad strukturbild för kustzonen, daterad 2019-04-
17. 



 
 

 

 

Underskrift berörd chef 

Gull-Britt Eide                                                                Urban Olsson 
Kommundirektör                                                          Samhällsbyggnadschef            
2019-04-17                                                                      2019-04-17 

………………………. 
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Öckerö kommuns yttrande på fördjupad strukturbild kustzon 
Öckerö kommun välkomnar och ser positivt på förslaget till fördjupad strukturbild för 
kustzonen inklusive överenskommelser. Förslaget tydliggör kustzonens betydelse för 
Göteborgsregionens utveckling och beskriver väl möjligheter och utmaningar som är 
typiska för kustzonen. Vi bedömer att framställningen är välavvägd, tillgänglig och 
användbar. Förslaget har hittat rätt nivå ur ett regionalt perspektiv.  

Ur det lokala perspektivet ser Öckerö kommun att fördjupad strukturbild kan leda 
tankarna till att tvärkoppling mellan Öckerö kommun  och kärnan Göteborg utgörs av en 
landburen förbindelse och att även vattenvägen utgörs av en fast förbindelse. Öckerö 
kommun vill framhålla att framtidens transporter med fördel i högre grad kan göras 
vattenburet. Därför anser vi att tvärkopplingarna, på samma sätt som det nord-sydliga 
yttre stråket beskrivs i texten, kan tolkas som både land- eller vattenburna förbindelser.   

Det är positivt att det i texten framgår att det är transport med gång, cykel och 
kollektivtrafik som prioriteras.  

Göteborgsregionen ställer tre specifika frågor i remissen som vi ombeds besvara: 

1. Hur skulle ni vilja arbeta med fortsatt samverkan gällande kustzonsfrågor? 
  - Blå ÖP liknande Norra Bohuslän, satsning på blå kollektivtrafik.   

2. Hur ser ni på ert ansvar för den fortsatta utvecklingen utifrån den fördjupade 
strukturbilden för kustzonen inklusive överenskommelser? 
- Öckerö kommun vill ta ansvar för att följa intentionerna i den fördjupade 
strukturbilden genom att använda den aktivt som ett planeringsunderlag och 
plattform för kommande samarbeten. Fördjupad strukturbild och 
överenskommelser ska efter fastställande göras känd inom samhällsbyggnads-
verksamheten för att kunna få genomslag i hela planeringsprocessen. 
 

3. Hur kommer ni att använda den fördjupade strukturbilden i ert arbete framöver? 
- Hänvisa till den, stödja förslag utifrån den, använda underlagsmaterial. 
 

 
Med vänliga hälsningar 

Jan Utbult, ordförande Öckerö kommunstyrelse 

  

Vår beteckning: 
Dnr 0191/15 

   

 
Er beteckning: 
 
 
 
Datum:  
2019-04-17 

  

 Mottagare: 
Göteborgsregionen 
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i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 
Remissförslag, 2019-02-20

Fördjupad strukturbild 
för kustzonen 



Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Göteborgsregionen 2019
Box 5073, 402 22 Göteborg
gr@goteborgsregionen.se

Processledning och utformning 
av strategidokumentet:
Karin Blomsterberg, Ramboll
Vidar Glette, Ramboll

Innehåll
Introduktion 3

Vad är en strukturbild?  3

Varför en fördjupad strukturbild för kustzonen? 5

Överenskommelser 6

Strukturerande element för kustzonen 9

   Öppet hav 11

   Skärgård 13

   Kustbygd 15

   Kustcentra 17

   Transportstråk 19

Hur kommer den fördjupade strukturbilden att användas? 20

Planeringsförutsättningar 21

Definitioner och begrepp 24

Hur har arbetet genomförts? 25

REMISSFÖRSLAG

REMISSFÖRSLAG



Fördjupad strukturbild för kustzonen

3

Introduktion
Detta strategidokument är en gemensam överenskommelse kring hur 
kust- och havsområdet mellan Kungsbacka i söder och Uddevalla i norr 
ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Dokumentet är framtaget 
av Göteborgsregionen (GR) tillsammans med Orust och Uddevalla. Den 
fördjupade strukturbilden för kustzonen omfattar sex överenskommelser 
och en kartbild som visar på element i kustzonens framtida struktur. 

I strategidokumentet ges inledningsvis en kort presentation om vad en strukturbild är och 
varför den behövs. Därefter följer överenskommelserna och en beskrivning av kustzonens 
element samt ett förtydligande kring begrepp och definitioner som används i dokumentet. 
I den avslutande delen ges en bild av vad den fördjupade strukturbilden ska förhållas till 
när det gäller andra processer inom samhällsplanering – det vill säga mål, strategier och 
planeringsdokument på såväl nationell som regional nivå. I den avslutande delen finns 
också en kort beskrivning av hur arbetet med att ta fram den fördjupade strukturbilden 
gått till.

Många av de värden, resurser och intressen som är knutna till kustzonen är inte bundna 
till kommungränserna. Dessa bör därför hanteras i en gemensam strategi, där vi är 
överens om hur vi tar ansvar för kustzonens framtida utveckling och bevarande.

Begreppet ”vi” används för att göra det tydligt att GR:s förbundsstyrelse 
och de deltagande kommunernas politiska församlingar har godkänt och 
står bakom överenskommelserna i den fördjupade strukturbilden.

Vad är en strukturbild? 
En strukturbild ska vara vägledande för den fysiska planeringen inom 
kommunerna. Detta dokument är en fördjupning av Göteborgsregionens 
övergripande strukturbild.

Strukturbild för Göteborgsregionen (2008) är en överenskommelse om att alla 
medlemskommuner gemensamt tar ansvar för att den regionala strukturen är långsiktigt 
hållbar. Det vill säga att kommunerna lokalt i sin planering utgår från och följer 
strukturbilden och överenskommelsen. Kartbilden som utgör del av strukturbilden visar 
huvuddragen i regionens övergripande fysiska struktur.

Förutom att fungera som ett stöd för medlemskommunernas eget planeringsarbete kan 
den utgöra grund för diskussioner i gränsöverskridande frågor, till exempel kommuner 
emellan eller mellan kommuner och regionala myndigheter.
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De strukturbildande elementen är kärnan, 
det sammanhängande stadsområdet, 
huvudstråken, kustzonen, de gröna kilarna 
och Göta älv. Strukturbilden pekar på att 
förutsättningarna för en uthållig tillväxt 
stärks om utbyggnaden av bostäder, 
arbetsplatser, handel, utbildning och vård 
koncentreras till kärnan, till välbelägna 
delar av det sammanhängande stadsområdet 
och till orter belägna i eller starkt knutna 
till de regionala huvudstråken. Utbyggd 
eller beslutad infrastruktur ska kunna 
understödja en sådan utveckling.

Förutom de politiskt antagna mål- och 
strategidokument som pekar ut riktningen 
för samverkan kring regional utveckling 
inom Göteborgsregionen: Strukturbild för 
Göteborgsregionen (2008) och Hållbar 
tillväxt – mål och strategier med fokus på 
regional struktur (2013) finns det även en 
Strukturbild för norra Bohuslän (2009).

 Angränsande aktuella strukturbilder, s.22

I Sveriges nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan 
för genomförande av Agenda 2030 framhålls utmaningen 
av exploatering av bland annat kustnära grunda vatten 
(Mål 14). Det betonas även att havsfrågans gränsöver-
skridande natur förutsätter samarbete på global, nationell 
och lokal nivå (Mål 17). Aktiv kustzonsplanering för att 
bättre kunna hantera anspråken på kustområden, förbättra 
den kustnära miljön och utveckla maritima näringar utgör 
enligt denna handlingsplan ett viktigt steg. 

Den fördjupade strukturbilden syftar till att:
• Bevara och utveckla kustzonen på ett hållbart sätt 

med hjälp av samverkan kring fysisk planering. 
Hushållning av mark- och vattenresurser 
genom proaktiv fysisk planering, där beslut är 
kunskapsbaserade och framtagna tillsammans bidrar 
till en hållbar samhällsutveckling (Mål 11). Ökad 
medvetenhet om konsekvenser av olika beslut likaså.

• Synliggöra hållbara maritima näringar, lokal 
livsmedelsproduktion och bärkraftig upplevelseturism 
i planeringen (Mål 12). 

• Bidra till teknikutveckling och testbäddar för effektiv 
hushållning med marina näringsresurser (Mål 2), robust 
dricksvattenförsörjning (Mål 6), marin energiproduktion 
(Mål 7), hållbara maritima näringar och ökad 
tillgänglighet med kollektiva färdmedel (Mål 8 och 9). 

• Bidra till att bekämpa klimatförändringar (Mål 13) 
samt främja ekosystem och biologisk mångfald i 
skärningen mellan kust och hav (Mål 15).

Koppling till de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030)
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Varför en fördjupad  
strukturbild för kustzonen?
Inom ramen för projektet “Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgs-
regionen, Orust och Uddevalla” har åtta kustkommuner gemensamt samver-
kat kring en grund för kustzonens utveckling, där värden och resurser tas 
tillvara och värnas för att kunna användas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Redan under arbetet med GR:s övergripande strukturbild blev det tydligt att det 
finns behov av en fördjupning som särskilt fokuserar på kustzonen. I arbetet med den 
fördjupade strukturbilden har även Orust och Uddevalla kommuner involverats för att 
få en helhetsbild över kuststräckan. Orusts och Uddevallas medverkan är viktig eftersom 
det finns strukturer som sträcker sig över kommungränser och värden och utmaningar 
som behöver hanteras gemensamt på en kommunövergripande nivå. Norr om Uddevalla 
finns en strukturbild framtagen av kommunerna i norra Bohuslän som täcker resten av 
kuststräckan fram till norska gränsen.  

Kustzonen har en stor attraktionskraft och är identitetsskapande för hela regionen. 
Därför är tillgänglighet till och utveckling av kustzonen en gemensam angelägenhet. I 
kustzonen finns många olika intressen vilket medför en komplexitet när det kommer till 
planerings- och utvecklingsfrågor. Avvägningar behöver göras mellan vilken utveckling 
som ska ges utrymme och vilka värden som ska bevaras. 

I kustzonen finns en betydande del av regionens bosättning fördelat på både större 
och mindre orter men också med en blandning av permanent- och fritidsboende. 
Förändringstrycket är stort, vilket skapar möjligheter men också svårigheter då det 
saknas en kapacitetsstark infrastruktur.  

Detta strategidokument presenterar en fördjupning av strukturbilden för hela 
Göteborgsregionen. Den bygger vidare på övergripande element som kärnan och 
huvudstråken, med har också zoomats in för att kunna fånga upp och beskriva de unika 
förutsättningarna för kustzonen. Fördjupningen visar tydligt att tvärkopplingar och andra 
kompletterande strukturer är viktiga när det gäller kustzonens långsiktiga utveckling.

Överenskommelser
Kommunerna inom GR samt Orust och Uddevalla är överens om den fördjupa-
de strukturbilden som består av sex gemensamma överenskommelser och 
en kartbild som illustrerar de strukturerande elementen i kustzonen.

Den fördjupade strukturbilden ska fungera som ett stöd och sätter ramarna för 
avvägningar och prioriteringar i kommunernas planeringsarbete. Vidare visar den på de 
viljeinriktningar som ska utgöra grunden i varje kommuns fysiska planering och i den 
mellankommunala kustzonsplaneringen.

Överenskommelserna består av en övergripande rubrik samt underpunkter som mer 
konkret beskriver kopplingen till kommunal planering och möjliga åtgärder.
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Vi är överens om att skärgårdssamhällens och den kustnära 
landsbygdens karaktär och identitet ska tas tillvara

Genom att verka för:
• Att värna och synliggöra kulturvärden i kustzonen, till exempel i form av miljöer och 

lämningar kopplade till fiskberedning, varv och båtbyggeri.
• Samstämmiga strategier för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer med avvägningar 

mellan bevarande och varsam utveckling.
• Att lyfta fram historiska berättelser i kustzonen och skapa generations- och 

kulturövergripande mötesplatser där lokal kunskap kan förmedlas.
• Att stärka attraktionskraften med ett brett spektrum av utbud som väcker nyfikenhet 

och lockar besökare och boende med olika ålder och bakgrund.

Vi är överens om att utveckla levande samhällen där människor 
kan bo och verka hela året

Genom att verka för:
• Tillgång till kollektiva transportmedel till och från kusten året runt samt utveckling av 

resmöjligheter mellan skärgårdssamhällen.
• Att underlätta och uppmuntra fastboende och kvarboende i skärgårdssamhällen, 

exempelvis genom olika upplåtelseformer och nya lösningar för fritidsboende.
• Att tillkommande bostäder och verksamheter uppförs i anslutning till befintlig 

bebyggelse och i lägen med förutsättningar för hållbart resande.
• En robust, effektiv och välfungerande teknisk infrastruktur över kommungränser, till 

exempel gällande dricksvattenförsörjning, avlopp och avfallshantering.
• Att platskrävande verksamheter som inte har behov av närhet till kusten styrs mot 

inlandslägen, framför allt vid nyetablering.

Vi är överens om att satsa på hållbara maritima näringar som 
bidrar till värdeskapande och sysselsättning i kustzonen 

Genom att verka för:
• Överflyttning av gods- och persontransporter från väg till vatten och satsning på 

energieffektiva lösningar för sjöfarten och fritidsbåtssektorn.
• Att bredda utbudet och utöka säsongen för maritim besöksnäring samt synliggöra 

denna i kommunal och mellankommunal planering.
• Ett långsiktigt hållbart kustfiske och vattenbruk med fler fiskefria områden, 

kombination av yrkesfiske med turism och utveckling av en marin cirkulär ekonomi.
• Teknikutveckling och pilotanläggningar inom förnybar energiproduktion, marin 

bioteknik och hållbar livsmedelsproduktion inklusive vattenbruk på land och till havs.

1

2

3

På denna och nästa sida presenteras GR:s samt Orusts och Uddevallas 
gemensamma överenskommelser för kustzonen. På kommande sidor 
tydliggörs överenskommelsernas koppling till strukturbildens olika element.
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Vi är överens om att skapa en tillgänglig och attraktiv skärgård 
och kustzon för närrekreation, friluftsliv och turism

Genom att verka för:
• Förbättrade förbindelser till kusten för kollektivt resande och genom utveckling av 

gång- och cykelnätet.
• Ökad tillgänglighet till och i kustzonens naturområden, till exempel i form av längre, 

sammanhängande och markerade cykelvägar, vandringsleder och kajakleder.
• Goda förutsättningar för båtliv med satsning på särskilt utpekade, tillgängliga 

småbåtshamnar med lösningar för service, infrastruktur och förvaring som möter 
dagens och framtida behov.

• Mindre störningar för friluftslivet genom utpekande av särskilda hänsynsområden 
med till exempel begränsningar avseende hastigheter och buller.

• Regelbunden strandstädning, hantering av avfall vid rastplatser och målpunkter längs 
kusten samt stöd till initiativ som minskar nerskräpning av hav och bottnar. 

• Att identifiera och minska fysiska och mentala barriärer som kan utgöra hinder för 
olika grupper av människor att besöka kusten.

• En långsiktigt hållbar utveckling av besöksnäringen utifrån lokala förutsättningar och 
kopplingar till befintlig infrastruktur.

Vi är överens om att stärka och värna kustnära jordbruk för att 
bevara det historiska öppna landskapet

Genom att verka för:
• Förtätning inom befintliga tätorter och småorter istället för att bygga på 

jordbruksmark samt att minimera fragmentering vid etablering av ny infrastruktur.
• Kontinuerlig skötsel och brukande av betesmark och åkermark vid kusten, till 

exempel genom att lyfta dessa intressen i fysisk planering. 
• Att kombinera aktivt jordbruk och besöksnäring med utgångspunkt i befintlig 

infrastruktur och besöksvärdet i det historiska, kustnära odlingslandskapet. 
• Att främja en hållbar, småskalig livsmedelsproduktion genom förädling av råvaror 

med avsättning på en lokal marknad.

Vi är överens om att använda havet på ett långsiktigt hållbart 
sätt som bidrar till ekosystem i balans 

Genom att verka för:
• Ökat skydd och kartläggning av särskilt utpekade arter och biotoper som ålgräsängar, 

musselbankar och strandängar samt att värna dessa vid prövning och planering.
• Att i kommunal och regional planering ta hänsyn till blå och grön infrastruktur samt 

prioritera åtgärder som stödjer ekosystemtjänster.
• Att tillsammans diskutera och vidta åtgärder som bidrar till att uppnå 

miljökvalitetsnormer för vatten samt följa upp effekterna av dessa.
• Att minimera behovet av bottenmuddringar och minska de negativa miljöeffekterna 

vid muddring samt efterföljande hantering av massor.
• Restaurering av vattendrag, skydd av uppväxtområden eller andra åtgärder som 

bidrar till att beståndet av vandrande fiskarter kan öka.

4
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Strukturerande element
för kustzonen
För att möjliggöra hållbar utveckling i kustzonen behövs en samsyn kring de 
strukturer som påverkar och stödjer områdets användning och utveckling. 
Medan “Strukturbild för Göteborgsregionen” (2008) beskriver en övergri-
pande nivå visar fördjupningen på kompletterande strukturer och tvärstråk 
samt hur dessa knyter an till huvudstråken på fastlandet.

Ett antal noder, stråk och områden har identifierats vilka rymmer olika intressen och 
strukturer av betydelse för kustzonens framtida användning och utveckling. Tillsammans 
skapar de förutsättningar för boende, turism och näringsliv samtidigt som kustens 
attraktivitet behöver värnas och bevaras.

Den fördjupade strukturbildens element har delats in i Öppet hav, Skärgård, Kustbygd, 
Kustcentra och Transportstråk. Dessa illustreras i en förenklad kartbild där noder, stråk 
och områden ska tolkas som principer och inte som specifika geografiska platser.

 
Den övergripande strukturbilden ligger till grund för fördjupningen och finns med 
som nedtonade objekt i kartbilden. Det viktiga nord-sydliga huvudstråket har en högre 
detaljeringsgrad och har förlängts med nya noder i stråket norrut för att kunna visa 
kopplingar till kompletterande strukturer i kustzonen.

Det finns redan idag en relativt väl utbyggd infrastruktur för bil i området. De 
utpekade öst-västliga transportstråken ska därför inte tolkas som nya eller förbättrade 
bilvägar, utan som förstärkta kopplingar för land- och vattenburen kollektivtrafik samt 
säkra och effektiva gång- och cykelförbindelser. Principen är att satsa på färre utvalda 
transportstråk i skärgården, medan fler förgreningar och kopplingar är möjliga mot 
huvudstråket och de större städerna på fastlandet.

Ett kompletterande nord-sydligt stråk i det yttre kustbandet kan binda samman 
skärgårdssamhällen och vara attraktivt för fastboende, verksamheter och besöksnäring. 
Detta möjliggör att orter i högre grad kan komplettera varandra när det gäller utbud av 
service, handel, bostäder och målpunkter för besöksnäring. Strukturbildens kustcentra 
ska inte tolkas som utpekande av specifika orter men illustrerar en satsning på befintliga 
noder utifrån platsens förutsättningar och särprägel.

Utöver stråk och noder i kustzonen finns också andra områden med varierande 
användning och karaktär där intressen väger olika tungt i fysisk planering. På kommande 
sidor finns en mer detaljerad beskrivning av kustzonens strukturerande element och 
koppling till överenskommelser med särskild relevans.

Öppet hav Skärgård Kustbygd Kustcentra Transportstråk
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Öppet hav

Det öppna havet har en viktig transportfunktion och kopplingar till global nivå. I den 
här strukturbilden avgränsas det av mittlinjen mellan Sverige och Danmark i väster, 
Kungsbackas kommungräns i söder och Orusts kommungräns i norr. I öster går gränsen 
där det öppna havet möter kustvattnet och skärgården, en nautisk mil utanför baslinjen.

Området omfattas av nationell havsplanering för Västerhavet, som överlappar med 
kommunal planering i det som kallas territorialhavet, upp till 12 nautiska mil utanför 
baslinjen. Inom strukturbildens område är i stort sett allt öppet hav territorialhav.

Prioriterade överenskommelser i det öppna havet

3 I det öppna havet är satsningar på hållbara maritima näringar betydelsefulla. De är i 
hög grad beroende av resurser i det öppna havet. Det gäller exempelvis fiske och annan 
livsmedelsproduktion men även energiproduktion och utvinning av ämnen och material.

6 För att uppnå ekosystem i balans behövs ett långsiktigt hållbart nyttjande av havets resurser. 
Ökade anspråk och mänsklig påverkan innebär ett växande behov av att skydda grön 
infrastruktur och främja ekosystemtjänster i det öppna havet.

1 Fiske och fiskberedningsindustri har historiskt sett spelat en viktig roll i området.  Här bör 
fiskhamnar och landningsplatser för fisk värnas. 

Motstående intressen och utmaningar
Två stora sjöövningsområden finns längs den aktuella kuststräckan. Konflikter 
finns i första hand kring begränsningar i uppförande av fasta installationer (såsom 
vindkraftverk) inom dessa områden. I möte med rörliga funktioner som sjöfart eller 
fiske är intressekonflikten betydligt mindre även om negativ påverkan kan förekomma 
under perioder. Försvarets intresse bedöms inte som förenligt med friluftsliv inom 
sjöövningsområdena.

Farleder till havs innebär också begränsningar för möjligheten att bygga vindkraft. 
Därutöver finns en risk för negativ miljöpåverkan vid utsläpp eller haveri. Ökad 
trafikering i farlederna kan innebära en konflikt med fritidsbåtar på öppet hav. 

Yrkesfiske kan innebära negativ påverkan på naturmiljö, till exempel genom 
bottentrålning och utarmning av bestånd. Intressekonflikter kan också finnas mellan 
kommersiellt fiske och fritidsfiske eller fisketurism.
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Begreppet skärgård beskriver en samling av öar, holmar och skär vid kusten samt deras 
omgivande vattenområde. I den allmänna uppfattningen av skärgården ingår även 
liknande landskap på fastlandet, med flikig kustlinje och vegetationsfattiga klippstränder.    
Skärgården är viktig för ett större omland eftersom många attraktiva besöksmål ligger 
inom området. Skärgården och dess kulturmiljöer är identitetsbärande för hela regionen, 
samtidigt som den är känslig för klimatförändringar och annan mänsklig påverkan.

Prioriterade överenskommelser i skärgården

6 Här finns omfattande problem med ekosystem i obalans med brist på rovfiskar, övergödning och 
miljöproblem kopplat till båttrafik. Nya bryggor ger negativ påverkan på känsliga grunda bottnar.

4 Sammansättningen/utbudet i transportinfrastrukturen är viktig för att motverka fysiska och 
mentala barriärer. Det gäller tillgänglig och säker kollektivtrafik med effektiva byten med också 
trygga och säkra gång- och cykelkopplingar.

1 Samverka över kommungränser kring identifiering och skydd av värdefulla kulturmiljöer och 
avvägningar mellan att bevara och utveckla miljöer som lockar människor till skärgården. 
Förmedling av lokal historia är också viktigt för att skapa samhörighet mellan boende.

3 Stödja forskning och nya initiativ som har potential att bidra till ekosystem i balans, 
sysselsättning eller annat värdeskapande i skärgården.

Motstående intressen och utmaningar
Skärgården är mycket attraktiv för besöksnäringen och det finns ett tryck på ny utveckling 
inom området. Detta innebär i sig en konflikt eftersom förändringar, ökad användning 
och slitage kan påverka attraktiviteten i området negativt.

Strandskyddet har som syfte att bevara livsmiljöer längs kusten och säkra 
tillgängligheten för allmänheten, men innebär också en begränsning i områden där 
kommunerna önskar ny utveckling eller där omvandling eller klimatsäkring behövs för att 
skydda värden i form av bebyggelse, hamnar eller kulturmiljöer.

Attraktiviteten för friluftsliv innebär potentiella intressekonflikter med andra 
användningar, såsom vattenbruk, hamnar eller verksamheter. Dessutom finns risk 
för negativ påverkan på friluftsliv och boende i form av buller och vågor från både 
vattensport och båttrafik. Tillväxt i båtlivet med nya småbåtshamnar, muddring och 
utsläpp hotar ålgräsbeståndet och andra viktiga biotoper i skärgården.

Skärgård
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Landskapsmässigt definieras kustbygden av skogsklädda åsar och jordbruksmark vid 
kusten. Här återfinns många kulturhistoriska lämningar och platser med lång historisk 
kontinuitet när det gäller boende, brukande och näringar. Detta på grund av det mer 
skyddade läget och möjlighet till livsuppehälle genom kombinationer av jordbruk, jakt 
och fiske. Kustnära jordbruk bidrar till att upprätthålla siktlinjer mellan land och hav.

Områdets målpunkter är i första hand lokala eller närregionala, i form av till exempel 
campingplatser, lägergårdar och platskrävande eller bullrande rekreation och friluftsliv.

Prioriterade överenskommelser i  kustbygden

5 Eftersträva hållbart brukande, begränsa miljöpåverkan och värna lokal livsmedelsproduktion för 
att stimulera efterfrågan på lokala jordbruksprodukter. Skydda mot utbyggnad av bostäder och 
infrastruktur men nyttja besöksvärdet.  

6 Det finns goda förutsättningar för att utveckla ekosystemtjänster i kustbygden. Området 
rymmer viktiga biotoper och vattendrag, och jordbruket kan medföra utsläpp och övergödning. 
Brist på betesdjur kan leda till igenväxning och minskad biologisk mångfald.

1 Landskapets öppenhet och viktiga siktlinjer bör bevaras. I kustbygden finns lämningar från fiske 
och fiskberedningsindustri, båtbyggeri och andra kulturmiljöer som kan nyttjas för att bygga 
identitet och skapa målpunkter, mötesplatser och aktiviteter.

4 I kustbygden är lokal tillgänglighet viktigare än regional. Många transportstråk passerar området 
och kan nyttjas av lokala målpunkter. Jordbruksmark kan vara en barriär för att nå strandlinjen.

Motstående intressen och utmaningar
Även kustbygden upplever ett exploateringstryck på grund av närheten till havet och 
skärgården samt den attraktivitet som finns i kustnära lägen med tillgång till bad och 
båtplatser. Avstyckning av tomter för bostads- och fritidshusbebyggelse reducerar 
den odlingsbara marken och gör driften mindre lönsam. I vissa fall kan småskaligt 
brukande upprätthållas i kombination med besöksnäring eller inriktning på ekologisk 
livsmedelsproduktion.

Jordbruket innebär påverkan på vattenkvalitet i form av näringsutsläpp. Samtidigt är 
det småskaliga jordbruket viktigt för att bibehålla öppna landskap och biologisk mångfald 
genom betesdrift.

Kustbygd
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Kustcentra

Kustcentra riktar sig mot kusten och havet både i struktur och innehåll, både i ett 
nutida och i ett historiskt perspektiv. I redovisningen har ofta flera orter slagits ihop till 
en nod för att illustrera ett behov av att samla funktioner och begränsa ny bebyggelse 
utanför tätortsgräns i en attraktiv och känslig miljö. Nodernas olika färger och storlekar 
representerar en potential att bättre utnyttja lokala förutsättningar och komplettera 
varandra. Något som stöds av en stärkt nord-sydlig koppling (se Transportstråk).

För att överensstämma med den övergripande strukturbilden från 2008 har mindre 
noder lagts till som inte definieras som kustcentra, men som utgör knutpunkter av 
betydelse längs huvudstråk för infrastruktur (Åsa, Ljungskile, Vallhamn och Henån).

Prioriterade överenskommelser för kustcentra

2 Förtätning inom befintlig bebyggelse skapar grund för effektiv och robust teknisk infrastruktur 
samt underlag för kollektivtrafik. Högre täthet innebär också goda förutsättningar för folkliv som 
attraherar både boende och besökande.

4 En nord-sydlig koppling i skärgården har potential för turism och kan möjliggöra att kustnoderna 
kompletterar varandra när det gäller utbud av service, handel eller upplevelser.

1 Tätorter i skärgården är en viktig del av landskapets karaktär. De är kulturmiljöer som bär på 
historia och identitet vilket är viktiga utgångspunkter för ny utveckling.

3 Skapa arbetsplatser som är verksamma hela året som motvikt till arbetsplatser inom 
besöksnäring med stora säsongsvariationer.

Motstående intressen och utmaningar
En viktig intressekonflikt som berör kustsamhällen är förhållandet mellan turismens 
anspråk och platsbehov, särskilt under högsäsongen, och bostäder, service och 
verksamheter som krävs för att möjliggöra boende året runt. Utan styrning eller reglering 
finns risk att permanentboende omvandlas till fritidsboende som också innebär att 
grunden för kommunal service och kollektivtrafik försvinner.

Utmaningar kring teknisk försörjning kan kräva att nya bostäder och verksamheter 
etableras i anslutning till befintlig infrastruktur, men kan också innebära begränsad 
kapacitet när det gäller till exempel dricksvattenförsörjning (för att undvika 
saltvattenintrång i vattentäkter).
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Transportstråk

De nord-sydliga huvudstråken i Strukturbild för Göteborgsregionen (2008) är 
som nämnt av stor betydelse för kustzonen. I fördjupningen visas tre andra typer 
av transportstråk i form av stärkta tvärkopplingar, en kompletterande nord-sydlig 
förbindelse i det yttre kustbandet och viktiga farleder som ansluter till kommersiella 
hamnar. Farleder för fritidsbåtar är inte strukturerande på samma sätt och visas inte.

Tvärkopplingarna förbinder kustcentra med huvudstråket på land och representerar 
stråk med satsning på effektiva gång-, cykel och kollektivtrafikförbindelser. I huvudsak 
sker kopplingen till huvudstråket i anslutning till noderna men det finns undantag. 
Stråken via Kungälv och särskilt Uddevalla har förlängts för att visa att dessa knyter an till 
andra huvudstråk och noder i inlandet.

Det kompletterande nord-sydliga stråket i det yttre kustbandet kan tolkas både som 
land- eller vattenburna förbindelser. Söder om Göteborg finns färre större öar och 
kopplingen syftar i denna del av området huvudsakligen på ökad framkomlighet med 
kollektivtrafik och sammanhängande cykel- och vandringsleder längs kusten.

Prioriterade överenskommelser för transportinfrastrukturen

4 Stärkta tvärkopplingar för kollektivtrafik, gång och cykel är viktigt för att öka tillgängligheten till 
skärgården och öka mångfalden bland de som befinner sig vid kusten. God tillgänglighet skapar 
förutsättningar för närrekreation, friluftsliv och turism.

2 Satsningar på hållbart resande både för arbetspendling och för besökande.

6 Muddring av hamnar och farleder leder till negativ miljöpåverkan.

Motstående intressen och utmaningar
Väl fungerande transporter är av stor vikt för boende, besökande och verksamheter. 
Samtidigt innebär vägbyggnationer stora utmaningar i möte med landskapets och 
naturmiljöns känslighet. Havsnivåhöjning, stranderosion och extremväder tillför 
ytterligare komplexitet i planeringen.

Överflyttning av gods- och persontransporter från väg till vatten kan avlasta vägnätet på 
land men färjetrafik året runt innebär höga kostnader. Muddring av farleder och hamnar 
innebär negativ miljöpåverkan.
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Hur kommer den fördjupade 
strukturbilden att användas?
Den fördjupade strukturbilden med gemensamma överenskommelser ska 
fungera som ett underlag och en vägledning för kommunernas planering i 
kust- och havsområdet. Strategidokumentet är starten på ett fortsatt sam-
arbete där vi tar gemensamt ansvar för en långsiktigt hållbar utveckling i 
kustzonen. Det är ett samarbete som kan ta sig uttryck på flera olika sätt 
och det är viktigt att bygga vidare där samarbetet gör mest nytta.

Samverkan mellan kommuner
Den fördjupade strukturbilden för kustzonen är ett första steg i att utveckla en 
samverkansplattform för planering i kust och hav. Arbetet med strukturbilden ger en bra 
grund för fortsatt samarbete och öppnar upp för olika sätt att arbeta vidare med frågorna

Det kan handla om att identifiera planeringsfrågor för kust och hav som ligger 
utanför kommunernas rådighet (till exempel kopplat till Havs- och vattenmyndigheten, 
Sjöfartsverket, Försvaret eller maritimt näringsliv) där det finns behov av att samarbeta 
kring gemensamma yttranden och strategier.

En annan väg framåt kan vara att utveckla samarbete på kommunövergripande nivå 
kring nyckelfrågor kopplade till fysisk planering i kustzonen, till exempel avfallshantering, 
dricksvattenförsörjning, krisberedskap, havsnivåhöjning och klimatanpassning. Där finns 
redan ett antal initiativ som ett fortsatt samarbete kan ta avstamp i, exempelvis kring 
regional vattenförsörjning och regional avfallsplanering.

Det kan även handla om att identifiera pilotprojekt som omfattar ett mindre antal 
kommuner, med utgångspunkt i strukturbildens överenskommelser, och söka gemensamt 
stöd för handlingsplan och genomförande.

Ett antal etablerade nätverk finns redan vilka kan vara tänkbara att bygga vidare på i 
fortsatt samverkan, till exempel 8+fjordar, Fiskekommunerna, Ett enat Bohuslän och 
Ren Kust i Bohuslän. Där kan den fördjupade strukturbilden med överenskommelser 
fungera som ett underlag för diskussioner med relevans för kustzonsplanering. 

Det är också viktigt med en kontinuerlig diskussion för att fånga upp 
kommungemensamma och gränsöverskridande utmaningar där ökad samverkan krävs. 
Där är GR:s befintliga strategiska nätverk och chefsnätverk viktiga arenor för att lyssna av 
vilka behov och utmaningar som finns och som kräver gemensamma lösningar.

Fortsatt arbete med kustzonsplanering
GR är tillsammans med Orust och Uddevalla kommuner avsändare av detta strategiska 
dokument. Med det följer ett ansvar att följa upp den fördjupade strukturbildens relevans 
och genomslag. I praktiken kan det exempelvis innebära att GR tar stöd i den fördjupade 
strukturbilden och överenskommelserna i remissvar på kommunernas översiktsplaner 
eller andra relevanta remisser. Men det innebär också att GR, tillsammans med 
kommunerna, behöver utvärdera om de befintliga nätverken och samverkanstrukturerna 
räcker till för att hantera frågor kopplade till kommunövergripande planering i kustzonen.
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Begrepp, gränser och överlappande planeringsansvar i territorialhavet. Bearbetad figur från Havsplan för Västerhavet.

Kommunal planering

Statlig havsplanering

Planeringsförutsättningar
Det mellankommunala kustzonsarbetet har löpt parallellt med annat plane-
ringsarbete i regionen, till exempel “Havsplan för Västerhavet” och “Maritim 
strategi för Västra Götaland”. En del i arbetet med den förstudie som föregått 
strukturbildsarbetet handlade därför om hur kustzonsplaneringen stödjer 
och samverkar med den pågående nationella havsplaneringen. 

Nationell maritim strategi 
År 2015 presenterade Sveriges regering en strategi för att främja de maritima näringarna, 
En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö. Strategins vision är 
konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara näringar med syfte att bidra till ökad 
sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö. Strategin ska bidra till 
att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen Hav i balans och Levande kust och skärgård. 
Strategin ska också bidra till att uppnå målsättningarna i EU:s havsmiljödirektiv och till 
att stärka såväl regional som lokal konkurrenskraft.

Arbetet har genomförts i dialog med berörda aktörer och mynnat ut i sex identifierade 
åtgärdsområden att utgå ifrån i processen för att nå visionen: Friskt och säkert hav, 
Kunskap och innovation, Planering med maritimt perspektiv, Funktionella regler 
och väl fungerande processer, Internationellt samarbete och Förutsättningar för 
näringslivet och branschspecifika åtgärder.

Havsplan för Västerhavet 
Enligt EU:s ramdirektiv för havsplanering ( 2014/89/EU) ska alla medlemsstater 
senast år 2021 ha upprättat havsplaner. Havs- och vattenmyndigheten bedriver därför 
ett arbete med att ta fram statliga havsplaner. Havsplanerna tas fram för att visa hur 
havet ska användas hållbart och effektivt, både på kort och på lång sikt. Det vill säga 
hur havets resurser ska användas och hur olika intressen ska samsas om havet nu och i 
framtiden.  När havsplanerna beslutats, vilket är beräknat att göras av regeringen senast 
år 2021, ska de ge vägledning för myndigheter och kommuner i planeringssammanhang, i 
tillståndsärenden och i förvaltningen av havet. Den havsplan som tas fram för Västerhavet 
omfattar Västra Götalands och Hallands län samt norra delen av Skåne län. REMISSFÖRSLAG
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Arbetsgruppen har analyserat bebyggelsestruktur, 
transportinfrastruktur och tillgänglighet till kusten.
En central utmaning är att genom kommunal 
planering skapa förutsättningar för levande 
samhällen vid kusten. En eftersträvansvärd 
bebyggelsestruktur kan exempelvis vara 
sådan som stödjer och möjliggör utveckling av 
kollektivtrafiksystem i kustområden för tåg, buss 
och båt. 

Rapporten pekar på att det behöver göras 
avvägningar och prioriteringar mellan markanspråk 
för ny bebyggelse, hållbara areella näringar och 
allmänhetens åtkomst till stränder och hav.
Kopplat till bebyggelsestruktur har arbetsgruppen 
identifierat ett särskilt behov av fördjupad 

kunskap och samverkan kring vattenförsörjning, 
klimatanpassningar och utveckling av hållbara 
maritima näringar.

Tillgången till kusten som bostadsort, såväl 
för åretruntboende som delårsboende, är på väg 
att bli en socioekonomisk fråga med stigande 
fastighetspriser i kustnära lägen. För att motverka 
detta har arbetsgruppen identifierat ett behov av 
blandade bostadstyper i kustsamhällen. 

Under rubriken transportinfrastruktur 
behandlas frågor gällande sjöfart, kollektivtrafik 
till sjöss samt handelshamnar och dessutom 
förbindelser mellan kustzonen och inlandet. Bland 
slutsatserna i rapporten finns: Det nord-sydliga 
infrastrukturstråket på land (E6 och Bohusbanan) 

Maritim strategi för Västra Götaland
Västra Götalandsregionen (VGR) har i samarbete med kommunerna i Västra Götaland 
tagit fram en maritim strategi. Strategin utgår från Vision Västra Götaland och regionala 
tillväxtprogram. Strategin omfattar inte bara Västerhavet utan också berörda delar av 
Vänern och ska utgöra en grund för att vidareutveckla den maritima sektorn och samla 
aktörer kring en målbild och vision för utvecklingen. VGR leder arbetet, och samverkar 
med regionens berörda intressenter i Maritima klustret i Västsverige. Strategin 
bygger på en vision för den maritima sektorn i Västra Götaland, inspirerad av arbetet i 
grannländerna: “Västsverige skall vara en av Europas ledande maritima regioner med 
lösningar inriktade på innovation och miljöanpassad tillväxt”. Arbetet har bland annat 
mynnat ut i ett Handlingsprogram för hållbara maritima näringar för 2016-2019.

Angränsande aktuella strukturbilder
Kommunerna i norra Bohuslän, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil och Munkedal tog i 
ett samverkansprojekt år 2009 fram en blå översiktsplan och en gemensam strukturbild. 
I den nordvästra delen av Uddevalla kommun gränsar området för strukturbilden i detta 
dokument till Strukturbild Norra Bohuslän. 
Ett strukturbildsarbete pågår också i Fyrbodal, ett kommunalförbund med 14 
medlemskommuner där kommunerna i norra Bohuslän samt Orust och Uddevalla 
kommuner ingår. I första hand omfattar denna strukturbild de kommuner som inte ingår i 
Strukturbild Norra Bohuslän och GR:s samt Orust och Uddevalla kommuners strukturbild 
för kustzonen. Arbetet är planerat att presenteras under 2019.

Arbetsgruppernas delrapporter
Det tematiska arbetet inom kustzonsprojektet har bedrivits i fyra arbetsgrupper som 
har utgjorts av representanter och experter från de deltagande kommunerna, berörda 
länsstyrelser och GR men även från andra organisationer, såsom Turistrådet Västsverige, 
8+fjordar, Västkuststiftelsen, Vattenrådet för Bohuskusten med flera.

Arbetet har resulterat i fyra delrapporter med teman Struktur, Havsanändning, 
Upplevelser och Miljö. Dessa beskriver planeringsförutsättningar med utgångspunkt i ett 
nuläge (år 2018) efterföljt av en analys av utmaningar och målkonflikter i relation till en 
långsiktigt hållbar utveckling. Rapporterna innehåller också förslag på fortsatt arbete när 
det gäller avvägningar mellan olika intressen, samverkan och framtida utredningsbehov. 
Nedan följer en kort sammanfattning av de viktigaste slutsatserna från varje delrapport.
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möjliggör effektiva resor. Längre ut i kustbandet 
är den nord-sydliga tillgängligheten sämre, både 
till havs (utan egen båt) och på land för gång- och 
cykeltrafik. I öst-västlig riktning kan konstateras 
att tillgängligheten till kusten med bil generellt 
är mycket god i princip i hela området medan 
motsatsen gäller för cykel- och kollektivtrafik. 

Framtida satsningar på transportinfrastruktur 
bör fokusera på utvalda öst-västliga kopplingar 
för cykel- och kollektivtrafik och stärkta nord-
sydliga kopplingar i kustbandet till exempel i form 
av cykelleder, vandringsleder och färjetrafik. Det 

pekas också på behovet av kopplingar mellan större 
tätorter och mindre orter i kustbandet, inklusive 
områdets ”utposter”, exempelvis Käringön.

Tillgänglighet handlar bland annat om vilka 
platser som är tillgängliga med kollektivtrafik 
samt vilka hinder som finns i form av exploatering 
och privatisering. Tillgänglighet handlar även 
i vidare bemärkelse om att undanröja hinder 
i olika former för att alla människor, oavsett 
funktionsnedsättning, socioekonomisk bakgrund 
eller annat, ska kunna ta del av de värden som finns 
i kustzonen.

Arbetsgruppen har speciellt analyserat vattenbruk, 
fiske och energiproduktion till havs samt muddring 
och muddertippning, där ett mellankommunalt 
perspektiv krävs för att möjliggöra en hållbar 
utveckling. 

Inom området finns goda förutsättningar 
för vattenbruk när det gäller fisk, blötdjur 
och makroalger. Det pågår en omfattande 
teknikutveckling som förväntas kunna bidra till 
ökad lönsamhet och minskad miljöpåverkan i slutna 
system. Rapporten pekar på brist på rovfisk och 
behov av fiskefria områden och annat skydd för att 
säkra hållbart fiske och beståndens återhämtning.

Det finns idag fyra kommunalt utpekade 
vindkraftområden i utredningsområdet: ett i 
Kungälvs kommun, ett i Öckerö kommun samt 
två i Göteborgs kommun. Alternativa lösningar 
som vindkraft med flytande fundament, vågkraft, 
strömkraft och flytande solkraft kommer eventuellt 
att efterfråga miljöer där olika tekniker kan 
testas. Det är svårt att bedöma marin bioenergi 
och dess potential i och med att det inte finns 
något nätverk/branschförening som bevakar 
utvecklingen på samma sätt som inom de andra 
energislagen. Ur ett rumsligt perspektiv konkurrerar 
de olika energislagen i liten utsträckning med 
varandra. Energislagens miljöpåverkan har inte 

analyserats men antas skilja sig markant mellan 
de olika tekniklösningarna. Bedömningen idag 
är att havsbaserad vindkraft (med bottenfasta 
fundament) är det enda energislaget som inom en 
tioårsperiod har kommersiella förutsättningar att 
etableras som fullskalig anläggning i Sverige.

Arbetsgruppen har också behandlat temat 
muddring och muddertippning. Sveriges Geologiska 
Undersökning (SGU) och Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län har samarbetat kring en bedömning 
av tidigare nyttjade dumpningsplatser i länet med 
syfte att ta fram ett maringeologiskt underlag för 
att kunna bedöma platsernas lämplighet för fortsatt 
dumpning, men även för att föreslå alternativa 
platser för dumpning.

I rapporten identiferas olika förbättringsområden 
där mellankommunal samverkan krävs. Detta 
gäller till exempel vid fastställande av godtagbart 
underlag och samordning av olika prövningar 
och tillsyn, både för befintliga dumpningsplatser 
och möjliga nya platser som är lämpliga för 
muddertippning, inklusive på land. Det finns också 
ett behov av ökad kunskap om bottenförhållanden, 
teknikutveckling kring möjlig återvinning eller 
återbruk av muddermassor, samt god planering av 
nya båthamnar och bryggor som minskar behovet 
av muddring.

Rapporten har fokus på båtliv och besöksnäring, 
men med utgångspunkt i att kustzonen till stor del 
utgörs av känsliga miljöer med begränsade resurser. 
Balansen mellan utveckling och bevarande blir 
således ett viktigt perspektiv. En av slutsatserna 
från analysen är att tillgängligheten till hamnar 
och det maritima upplevelserummet är viktiga 
beståndsdelar som kan och behöver utvecklas – 
“Att säkerställa att kustzonen är tillgänglig för så 
många som möjligt utan att utarma de resurser som 
är grunden för dess attraktivitet.”

I rapporten pekas på behov av satsningar på 
tillgängliga, multifunktionella noder i kustbandet ut 
inklusive nord-sydliga kopplingar mellan noderna, 
vilket också speglas i den fördjupade strukturbilden. 

Arbetsgruppen anser att besöksnäringens 
behov behöver synliggöras i den kommunala 
kustzonsplaneringen. 

Digitalisering bedöms kunna bidra till större 
möjligheter till miljöhänsyn, minskade kostnader, 
bättre spridning av och tillgång till information 
med mera. Ett konkret exempel är utvecklingen av 
delningsekonomi inom besöksnäring och båtliv.

En viktig samverkansplattform för 
besöksnäringen inom projektets område är 
Turistrådet Västsverige. Ett annat exempel på 
en drivande samverkansplattform är “Ett enat 
Bohuslän” som samlar elva kommuner och 
besöksnäringens aktörer kring utvecklingen av 
Bohuslän som destination.
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Definitioner och begrepp

Grön infrastruktur syftar oftast på ett sammanbundet nät av naturområden, till exempel våtmarker, parker, 
skogsreservat och jordbruksmark samt marina områden som på ett naturligt sätt reglerar temperaturer, 
översvämningsrisker och vatten-, luft- samt ekosystemkvalitet. Ibland skiljer man på grön infrastruktur och 
blå infrastruktur på så sätt att den gröna innefattar trädgårdar, parker, gröna tak och liknande medan den blå 
innehåller vattendrag och hållbara dräneringssystem. I Havsplan för Västerhavet används begreppet  
marin grön infrastruktur om biotoper och strukturer som skapar ekologiska sammanhang i havet och vid 
kusten. Blå infrastruktur syftar ibland (dock inte i detta dokument) på vattenburna transporter.

Cirkulär ekonomi bygger på kretslopp och handlar om att återvinna, återbruka och dela på resurser för att 
motverka överkonsumtion och minska utsläpp. Det står i kontrast till en linjär ekonomi med ”slit och släng”. 
Marin cirkulär ekonomi kan innebära att ta till vara på råvaror och biprodukter från fiskenäring, vattenbruk 
och beredningsindustri för värdehöjande åtgärder, till exempel att fiskrens från en beredningsfabrik används 
till foder eller görs om till energi i en biogasanläggning.

Ekosystemtjänster är tjänster och produkter som ekosystemen ger oss människor, till exempel mat, luft 
eller platser för rekreation.

Levande samhällen avser här att orterna har en åretruntbefolkning som är verksam på orten eller pendlar 
till annan plats för arbete, att det finns viss service och kollektivtrafik som är tillgänglig året om.

Marin avser i detta dokument något som härrör från havet, exempelvis marina råvaror som fisk eller musslor.
Maritim avser i detta dokument något som förekommer vid eller är beroende av havet, till exempel maritima 
verksamheter i form av havsbaserad vindkraft, fiskodling och besöksnäring vid kusten.

Att bevara en livskraftig kustzon och havsmiljö 
och nyttja dess resurser på ett hållbart sätt 
är ett principiellt centralt förhållningssätt i 
kustzonsplaneringen. Även människan vinner på 
en god kust- och havsmiljö, inte minst genom ökad 
attraktivitet för boende och besökare.

Rapporten beskriver de fysiska och juridiska 
planeringsförutsättningarna samt specifika 
utmaningar som finns för kustzonen , sett ur ett 
miljöperspektiv. Fokus ligger på de miljöaspekter 
som är specifika för planering i kustzonen och som 
därför skiljer sig från planeringen på land.

Kustområden är särskilt känsliga för 
klimatförändringar, både långsamma (i form 
av stigande havsnivåer, ändringar i vind- och 
vågexponering, stranderosion eller invasion av 
främmande arter) och mer oförutsedda händelser 
(som stormar, översvämningar och utsläpp).

I rapporten pekas också på att fragmentering av 

marina miljöer har en negativ effekt på många arter 
vars livsutrymme och möjligheter till förflyttning 
och genetiskt utbyte blir starkt begränsat. Andra 
problem som tas upp är undervattensbuller och 
skräp i haven samt på havsbottnar.

Rapporten rekommenderar satsningar på hållbart 
kollektivt resande och minskad klimatpåverkan 
från båtliv och sjöfart, till exempel genom satsning 
på eldrift (med tillhörande infrastruktur på 
land), begränsningar i utsläpp samt reduktioner i 
markanspråk för bryggor och förvaring. 

Ekosystembaserade mål och strategier bör ligga 
till grund för planeringen. Ekosystemansatsen 
ställer krav på planeringsunderlag och arbetssätt. 
Det lyfts även fram ett behov att utöka marina 
områdesskydd och uppdatera befintliga föreskrifter 
med fördjupad kunskap. Strandskyddet pekas ut 
som en viktig byggsten för hållbar användning av 
känslig kustmiljö.

Planeringsstöd
Strukturbilden och överenskommelserna ska fungera som ett verktyg och underlag för 
kommunernas kommande arbete med översiktling planering i sina respektive kust- och 
havsområden. Som stöd till detta dokument finns en gemensam kunskapsplattform där 
det går att hitta arbetsgruppernas delrapporter, underlagsrapporter och andra plan- och 
strategidokument för kust och hav. Där finns också ett kartverktyg och länkar till geodata 
med relevans för kustzonsplaneringen.
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IdeNtItet
/

IKONeR

IdeNtItet GÖteBORGSReGIONeN
GRAFISK MANUAL

Ikoner Ikonerna ska användas för att förtydliga 
och förenkla budskapet. Vi ska inte använda 
 ikonerna som dekoration. 

Ikonerna får inte justeras 
och ska användas på samma 
sätt av alla. 

Se hur vi använder i konerna 
på nästa sida.

Te
m

a 
M

ilj
ö

REMISSFÖRSLAG

REMISSFÖRSLAG



Hur har arbetet genomförts?
Den fördjupade strukturbilden för kustzonen är ett resultat från projektet 
“Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Udde-
valla”. Projektet pågick under perioden 2016-2019 och föregicks av en för-
studie (2014-2015), vilken syftade till att initiera en process där kustkom-
munerna Kungsbacka, Göteborg, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust 
och Uddevalla skulle skapa förutsättningar för ett fördjupat samarbete kring 
kustplanering tillsammans med relevanta regionala aktörer.

Arbetet med att ta fram den fördjupade strukturbilden för kustzonen har letts av GR med 
huvudansvar för framdrift i projektet och med budgetansvar. Det har också funnits en 
politisk styrgrupp för projektet bestående av Styrgruppen för miljö- och samhällsbyggnad 
inom GR och en politisk representant vardera för Orust respektive Uddevalla kommun.

Projektledningen på GR har utgjorts av Susanne Härenstam, Ida Lindbergh, Janna 
Petersson samt senior rådgivare Lars Heineson.

Projektets strategiska ledningsgrupp har utgjorts av Jessica Hjerpe Olausson (Västra 
Götalandsregionen), Ingela Isaksson och Gunnar Åkerlund (Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län), John Wedel (Business Region Göteborg) och Pia Arnesson (GR).

Det tematiska arbetet har bedrivits inom fyra arbetsgrupper med fokus på olika 
områden: Struktur, Havsanvändning, Upplevelser och Miljö. Grupperna har utgjorts 
av representanter och experter från de deltagande kommunerna, berörda länsstyrelser 
och GR men även från andra organisationer, så som Turistrådet Västsverige, 8+fjordar, 
Västkuststiftelsen, Vattenrådet för Bohuskusten med flera.

En operativ arbetsgrupp, bestående av representanter från alla deltagande kommuner 
(se nedan), har haft huvudansvar för att utarbeta den fördjupade strukturbilden baserat 
på det resultat som tagits fram inom arbetsgrupperna.  

Kungsbacka: Raquel Dias Sandblad (ordinarie), Anna Frykman/Anders Lund (ersättare)
Göteborg: Martin Knape (ordinarie), Stella Bergström (ersättare)
Öckerö: Johanna Paulsson (ordinarie), Theres Benito (ersättare)
Kungälv: Torbjörn Nilsson (ordinarie)
Stenungsund: Mikaela Danielsson (ordinarie), Maria Alm (ersättare)
Tjörn: Karin Löfgren (ordinarie), Anna Aldegren (ersättare)
Orust: Ulrika Marklund (ordinarie), Ronny Svensson (ersättare)
Uddevalla: Sofia Ström (ordinarie), Elin Carlsson (ersättare)
GR: Projektledningen samt Christine Flood

Projektet har finansierats av de åtta kustkommunerna och GR
tillsammans med:
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www.goteborgsregionen.se

Fördjupad strukturbild för kustzonen
En strukturbild ska vara vägledande för den fysiska planeringen 
inom kommunerna. Den strukturbild som beskrivs i detta 
dokument har fokus på kustzonen och är en fördjupning av 
Strukturbild för Göteborgsregionen från 2008.

Kustzonen har stor attraktionskraft och är identitetsskapande 
för hela regionen. Tillgänglighet till och utveckling av 
kustzonen är därför en gemensam angelägenhet, och viktiga 
värden, resurser och intressen bör hanteras i en gemensam 
strategi, där vi är överens om hur vi tar ansvar för kustzonens 
framtida utveckling och bevarande.

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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Till myndigheter, kommuner och organisationer med flera 

enligt sändlista 
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Förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen 
 

 

 

 

Överenskommelser för framtida planering i Göteborgsregionen, 

Orust och Uddevalla 
 

Ett förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen inklusive överenskommelser 

har arbetats fram av Göteborgsregionen, Orust kommun och Uddevalla kommun. 

Förslaget är en gemensam strategi för hur kust- och havsområdet från Kungsbacka 

i söder till Uddevalla i norr ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.  

 

Kustzonen har stor attraktionskraft och är identitetsskapande för hela regionen. 

Tillgängligheten till och utvecklingen av kustzonen är därför en gemensam 

angelägenhet. Viktiga värden, resurser och intressen hanteras i den fördjupade 

strukturbilden för kustzonen, där vi är överens om hur vi tar ansvar för kustzonens 

framtida utveckling och bevarande.  

 

Den fördjupade strukturbilden sätter ramarna för och ska fungera som ett stöd vid 

avvägningar och prioriteringar i kommunernas planering. Vidare visar den på de 

viljeinriktningar som ska utgöra grunden i varje kommuns fysiska planering och i 

den mellankommunala kustzonsplaneringen. Ett gemensamt strategidokument för 

kustzonen är också viktigt, då det visar kommunernas gemensamma syn på 

utvecklingen i kustområdet i relation till andra pågående processer, till exempel 

den statliga havsplaneringen.     

 

Den fördjupade strukturbilden för kustzonen omfattar sex överenskommelser med 

tillhörande kartbild och är en fördjupning av Strukturbild för Göteborgsregionen 

från 2008.  
 

Göteborgsregionen önskar nu att få in era synpunkter på förslaget. Därefter görs 

eventuella revideringar innan förslaget går upp för politisk behandling i 

Göteborgsregionens förbundsstyrelse samt i Orust och Uddevalla kommuner. 

Samtliga kommuner i Göteborgsregionen respektive Orust och Uddevalla föreslås 

ställa sig bakom den fördjupade strukturbilden för kustzonen.    
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Frågor vi önskar svar på 

Förutom synpunkter på den fördjupade strukturbilden för kustzonen inklusive 

kartbild och överenskommelser önskar Göteborgsregionen få svar på följande 

frågor:  

1. Hur skulle ni vilja arbeta med fortsatt samverkan gällande kustzonsfrågor? 

2. Hur ser ni på ert ansvar för den fortsatta utvecklingen utifrån den 

fördjupade strukturbilden för kustzonen inklusive överenskommelser? 

3. Hur kommer ni att använda den fördjupade strukturbilden i ert arbete 

framöver? 

 

Remisstiden pågår från 7 mars till 7 juni 2019 och skriftliga synpunkter ska ha 

inkommit till nedanstående mejladress senast den 7 juni 2019. 

 
E-post: gr@goteborgsregionen.se 

Ange ”Remissvar fördjupad strukturbild för kustzonen” i ämnesraden. 

 

Frågor under remisstiden besvaras av: 

 

Ida Lindbergh, projektledare 

E-post: ida.lindbergh@goteborgsregionen.se  

Telefon: 031-335 53 77 

 

 

Bilaga:  

• Fördjupad strukturbild för kustzonen - Överenskommelser för framtida 

planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. Remissförslag, 

2019-02-20 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Maria Sigroth        

Avdelningschef Miljö och samhällsbyggnad        
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Om projektet  

 

Den fördjupade strukturbilden för kustzonen med tillhörande överenskommelser 

är ett resultat av projektet Mellankommunal kustzonsplanering i 

Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. Projektet pågår under perioden 2016-

2019. Åtta kustkommuner deltar i projektet; Kungsbacka, Göteborg, Öckerö, 

Kungälv, Tjörn, Stenungsund, Orust och Uddevalla.  

 

Projektet syftar till att etablera en fördjupad samverkan mellan kommuner, 

myndigheter och andra relevanta aktörer för att uppnå en hållbar utveckling av 

kust- och havsområdet i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla.  

 

Det övergripande målet är att utarbeta en fördjupad strukturbild för kustzonen 

från Uddevalla i norr till Kungsbacka i söder. Bilden kommer att lyfta den regionala 

strukturen och ska fungera som ett verktyg och underlag för kommunernas arbete 

med översiktlig planering i kust- och havsområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Projektet finansieras av Göteborgsregionen (GR) och de åtta kustkommunerna;  
Kungsbacka, Göteborg, Öckerö, Kungälv, Tjörn, Stenungsund, Orust och Uddevalla tillsammans med: 
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

Naturvårdsverket 

Region Halland 
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Skaraborgs kommunalförbund 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
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Statliga myndigheter 
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Trafikverket - Region Väst 
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Universitet 
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avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet. 

Diarienummer: 0034/19   

 

Beslut om samråd och utställning av förlag till 
regional avfallsplan, Göteborgsregionen 
minskar avfallet. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner planförslaget till ny regional avfallsplan, 
Göteborgsregionen minskar avfallet – avfallsplan för tretton kommuner.  
 
Förslaget skickas ut för samråd till länsstyrelsen i Västra Götaland, kommunens 
nämnder, större fastighetsägare och andra berörda samt ställs ut till allmänheten.  
 
 
Ärendet  
En ny regional avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet, som skall ersätta 
den nuvarande, A 2020, är under framtagande. Ett förslag till samrådshandlingar 
kommer att vara klart att skickas ut till kommunerna den 9 april 2019. GR:s 
styrgrupp för miljö och samhällsbyggnad kommer på sitt möte den 25 april 2019 att 
hantera planen och därefter kan beslut om samråd och utställning tas i respektive 
kommun.  
 
Planförslaget skall efter beslut i kommunstyrelsen skickas ut digitalt för samråd till 
länsstyrelsen i Västra Götaland, kommunens nämnder och styrelser, större 
fastighetsägare och andra berörda med inbjudan att inkomma med synpunkter. 
Rekommendation från Avfall Sverige är att det, vid behov, även hålls samrådsmöte i 
kommunen där fastighetsägare erbjuds att inkomma med synpunkter. Det kommer 
även att hållas kommungemensamma möten på GR. 
 
Planen skall dessutom ställas ut till allmänheten under minst fyra veckor. 
Kommunen skall inför utställningen informera om detta på kommunens hemsida. 
Samrådstiden och tid för utställningen är planerad till 31 oktober 2019.  



 
 

 

 
I november kommer justeringar och ändringar att göras efter inkomna förslag och 
synpunkter från samråd och utställning. Avfallsnätverket tar på sitt decembermöte 
del av förslaget som sedan godkänns av chefsnätverket i januari 2020.  
Antagandet av ny regional avfallsplan sker, sannolikt i mars 2020, i GR:s 
förbundsstyrelse, med en rekommendation till medlemskommunerna skall anta 
planen. När planen är antagen av GR kan kommunerna anta planen i respektive 
kommunfullmäktige.  
 
Beredning 
Samrådstiden bör vara minst två månader från det datum då beslut om samråd 
fattades. Tiden för utställning av planen till allmänheten bör vara minst fyra veckor. 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Bilaga 
Tidplan för det fortsatta arbetet 
 
 
 
 
 
Urban Olsson 
Samhällsbyggnadschef 
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Vad är en avfallsplan?
• Styrdokument för avfallshanteringen
• Mål och förslag till åtgärder hur avfall 

ska tas om hand och förebyggas
• Lagstadgat





Nya områden
• Nedskräpning
• Förebyggande av avfall
• Avfallshantering i fysisk planering
• Avfall som kommunen ansvarar för









Avfallshierarkin

• Prioriteringsordning för att 
minimera miljöpåverkan

• Ju högre upp i trappan desto bättre



Direktiv och överenskommelser

• FNs globala mål
• EU lagstiftning
• Sveriges miljömål
• Naturvårdsverkets föreskrifter
• Klimat 2030 –

Västra Götaland ställer om









Förslag till mål - Hushåll
• Hushållsavfallet ska minska med 

30 % per invånare

• Matsvinnet från hushåll ska minska 
med 50 % per invånare

• Plastavfallet från hushåll ska minska 
med 50 % per invånare

• Elavfallet från hushåll ska minska 
med 50 % per invånare

• Grovavfallet från hushåll ska minska 
med 30 %  per invånare



Förslag till mål – Kommunala verksamheter
• Avfall från kommunens verksamheter ska 

minska med 40% per heltidsanställd

• Matsvinnet från kommunens egna 
verksamheter ska minska till maximalt 30 
gram per serverat huvudmål

• Livslängden på bärbar elektronik inom 
kommunal verksamhet ska öka 

• Användningen av engångsartiklar i kommunal 
verksamhet ska minska med 50 %





• Det ska finnas förutsättningar för 
kommunens egna verksamheter att 
återanvända produkter

• Minst 30 % av det grovavfall som 
kommunen samlar in ska förberedas 
för återanvändning.

• Alla invånare ska ha fastighetsnära 
möjlighet att lämna produkter och 
material till återanvändning. 

Förslag till mål





Förslag till mål

• Minst 90% av allt inlämnat avfall på 
återvinningscentraler ska vara rätt sorterat 
varav inget farligt avfall i fel fraktion

• Minst 70 % av innehållet i restavfallet ska var 
rätt sorterat. Dessutom får inget av innehållet 
vara farligt avfall

• Minst 70 % av uppkommet matavfall ska gå till 
näringsåtervinning och biogasproduktion eller 
annat miljömässigt motsvarande ändamål



Förslag till mål

• Textil i restavfallet ska minska med 60 % till

• Alla kommunala arbetsplatser ska sortera 
sitt avfall

• Avfallstransporterna ska vara 30 % mer 
energieffektiva 2030

• Fordon och maskiner i avfallsverksamhet 
ska drivas fossilfritt





Förslag till mål

• Lokalisering av större 
avfallsanläggningar för både dagens 
och framtidens behov säkras genom 
fysisk planering 

• Plats för avfallets infrastruktur, från 
bostad till mottagningsanläggning, 
säkras i detaljplaner och bygglov 





Förslag till mål

• Minst 90 % av användarna ska vara 
nöjda med avfallshanteringen.

• Minst 90 % av användarna ska tycka 
att det är enkelt förebygga, 
återanvända och hantera avfall på rätt 
sätt

• Minst 90% av användarna ska uppleva 
att de får ett bra bemötande i kontakt 
med kommunens avfallsverksamhet





Förslag till mål

• Kommunerna ska säkerställa 
att kustlinjen städas 
regelbundet från strandskräp

• Skräp på marken ska 
minska med 50% 

















  

Göteborgsregionen har växt. Fler och fler 
har lockats av att leva nära de saltstänkta 
klipporna, de frodiga skogarna och de 
blanka sjöarna. Fler och fler har lockats av 
kulturen, nöjena, arbetet och människorna. 
Vi har blivit fler i regionen - men ändå har 
avfallet minskat. För mitt i denna tillväxt 
har det hänt någonting. Brinnande skogar 
och en hotande klimatkris har påverkat oss 
och vi har förstått att vi behöver göra flera 
insatser tillsammans för att vända trenden. 
Avfallsmängderna var ett resultat av en 
lång tid av överkonsumtion och felhante-
ring av värdefulla resurser. Vi valde därför 
att möta problemet – och vi lyckades!  

Idag förstår vi värdet i våra saker, vi  
gillar det vi har och behöver inte alltid köpa  
nytt. När något går sönder så lagar vi det 
och när vi vill förnya så byter vi med  
varandra eller handlar begagnat. Våra gre-
jer har gått från att vara slit-och släng till 
att räcka livet ut och generationer vidare. 

De stora högarna med avfall represente-
rar en svunnen tid som vi nu har svårt att 
föreställa oss. Vi minns knappt tiden då 

det var standard att bada i havet jämsides 
gamla plastflaskor. Idag hamnar inte plast i 
havet eftersom vi har slutat skräpa ner och 
städat upp våra synder. Vi minns knappt 
tiden då vi slängde mat som fortfarande 
gick att äta. Idag använder vi våra sinnen 
och tar tillvara på våra rester. Det lilla 
matavfall som blir över sorterar vi så att det 
kan komma till nytta.

Hur har vi kommit till den här insikten? 
Det är kommunen som har visat vägen  
genom att i alla delar av våra liv inspirera 
till att tänka en gång till. I hemmet, på 
jobbet, i skolan, i staden - var vi än  
befinner oss så finns det tjänster och hjälp-
medel som gör det så enkelt att förebygga 
avfallet att det känns krångligt att låta bli. 
Det var en gemensam insats som ledde oss 
till den region vi ser idag. En region där 
allt är ett kretslopp och det egentligen inte 
finns något avfall, utan bara saker som  
hamnar på nya platser.  

En region utan avfall
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Avfall är en viktig fråga som både berör 
och engagerar. Enligt miljöbalken ska alla 
kommuner ha en avfallsplan som omfattar 
allt avfall i kommunen. En avfallsplan ska 
innehålla mål och åtgärder för hur kommu-
nen långsiktigt planerar för förebyggande 
och hantering av avfall inom kommunen. 

Den första gemensamma avfallsplanen 
(A2020) antogs av Göteborgsregionen 
(GR) 2010, och antogs efter det av  
respektive medlemskommun. 

Kommunerna har tillsammans med 
GR arbetat för att uppnå målen i planen. 
Under 2017 beslutades även att nästa 
avfallsplan skulle tas fram gemensamt då 
det värdefulla samarbetet med A2020 har 
bidragit till måluppfyllelse och utveckling 
av avfallsarbetet i kommunerna.

Arbetet med en ny avfallsplan (Göte-
borgsregionen minskar avfallet) påbör-
jades 2018 med en workshop där priori-
terade områden arbetades fram. Krav i 
lagstiftning och utvärdering av tidigare 
avfallsplan (A2020) togs hänsyn till vid 
planering av den nya planens målområ-
den. Utifrån dessa områden tillsattes sju 
arbetsgrupper med representanter från alla 
kommuner och flera olika förvaltningar och 
verksamheter. De fick i uppdrag att ta fram 
förslag till mål och åtgärder. Arbetet med 
framtagandet av avfallsplanen har rappor-
terats till chefsnätverk för avfall, vatten och 
avlopp (VA) samt till den politiska styr-
gruppen för Miljö och samhällsbyggnad 
på GR. Det har även förts dialog med 
medlemskommunernas politiska 
församlingar. 

Tillsammans har arbetsgruppernas  
arbete resulterat i avfallsplanen Göte-
borgsregionen minskar avfallet som 
kommer att ligga till grund för kommu-
nernas arbete, både gemensamt och i den 
egna kommunen, fram till 2030. Planen är 
framåtsträvande och har ett stort fokus på 
förebyggande av avfall och innehåller mål 
för relevanta steg i avfallstrappan. 

Avfallsplanen utgör en av två delar i  
kommunens renhållningsordning, den 
andra delen är avfallsföreskrifter. 
 
Syftet med avfallsplanen är att förebygga 
avfall och utveckla hantering av det avfall 
som trots det uppstår.

Avfallsområdets styrning
Avfallsområdet styrs både av EU-lagstift-
ning och nationell lagstiftning. Sedan den 
tidigare avfallsplanen, A2020, togs fram 
har direktiv och program ändrats och till-
kommit på EU nivå. 

Avfallsdirektivet ställer krav på med-
lemsstaterna att förebygga avfall, främja 
återanvändning och materialåtervinning 
samt innehåller mål för materialåter- 
vinning av kommunalt avfall och bygg- 
och rivningsavfall. Under 2018 beslutades 
ändringar i avfallsdirektivet med bindan-
de avfallsmål som ska uppnås till 2025, 
2030 och 2035. Bland annat ställs krav på 
källsortering av farligt avfall från hushåll, 
textilavfall och biologiskt avfall. Det finns 
dessutom krav på att medlemsstaterna 
ska ha avfallsförebyggande program och 
EU har även antagit ett paket för cirkulär 
ekonomi som innehåller initiativ för att 
påverka produkters hela livscykel. 

Naturvårdsverkets föreskrifter om kom-
munala avfallsplaner om förebyggande 
och hantering av avfall (NFS 2017:2) har 
en större omfattning jämfört med tidigare 
föreskrifter för avfallsplaner. I föreskrif-
terna lyfts samverkan inom kommunerna 
som en viktig framgångsfaktor både i 
framtagande och genomförande av avfalls-
planer. En samordning inom kommunens 
förvaltningar och bolag är nödvändig för 
att kunna uppnå mål kring avfallsföre- 
byggande, ökad återanvändning, nedskräp-
ning och avfallshantering i samhällspla-
neringen. Dessa områden är nya eller har 
fått en tydligare innebörd i föreskrifterna 
jämfört med tidigare. 

Bakgrund





  

Genomförandet av Göteborgsregionen 
minskar avfallet kommer att skilja sig från 
tidigare avfallsplan, A2020, då den omfat-
tar alla kommunernas verksamheter.  
Respektive kommunledning ansvarar för 
att förankra genomförandet av avfallspla-
nen i berörda förvaltningar och bolag. I och 
med de utmaningar som avfallsområdet 
står inför finns ett stort behov av samver-
kan och kommunikation. Samverkan inom 
Göteborgsregionen (GR) är en förutsätt-
ning för att alla kommuner ska kunna 
arbeta med planens mål. Erfarenheter från 
tidigare arbete visar att kommunikation 
med användare och andra viktiga aktörer 
är en framgångsfaktor för att uppnå målen 
i planen. 

GR kommer att ha en samordnande roll 
för att stötta kommunerna i genomförandet 
av avfallsplanen. Medlemskommunerna 
kommer tillsammans med Göteborgsregio-
nen årligen arbeta fram förslag till tvååriga 
handlingsplaner för genomförandet av 
avfallsplanen. Detta med utgångspunkt i 

det fördjupade regionala samarbetet kring 
avfall och vatten och avlopp (VA) som 
redan är etablerat. Handlingsplanerna 
beslutas gemensamt i chefsnätverk för av-
fall och VA. Det är respektive representant i 
chefsnätverk för avfall och VA  som ansva-
rar för att förankra handlingsplanerna i 
kommunledning, berörda förvaltningar och 
bolag i sin kommun. 

Handlingsplanerna införlivas i över- 
gripande kommunal budget för respektive 
kommun. Exempelvis är genomförande av 
åtgärder i inköp- och upphandlings- 
organisationer en framgångsfaktor för att 
kommunerna ska bli föregångare inom av-
fallsförebyggande och verka för att uppnå 
planens mål. Handlingsplanen innehåller 
åtgärder med konsekvensbeskrivningar 
avseende ekonomi, miljöeffekter och 
måluppfyllelse. Åtgärdernas genomförande 
och genomförandeansvar beskrivs i  
handlingsplanerna. 

Avfallsplanen följs upp årligen. Planen 
aktualitetsprövas efter halva planperioden.

Genomförande





  

En stor del av miljöbelastningen i en  
produkts liv sker vid tillverkningen av  
produkten och utvinningen av de råvaror 
den består av. Att förebygga avfall är att 
minska avfallets mängd och farlighet. 
Det är det högst prioriterade steget i 
avfallstrappan, som är en del av EU:s och 
Sveriges lagstiftning. Även om materialet 
i avfallet kan återvinnas är det bättre för 
klimatet och miljön att undvika att avfallet 
överhuvudtaget uppstår. Det förebyggande 
arbetet handlar alltså inte om avfallssor-
tering utan om åtgärder som görs innan 
avfallet uppstår. När avfallet minskar 
sjunker också kostnaderna för inköp och 
avfallshantering.

Kommunerna har stora möjligheter att 
påverka både hushållens och verksam- 
heternas avfallsmängder. Det är kommu-
nerna som sätter avfallstaxan och utformar 
vissa insamlingssystem. Kommunerna kan 
också vidta åtgärder i kommunalt ägda 
bostadsbolag, bedriva miljötillsyn och  
näringslivsutveckling för att skapa förut-
sättningar som gör det enkelt förebygga 
avfall i hushåll och verksamheter.

För ett enskilt hushåll finns det många små 
och stora åtgärder att välja mellan, allt 
ifrån att sätta upp en reklam nej tack-skylt 
på dörren till att välja att byta ut köket 
mindre ofta. Kommunerna kan i sin kom-
munikation underlätta för invånarna att 
hitta åtgärder som passar dem. 

Avfallsplanen innehåller både mål för 
det samlade hushållsavfallet och för olika 
prioriterade avfallsslag. Elavfallet är prio-
riterat eftersom det är det avfallsslag som 
har högst klimatpåverkan per viktenhet.
Mängden plast ökar ständigt. Många oroas 
över ökade plastmängder och vill minska 
plastavfallet såväl i den egna soppåsen som 
i miljön. Plastavfallet är prioriterat både på 
nationell och EU-nivå. Matsvinn uppstår i 
hela livsmedelskedjan men hushållen står 
för den absolut största delen. Att minska 
matsvinnet är högst prioriterat ända upp 
på FN-nivå och är ett utpekat område i 
Klimat 2030. Grovavfallet är prioriterat då 
det är ett av avfallslagen som ökar mest i 
Sverige.

Avfallsförebyggande i hushåll





  

När verksamhetens avfall minskar, mins-
kar också påverkan på klimat och miljö. 
Kostnaderna för inköp sjunker och avfalls-
avgifterna reduceras. Det går åt mindre 
arbetstid för att ta emot leveranser och att 
hantera avfall vilket i sin tur förbättrar  
arbetsmiljön. Verksamhetens utrymmen 
kan utnyttjas effektivare då avfall och varu-
lager tar mindre plats. Med minskade 
utgifter för inköp och avfall kan en större 
andel av resurserna läggas på kärnverk-
samheten, vare sig det handlar om äld-
reomsorg, parkförvaltning eller annan 
kommunal service.

Kommunerna är stora organisationer 
med betydande avfallsmängder och stor 
miljöpåverkan. Det gör dem till viktiga ak-
törer för att minska sitt eget avfall och för 
att föregå med gott exempel för kommun-
invånarna. Därför går målet för att minska 
kommunens eget avfall lite längre än målet 
för hushållsavfall. Att minska matsvinnet 
från kommunala kök och serveringar är ett 
nationellt och internationellt prioriterat 
område med goda möjligheter till resultat. 

Genom flera olika åtgärder kan livslängden 
på bärbar elektronik i kommunerna öka. 
Mycket elektronik kasseras trots att den 
är fullt fungerande. Genom rätt hantering, 
ominstallation och uppgraderingar kan den 
bärbara elektroniken få ett längre liv. 

I en kommun används många olika typer 
av engångsartiklar, alltså saker som bara 
används en gång innan de slängs. Att mins-
ka mängden engångsartiklar, framförallt 
sådana av plast, är prioriterat inom EU. 
Flera av engångsartiklarna i kommunen 
kan minskas rejält utan att påverka funk-
tion eller hygien. 

Vare sig det handlar om måltidsverksam-
het, förskolor eller kommunala evenemang 
visar erfarenheter att kommunala verksam-
heter har stora möjligheter att minska sitt 
avfall. 

Åtgärderna handar om vad som köps in 
och upphandlas, om hur lokaler förvaltas 
och inreds, om stödsystem som IT-utrust-
ning och skrivare, om rutiner och styrdoku-
ment och om att ge medarbetarna kunskap 
och motivation. Många små, och ofta enkla, 
åtgärder ger tillsammans stora vinster.

Avfallsförebyggande i  
kommunala verksamheter









  

Återanvändning av befintliga produkter 
innebär att nyköp kan undvikas. Då 
minskar påverkan på klimat och miljö som 
produktionen gett upphov till. Återanvänd-
ningen minskar dessutom miljöbelastning 
från avfallshanteringen eftersom det blir 
mindre avfall att behandla. 

Många aktörer i samhället är engagerade 
i återanvändning, både från civilsamhäl-
let och näringslivet. Det finns till exempel 
digitala marknadsplatser och loppisar som 
drivs av företag, organisationer eller 
privatpersoner. Under perioden som  
avfallsplanen gäller så kommer marknaden 
för återanvända produkter att förändras. 
På så vis påverkas återanvändningen och 
därmed vad som finns i hushållsavfallet. 
En betydande del av grovavfallet består 
tyvärr idag av fullt fungerande produkter. 
Kommunen är ansvarig för insamling av 
hushållsavfallet och kan se till att dessa 
produkter istället tas om hand och förbe-
reds för återanvändning. För att det ska få 
någon positiv miljöeffekt krävs det att det 
finns en avsättning för produkterna och 
aktörer som kan ta hand om dem. Kommu-
nen behöver därför vara lyhörd för behov 
hos aktörer som vill utveckla och möjliggö-
ra återanvändning. 

Genom att förbättra förutsättningarna 
för invånarna att lämna produkter till 

återanvändning kan ännu mer återanvän-
das. Kommunens avfallsverksamhet och 
kommunala bostadsbolag är viktiga aktörer 
som kan bidra till att göra det enkelt att 
lämna produkter till återanvändning, även 
för de som inte har tillgång till bil. 

Kommunens egna verksamheter har 
möjlighet att styra vad som köps in och vad 
som händer med det som förbrukats. Det 
finns en stor potential att öka återanvänd-
ningen men i dagsläget saknas förutsätt-
ningar för att återanvända i större skala. 
Därför behöver system för återanvändning 
utvecklas och mer kunskap om vilka  
produkter som är lämpliga att återanvända  
utifrån miljönytta och hälsoaspekter 
behövs. Systemen kan vara en kombina-
tion av att återanvända inom kommunens 
verksamheter och samtidigt kunna köpa in 
och sälja av andrahandsprodukter.  
Exempelvis har behovet av återanvända 
möbler i Göteborgs Stad lett till att det 
tagits fram ramavtal för både återanvända 
möbler och tjänster kopplat till återan-
vändning. Fler ramavtal kan tas fram 
utifrån behov. Kommunen, som är en stor 
inköpare, kan därför påverka utbudet av 
tjänster och produkter för ökad återan-
vändning på hela marknaden. 

Allt som kan återanvändas 
ska återanvändas









  

Göteborgsregionen minskar avfallet ska 
bidra till att avfallet minskar men även att 
det avfall som ändå uppstår ska tas om 
hand på bästa möjliga sätt med avseende 
på miljö, resurseffektivitet och ekonomi. 
Kommunerna inom Göteborgsregionen 
strävar efter att flytta avfallet uppåt i av-
fallstrappan i enlighet med EU:s avfallshie-
rarki. Det avfall som inte kan förebyggas, 
ska återanvändas, materialåtervinnas och i 
sista hand energiåtervinnas.

Kommunen har ansvar för att samla in 
hushållsavfall och för att informera an-
vändare om hur avfall ska tas om hand på 
bästa möjlig vis.

Matavfall kan flyttas uppåt i avfalls- 
trappan genom att samlas in och behandlas 
separat. Då kan till exempel biogas ut- 
vinnas och näringsrik biogödsel produce-
ras. Biogas kan ersätta fossila bränslen och 
biogödsel kan ersätta mineralgödsel som 
är en ändlig resurs. För att så mycket som 
möjligt av matavfallet ska kunna tas tillvara 
krävs det att det är rätt sorterat och be-
handlas i en optimerad anläggning. 

Textil har en stor påverkan på miljön, 
särskilt vid produktionen. En stor andel 

av den textil som idag slängs i restavfal-
let hade kunnat leva vidare men slängs i 
onödan. Det är därför viktigt att arbeta 
förebyggande med textil men även förbätt-
ra förutsättningarna för att samla in textil 
separat. 

Mycket förpackningar och tidningar 
hamnar i restavfallet istället för att lämnas 
till återvinning. Att förbättra användarnas 
möjligheter att lämna förpackningar och 
tidningar, till exempel nära sina hem,  
bidrar till bättre utsortering med ökad 
materialåtervinning som följd. Ju bättre 
sorterat avfall desto effektivare återvinning. 

Kommunens egna verksamheter bör vara 
föregångare och visa vägen, både inom sin 
egen avfallsverksamhet och genom att se 
till att alla kommunala arbetsplatser sorte-
rar ut sitt avfall. När avfallet hanteras bör 
det ske på ett så effektivt och miljöriktigt 
sätt som möjligt. Det innebär bland annat 
att fordon för avfallshantering samt ma-
skiner och arbetsredskap på anläggningar 
ska drivas fossilfritt och så energisnålt som 
möjligt.

Avfallshantering på bästa 
möjliga vis











  

Avfallshanteringen är en viktig sam-
hällsfunktion som bidrar till att göra vårt 
samhälle mer resurseffektivt. För att av-
fallshanteringen ska fungera och tillgodose 
användarnas behov finns en infrastruktur 
med behållare, avfallsutrymmen, fordon, 
angöringsplatser, transportvägar, omlast-
ningsstationer, sorterings- och behand-
lingsanläggningar för olika avfallsslag. 
Under de senaste femtio åren har avfalls-
mängderna ökat, avfallet har sorterats i fler 
fraktioner och aktörerna som ansvarar och 
hanterar avfall har blivit fler. Detta innebär 
att avfallshanteringen är mer komplex och 
tar mer plats än någonsin förr. 

Om avfallshanteringen finns med i alla 
skeden av samhällsplaneringen, från 
översiktsplan till bygglov, uppnås många 
fördelar. Det ger en avfallshantering med 
effektiva transporter, säker arbetsmiljö och 
ökad återvinning. Avfallshanteringen blir 
även mer tillgänglig och säker för använ-
darna. Samhällsplaneringen ska också 
möjliggöra minskade avfallsmängder och 
ökad återanvändning. Bättre planering kan 
förhindra intressekonflikter och ge mer 
nöjda användare.

Inom Göteborgsregionen finns ett behov av 
att säkra plats för stora regionala anlägg-
ningar som hanterar avfall. Genom sam-
ordnad fysisk planering kan lokalisering av 
stora anläggningar bli möjlig. 

Planeringsprocessen och bygglovshante-
ringen går snabbare om det görs rätt från 
början och man slipper bygga om för att 
lösa avfallshanteringen. Om avfalls- 
hanteringen tas hänsyn till tidigt i  
processen blir det lättare för användare  
och utförare att göra rätt och därför bidra 
till ett mer hållbart samhälle. 

Genom ändringar i plan- och bygglagen 
(PBL) 2011 fick avfallshanteringens plats i 
samhällsplaneringen ett starkare lagstöd, 
däremot saknas reglering av avfallsföre- 
byggande. I Boverkets byggregler (BBR) 
och respektive kommuns avfallsföreskrifter 
finns ytterligare regleringar. Det som nu 
återstår är att förbättra tillämpningen. 
Avfallsplanens mål och åtgärder för avfalls-
hantering i samhällsplaneringen stärker 
processerna i dessa regelverk. 

Avfallshanteringen ska ha en 
självklar roll i alla skeden av 
samhällsplaneringen









  

Gott bemötande och god service är en 
förutsättning för att de som använder av-
fallssystemen i Göteborgsregionen ska vara 
nöjda. De som är nöjda är mer benägna att 
göra rätt, alltså hantera sitt avfall på kor-
rekt sätt genom att exempelvis sortera det.  

Kommunen möter invånare och företag 
dagligen och ska vara en självklar förebild 
inom hållbar avfallshantering, konsum-
tion och miljöarbete. Både som offentlig 
verksamhet och som arbetsgivare. Genom 
tydlig kommunikation och genom att föra 
dialog med användare kan kommunen 
positivt bidra till en mer hållbar avfalls-
hantering. För att lyckas med detta krävs 
samverkan mellan olika aktörer, invånare, 
kommunen och fastighetsägare. 

Alla ska ha samma möjlighet att använda 
tjänster för avfallshantering. Fysiska och 
digitala platser för avfallshantering ska 
vara tillgängliga för användaren oavsett 
funktion, språk, boendeförhållande eller 
ekonomiska förutsättningar. Alla ska också 
känna sig trygga när de använder avfalls-
systemen. Det är viktigt att information och 
service är förtroendegivande och transpa-
rent för att användare ska förstå hur och 
varför avfall förebyggs och hanteras. 

Genom ökad kunskap och tillgänglighet, 
tjänster som uppfyller användarnas behov 
och ett gott bemötande blir det enkelt för 
användarna. Då ökar nöjdheten och viljan 
att göra rätt.

Användare ska vara nöjda  
och bidra till en hållbar  
avfallshantering









  

Nedskräpning skadar miljön, djur och 
människor. De negativa effekterna av 
nedskräpning påverkar alla aspekter av 
hållbarhet - miljömässig, social och ekono-
misk. Exempelvis kan nedskräpning skapa 
en känsla av otrygghet och redan nedskrä-
pade områden skräpas ofta ner ännu mer 
och leder till skadegörelse. Dessutom ser 
det tråkigt ut. 

I denna avfallsplan behandlas två typer 
av nedskräpning: skräp på marken och 
marint skräp. 

Skräp på marken orsakas av invånare och 
besökare i Göteborgsregionens kommuner 
som slänger skräp på marken och i  
naturen. Skräpet på marken kan före- 
byggas men måste även hanteras genom 
städinsatser. 

Marint skräp är skräp som finns i havet 
och som sköljs upp på kusten. Marint skräp 
är svårt att förebygga eftersom att det ofta 
kommer med strömmar från andra delar av 

världen. Likväl måste det marina skräpet 
städas upp för att stränderna och naturen 
ska vara fria från skräp.

Vem som ska städa i samhällena, i 
naturen och på kusten är en fråga som 
ofta saknar ett tydligt svar. I Lagen med 
särskilda bestämmelser om gaturenhåll-
ning och skyltning (1998:814) framgår att 
kommunen har ansvar för att det ska vara 
rent och snyggt i naturen där allmänheten 
får färdas fritt. Många upplever trots detta 
att det är otydligt vem som har städansvar. 
En förutsättning för att nå målen i denna 
avfallsplan, och minska nedskräpningen 
både i våra samhällen och längs kusten är 
en tydlig ansvarsfördelning och budget för 
städning. 

Genom arbete för att förebygga  
nedskräpning och olika städinsatser kan 
Göteborgsregionens stränder, naturom- 
råden och bebyggda områden vara  
attraktiva miljöer utan skräp.

Stränder, naturområden och 
bebyggda områden ska vara 
attraktiva miljöer utan skräp









  

36

Så följs målen upp
Målen kommer att följas upp årligen enligt nedanstående uppföljningsmått. 
Metoder som kommer att användas är inhämtning av avfallsstatistik från 
branschorganisationen Avfall Sveriges databas, Avfall Web, plockanalyser, 
enkät till verksamheter och invånare samt inhämtning av statistik från  
berörda kommunala verksamheter.

Mål Uppföljningsmått
Förebyggande 
Avfallet ska minska – då minskar miljöpåverkan och kostnader

Hushållsavfallet ska minska med 30 %  
per invånare

kg hushållsavfall/invånare

Plastavfallet från hushåll ska minska med 
50 % per invånare

kg plastförpackningsavfall/ 
invånare 
Beräkning grundad på plockanalysresultat 
av plastförpackningsavfall i restavfallet 
samt statistik över insamlat plastförpack-
ningsavfall från FTI.

Matsvinnet från hushåll ska minska med 
50 % per invånare

kg matsvinn/invånare 
Beräkning grundad på plockanalysresultat 
av matavfall i restavfallet, statistik över 
insamlat restavfall samt nationell schablon 
över andel av matavfallet som utgörs av 
matsvinn, schablonen kan även grundas i 
lokala plockanalysresultat.

Elavfallet från hushåll ska minska med  
50 % per invånare

kg elektriskt och elektroniskt avfall/
person
Statistik från Elkretsen och plockanalyser 
av restavfall.

Grovavfallet från hushåll ska minska med 
30 % per invånare

kg grovavfall/invånare
Statistik över insamlat grovavfall på ÅVC 
och genom FNI. GR gör en schablon för 
utskiljning av verksamhetsavfall. 

Avfall från kommunens verksamheter ska 
minska med 40 % per heltidsanställd

kg avfall jämförligt med hushållsav-
fall och verksamhetsspecifikt avfall/
heltidsanställd 
Statistik från de kommunala avfallsorga-
nisationerna resp. ramavtalade insam-
lingsentreprenörerna. Antal anställda och 
timmar per anställd räknas om till heltids-
tjänster.
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Matsvinnet från kommunens egna  
verksamheter ska minska till maximalt  
30 gram per serverat huvudmål

Gram matsvinn/serverat huvudmål
Gemensam mätmetod genom vägning 
och digital sammanställning. Synkas med 
Livsmedelverkets nya nationella metod för 
svinnmätning i storkök.

Livslängden på bärbar elektronik inom 
kommunal verksamhet ska öka

Mätning av livslängd på surfplattor
Mätning av livslängd på datorer
Mätning av livslängd på mobiltelefoner

Mängden engångsartiklar i kommunal 
verksamhet ska minska med 50 %

Antal inköpta engångsartiklar per år

Återanvändning 
Allt som kan återanvändas ska återanvändas

Minst 30 % av det grovavfall som 
kommunen samlar in ska förberedas 
för återanvändning

Andel som tas om hand för återanvänd-
ning av totalt insamlat grovavfall, inklusive 
sådant som lämnas till återanvändning, 
i kommunens system.

Alla invånare ska ha fastighetsnära  
möjligheter att lämna produkter till  
återanvändning

Andel invånare som har fastighetsnära 
möjlighet att lämna produkter och 
material till återanvändning.

Det ska finnas förutsättningar för  
kommunens egna verksamheter att 
återanvända produkter

Antal förvaltningar och bolag som har 
förutsättningar, genom enkät.

Återvinning 
Avfallshantering på bästa möjliga vis

Minst 90 % av allt inlämnat avfall på  
återvinningscentraler ska vara rätt sorte-
rat, varav inget farligt avfall i fel fraktion

Plockanalyser i brännbar fraktion, följer 
utvecklingen kring alternativa 
uppföljningsmetoder.

Minst 70 % av innehållet i restavfallet ska 
vara rätt sorterat. Dessutom får inget av 
innehållet vara farligt avfall

Andel restavfall i restavfall
Andel farligt avfall i restavfall. 
Plockanalyser.

Textil i restavfallet ska minska med 60 % kg textil i restavfall, mäts genom 
plockanalys

Minst 70 % av uppkommet matavfall ska 
gå till näringsåtervinning och biogas- 
produktion eller annat miljömässigt  
motsvarande ändamål

kg insamlat matavfall/potentialen för 
matavfallsmängd, räknar bort rejekt-
mängder

Alla kommunala verksamheter ska sortera 
sitt avfall

Genomfört/ej genomfört

Avfallstransporter ska vara 30 % mer  
energieffektiva

kWh/invånare

Fordon och maskiner i avfallsverksamhet 
ska drivas fossilfritt

Inköpt fossil energi, omräknat till kWh.
Inköpt fossilfri energi, omräknat till kWh. 



  

38

Fysisk planering 
Avfallshanteringen ska ha en självklar roll i alla skeden av samhällsplaneringen

Lokalisering av större avfalls- 
anläggningar för både dagens och framti-
dens behov säkras genom fysisk planering

Finns med i översiktsplan, ja/nej.

Plats för avfallets infrastruktur, från bo-
stad till mottagningsanläggning, säkras i 
detaljplaner och bygglov

Andel bygglov utan anmärkning på avfalls-
hanteringen efter antagandet.

Användarfokus 
Användare ska vara nöjda och bidra till en hållbar avfallshantering

Minst 90 % av användarna ska vara nöjda 
med avfallshanteringen

Andel nöjda användare.

Minst 90% av användarna ska tycka att det 
är enkelt att förebygga, återanvända och 
hantera avfall på rätt sätt

Andel användare som upplever att det är 
enkelt, mäts genom enkät.

Minst 90 % av användarna ska uppleva ett 
bra bemötande i kontakt med kommunens 
avfallsverksamhet

Andel nöjda användare som upplever sig 
bra bemötta, mäts genom enkät.

Nedskräpning 
Stränder, naturområden och bebyggda områden ska vara attraktiva miljöer utan skräp

Kommunen ska säkerhetsställa att  
kustlinjen städas regelbundet

Andel av kustlinjen och öarna som städats 
varje år, mätmetod kommer att utvecklas.

Skräp på marken ska minska med 50 % Mätmetod enligt Håll Sverige Rent.



  

Ordlista och definitioner
Avfall
Varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med, avser eller är skyldig att göra 
sig av med.

Avfallshierarkin/Avfallstrappan
Prioriteringsordning som visar i vilken ordning olika behandlingsmetoder för avfall bör 
användas för att minimera miljöpåverkan. Avfallshierarkin regleras i ramdirektivet om 
avfall och är implementerad i svensk lagstiftning genom olika bestämmelser i miljölag-
stiftningen. Styrmedel som förbuden mot att deponera brännbart och organiskt avfall 
verkar också för att uppfylla avfallshierarkin. Översta steget är att förebygga – minska 
avfallets mängd och farlighet, därefter följer förberedelse för återanvändning,  
återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning – exempelvis energiåtervinning 
och sist bortskaffande – exempelvis genom deponering.

Avfallstaxa
Avgift som kommunen tar ut för att finanisera hantering av det avfall som kommunen 
ansvarar för. 

Farligt avfall
Ett ämne eller ett föremål som är avfall och som är markerat med en * i bilaga 4 till  
avfallsförordningen, som innehåller en förteckning över egenskaper som gör att avfall ska 
anses vara farligt avfall, eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 
12 § avfallsförordningen. Det gäller exempelvis ämnen som kan vara hälsoskadliga,  
smittförande, miljöfarliga, brandfarliga eller explosiva.

Fastighetsnära insamling
Insamling vid fastighetsgränsen eller vid överenskommen eller anvisad plats inom rimligt 
avstånd från fastigheten.

Förberedelse för återanvändning
Förberedelse för återanvändning är ett återvinningsförfarande. Enligt definitionen inne-
bär det att kontrollera, rengöra eller reparera något som är avfall så att det kan återanvän-
das utan ytterligare behandling. Detta kan ske genom mottagningshall eller containrar för 
återanvändning på ÅVC och andra återanvändningstjänster.

Förebyggande av avfall
Åtgärder som vidtas för att förebygga att det över huvud taget uppkommer avfall exem-
pelvis genom minskad konsumtion eller delat ägande. Förebyggande är det översta steget 
i EU:s avfallshierarki. Definieras som åtgärder som vidtas innan ett ämne, ett material 
eller en produkt blivit avfall och innebär en minskning av:



  

A. mängden avfall, inbegripet genom återanvändning av produkter eller förlängning av 
produkters livslängd,

B. den negativa påverkan av miljön och människors hälsa genom det genererade  
avfallet, eller 

C. halten av skadliga ämnen i material och produkter.

Grovavfall
Hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i 
säck eller kärl.

Hushållsavfall
Avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.

Kommunens verksamhetsavfall
Sådant avfall som uppstår vid kommunens verksamheter (till exempel förskolor, skolor, 
äldreomsorg, kommunkontor, reningsverk) som inte är hushållsavfall.

Matavfall
Livsmedelsavfall från livsmedelskedjan (hushåll, restauranger, storkök, butiker och 
livsmedelsindustrin). Omfattar såväl ätbar mat (se matsvinn) som icke ätbart, exempelvis 
ben, kärnor och skal.

Matsvinn
Onödigt matavfall, det vill säga sådan mat som hade kunnat ätas upp om den hanterats på 
rätt sätt och ätits upp i tid, även avskrap från tallrikar och rester i förpackningar.

Producentansvar
Skyldighet för producenter att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, 
återanvänds eller bortskaffas på ett sätt som kan krävas för en miljö- och hälsomässigt 
godtagbar avfallshantering.

Återanvändning/återbruk
En åtgärd som innebär att en produkt eller komponent som inte är avfall används igen för 
att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för.

Återvinning
En avfallshantering som beskrivs i bilaga 2 till Avfallsförordningen eller som på annat sätt 
innebär att avfallet kommer till nytta som ersättning för annat material eller förbereds för 
att komma till sådan nytta eller en avfallshantering som innebär förberedelse för återan-
vändning.



  

Bilagor till avfallsplanen

Bilaga 1. Framtagande av avfallsplan

Bilaga 2. Mål och lagstiftning som berör  avfallsplanen

Bilaga 3. Miljöbedömning

Bilaga 4. Beskrivning av avfallshantering i Göteborgsregionen

Bilaga 5. Framtida avfallshantering i Göteborgsregionen

Bilaga 6. Nedlagda deponier i Göteborgsregionen

Bilaga 7. Uppföljning av A2020
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Projektorganisation
Göteborgsregionen (GR) har varit projektägare. Styrgrupp, ledningsgrupp, projekt- 
ledning, förankringsgrupp, arbetsgrupper samt en politisk styrgrupp har varit kopplade 
till projektet.

Styrgrupp
Styrgruppen har bestått av arbetsutskott för chefsnätverket avfall & VA samt  
avdelningschef Miljö och samhällsbyggnad på GR. Styrgruppens har haft övergripande 
ansvar för projektets framskridande.  

Avdelningschefen för Miljö och samhällsbyggnad ansvarade för projektet gentemot den 
politiska styrgruppen för Miljö och samhällsbyggnad och förbundsstyrelsen inom GR. 

Ledningsgrupp
En ledningsgrupp bestående av projektledare, biträdande projektledare samt arbets-
gruppsledare från projektets arbetsgrupper har haft ansvar för sammanställning av 
arbetsgruppernas underlag. 

Avfallsnätvek
Avfallsnätverket består av medlemskommunernas ansvariga chefer för avfall och återvin-
ning. Avfallsnätverkets representanter har utgjort förankringsgrupp i projektet. Arbetet 
har bestått av två delar, dels att kontinuerligt inkomma med synpunkter och återkopp-
ling på arbetet med avfallsplanen och dels att förankra och informera om arbetet med ny 
avfallsplan i den egna kommunen. 

Arbetsgrupper
Sju prioriterade målområden för framtagandet av den nya avfallsplanen beslutades vid 
uppstarten av arbetet. För varje målområde har en arbetsgrupp tillsatts. Arbetsgrupperna 
har utgjorts av representanter från kommuner och organisationer. Arbetsgruppernas hu-
vuduppdrag har varit att sammanställa underlag till mål och arbeta fram mål och uppfölj-
ningsmått för respektive målområde. Varje arbetsgrupp har haft en arbetsgruppsledare 
som ingått ledningsgruppen. Arbetsgrupperna har haft tät dialog, dels mellan arbetsgrup-
perna och dels med ledningsgruppen.

Arbetsgrupper:
• Avfallshanteringen i samhällsplaneringen
• Nedskräpning
• Individ- och kundfokus
• Förebyggande
• Återanvändning
• Återvinning
• Logistik och transport
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Referensgrupper
Under planframtagningen har bland annat några av Göteborgsregionens nätverk fungerat 
som referensgrupper. Särskilt viktiga under projektet har nätverken för samhällsbyg-
gandschefer och miljöchefer, samt miljöstrateggruppen varit.

Samråd
Planen samråds under maj till oktober 2019 i medlemskommunerna.
Detta stycke kompletteras efter utställning och samråd.

Utställning
Medlemskommunerna ställer ut planförslaget under maj till oktober 2019.
Detta stycke kompletteras efter utställning och samråd.

Politisk hantering
Göteborgsregionens (GR) styrgrupp för Miljö- och Samhällsbyggnad har utgjort projek-
tets politiska styrgrupp. Projektets har avrapporterats till den politiska styrgruppen vid 
deras ordinarie möten. Styrgruppen för Miljö och samhällsbyggnad är beredande inför 
förbundsstyrelsen på GR. Förbundsstyrelsen beslutar om godkännande av avfallsplanen i 
Göteborgsregionen. Respektive kommun beslutar om samråd, utställning och antagande i 
den egna kommunen.







  

Producentansvaret för förpackningar har en viktig koppling till avfallshanteringen som 
kommunerna ansvarar för. I förordning (2018:1462) om producentansvar för förpack-
ningar är det reglerat att insamling av förpackningar ska ske fastighetsnära från och med 
2025. Systemet för att samla in förpackningar har i dagsläget en nära koppling till kom-
munernas avfallsverksamhet och kommer att påverka kommunernas insamling av avfall 
vid införande av fastighetsnära hämtning av förpackningar.

Globala målen

• Avfallsplanen påverkar mål 
6 genom målområden för 
avfallsförebyggande, återan-
vändning samt avfalls- 
behandling på bästa möjliga 
vis. Målområdena hanterar 
frågor kring ökad återanvänd-
ning och ökad återvinning. 

• Avfallsplanen påverkar mål 7 
genom målområde för avfalls-
behandling på bästa möjliga 
vis. Genom energiproduk-
tion från rest och matavfall 
och genom energieffektivare 
transportarbete.

• Avfallsplanen påverkar mål 
8 genom målområden för av-
fallsförebyggande samt ökad 
återanvändning.

• Avfallsplanen påverkar mål 
9 genom målområde avfalls-
hanteringen i samhälls- 
planeringen. 

• Avfallsplanen påverkar mål 
11 genom målområde avfalls-
hanteringen i samhälls- 
planeringen. 

• Avfallsplanen påverkar mål 12 
genom målområde avfallsfö-
rebyggande, återanvändning 
samt avfallsbehandling på 
bästa möjliga vis.

• Avfallsplanen påverkar mål 13 
genom målområde avfallsfö-
rebyggande, återanvändning 
samt avfallsbehandling på 
bästa möjliga vis. 

• Avfallsplanen påverkar mål 14 
genom målområde Stränder, 
naturområden och bebyggda 
områden ska vara attraktiva 
miljöer utan skräp.

Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer 2015 och samlar de globala målen för hållbar 
utveckling. Flera av målen har stark koppling till avfallsplanen vilka redovisas nedan.
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Sveriges miljömål
Sverige har antagit ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål.
 Generationsmålet är ett inriktningsmål som vägleder miljöarbetet i Sverige. 

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser”.

Miljökvalitetsmålen inklusive preciseringar beskriver det tillstånd i den svenska miljön 
som miljöarbetet ska leda till. Etappmålen är mål på vägen mot att nå etappmålet och 
miljökvalitetsmål. Avfallsplanen har kopplingar till såväl generationsmålet, flera mil-
jökvalitetsmål och etappmål. Kopplingen är tydligast till följande tre miljökvalitetsmål 
Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö samt God bebyggd miljö. Det finns också två 
etappmål för avfallsområdet Etappmål om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan 
och Etappmål om byggnads- och rivningsavfall.

Målet ”God bebyggd miljö” har den tydligaste kopplingen till avfall, under preciseringarna 
av miljömålet återfinns ”Hållbar avfallshantering”

”Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att 
avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad 
som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.”

Kopplingen till avfallsplanen är också tydlig för miljömålet begränsad klimatpåverkan 
som anger 

”Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att 
därefter uppnå negativa utsläpp.”

Miljömålet en giftfri miljö påverkas genom avfallsplanens åtgärder som minskar avfallets 
farlighet.

Etappmål om ökad resurshushållning i byggsektorn hanteras genom planens mål kring 
avfallsförebyggande, ökad återanvändning och avfallsbehandling på bästa möjliga vis.
FEtappmålet anger att insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, mate-
rialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall 
är minst 70 viktprocent senast år 2020.

Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan hanteras i mål om insamling 
och behandling av matavfall under målområde avfallsbehandling på bästa möjliga vis. 
Etappmålet anger att insatser ska vidtas så att senast år 2020 sorteras minst 50 procent 
av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt 
så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även 
energi tas tillvara.
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Regionala miljömål

I Västra Götaland finns åtgärdsprogram till miljömålen och de globala målen. Åtgärds-
programmet gäller från 2017-2020 och är en vägledning för att driva utvecklingen mot ett 
mer hållbart samhälle. 

Åtgärdsprogrammet fokuserar på fyra utmaningar för Västra Götaland:
• Minskad klimatpåverkan och ren luft
• Hållbar användning av vattenmiljöer
• Hållbart brukande av skog och odlingslandskap
• God boendemiljö och hållbar konsumtion

Avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet har kopplingar till fokusområdena 
Minskad klimatpåverkan och ren luft samt God boendemiljö och hållbar konsumtion.

Viss koppling finns även till hållbar användning av vattenmiljöer (Förorenade områ-
den/nedlagda deponier). Åtgärder för att nå miljömålet God bebyggd miljö inom avfalls-
hantering finns i planen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”.

Klimat 2030 Västra Götaland ställer om
Planen har sin grund i att det i Västra Götaland 2009 antogs ett regionalt klimatmål att 
Västra Götaland ska vara en fossiloberoende region senast 2030. Det har sedan pre-
ciserats med regionala tilläggsmål: - Utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska 
minska med 80 procent till år 2030 från 1990-års nivå. - Utsläppen av växthusgaser från 
västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska minska med 30 procent 
jämfört med 2010. 

Klimatmålet har fyra fokusområden  
för att nå målet:
• Hållbara transporter
• Klimatsmart och hälsosam mat
• Förnybara och resurseffektiva produkter  

och tjänster
• Sunda och klimatsmarta bostäder  

och lokaler

Hållbara transporter hanteras i avfallsplanen genom mål för fossilfria transporter och 
energieffektiv avfallsinsamling.

Klimatsmart och hälsosam mat hanteras i avfallsplanen genom mål och åtgärder för 
minskat matsvinn.

Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster hanteras i avfallsplanen genom 
mål och åtgärder för insamling av matavfall och biogasproduktion, ökad återanvändning, 
ökad återvinning.
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Avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet omfattas av reglerna för miljöbedöm-
ning. Planen bedöms inte ge upphov till en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 5 § mil-
jöbalken samt 2-4 §§ miljöbedömningsförordningen och behov av en strategisk miljöbe-
dömning av planen föreligger inte. Planen bedöms inte ha en betydande miljöpåverkan då 
att planen inte anger nya förutsättningar för kommande tillståndspliktiga anläggningar. 
Naturområden eller andra områden bedöms inte påverkas så att negativa effekter uppstår 
till följd av planens genomförande.

Planens totala effekt kommer ge en positiv påverkan på miljön. Det på grund av att 
miljövinsterna med avfallshanteringen ofta är större än avfallssystemets egen miljöbelast-
ning, ger avfallshanteringen som helhet en miljövinst.  Även de regionala överenskom-
melserna och angreppssättet har en positiv påverkan.

Planens mål syftar i huvudsak till att minska miljöpåverkan från avfallssystemet. De po-
sitiva miljökonsekvenserna bedöms överstiga de negativa. Avfallsplanens inriktning ligger 
i linje med hållbar utveckling och ansluter väl till nationella miljömål.

Bedömningen att avfallsplanen inte medför en betydande miljöpåverkan har kommun-
icerats till länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland. Länsstyrelsen i Västra Götaland 
meddelade 2019-02-11: Länsstyrelsen har inga synpunkter på behovsbedömningen. 
Eventuellt skulle behovsbedömningen behöva kompletteras med är en kapacitetsbedöm-
ning, det vill säga kommer avfallsmängderna växa (10-15 år) och finns kapacitet att ta 
hand om avfallet inom eller utanför kommunen? 

Kapacitetsbedömning finns med i avfallsplanen under området om avfallshanteringens 
framtida utveckling.

Länsstyrelsen i Halland meddelade 2019-02-20: GR:s bedömning är att planen inte 
har en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Hallands län delar GR:s uppfattning.

En kortfattad bedömning av planens miljöpåverkan för planens målområden redovisas. 

Förebyggande: Avfallsmängderna ska minska
Målområdet syftar till att minska avfallsmängderna. Det ger en minskad miljöpåverkan 
från minskat nyttjande av energi- och materialresurser vid produktion. Samt att avfalls-
systemet behöver hantera mindre avfallsmängder, vilket ger mindre transportarbete, 
minskade utsläpp till luft, minskad klimatpåverkan och minskad spridning av miljö- 
skadliga ämnen.

Återanvändning: Allt som kan återanvändas ska  
återanvändas
Målområdet syftar till att öka resursutnyttjandet på uppkommit avfall genom att åter-
använda mer av uppkommit avfall. Miljöpåverkan väntas i bli positiv genom ett ökat 
resursutnyttjande. Ökad återanvändning innebär en längre livslängd på produkter och en 
minskad resursförbrukning. Ökat nyttjande av befintliga produkter kommer att ge mindre 
avfallsmängder, vilket har positiv miljöpåverkan i hela behandlingsprocessen.

En ökad reglering av återanvändning kan också ge positiva effekter för en giftfri miljö 
genom att produkter och material med utfasningsämnen som inte bör återanvändas om-
händertas. Nya anläggningar för återanvändning hanteras inte inom planen, tillstånd för 
dessa verksamheter söks enligt ordinarie process.

1 (Hållbar avfallshantering – Populärvetenskaplig sammanfattning av Naturvårdsverkets forskningsprogram, rapport 6523, 
Tomas Ekvall & Sara Malmheden (red.), oktober 2012.)
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Återvinning: Avfallsbehandling på bästa möjliga vis
Målen för området styr mot ökad återvinning med minskade avfallsmängder till förbrän-
ning och renare avfallsfraktioner vilket ger en positiv miljöpåverkan genom ökat materi-
al- och resursutnyttjande samt minskad miljöpåverkan från avfallsförbränning. En säker 
hantering av farligt avfall stärks genom planens mål. Säker hantering av farligt avfall är 
av stor vikt för att undvika spridning av skadliga ämnen och undvika risk för negativ på 
verkan på människor. Avfallsbehandlingen inom regionen har påverkan på miljön genom 
utsläpp till luft vid förbränning. Planens påverkan på utsläppen är endast indirekt via 
behandlingsanläggningar som nyttjas och kommer genom planens åtgärder att minska 
både i omfattning och farlighet. Den direkta miljöpåverkan från anläggningarna hanteras 
genom de tillstånd som gäller för respektive anläggning.

Avfallstransporternas miljöpåverkan ska minska
Målen är framtagna för att minska miljöpåverkan från det transportarbete som är kopp-
lade till avfallshanteringen. Miljöpåverkan från transportarbetet är utsläpp till luft av 
kväveoxider, koldioxid och partiklar samt buller. Det påverkar klimatet och luftkvalitet. 

Avfallshanteringen genererar ett stort transportarbete. Planen styr transporter till att 
bli mer energieffektiva och drivas av fossilfria bränslen, detta är samma inriktning som 
tidigare avfallsplan. Miljöeffekterna från transporter kommer att minska vid planens ge-
nomförande. Kommunerna har i stor utsträckning fasat ut fossila drivmedel inom avfalls-
området, planen styr transporterna mot att ersätta den sista andelen fossila drivmedel 
med fossilfria alternativ. 

Fysisk planering: Avfallshanteringen ska ha en självklar 
roll i alla skeden av samhällsplaneringen
Avfallsplanens mål och åtgärder för området stärker processerna för samhällsplanering-
en. Det ger en avfallshantering med mer effektiva transporter, ökad återvinning som är 
tillgänglig och säker. Planens mål inom området syftar till att samhällsplaneringen ska 
möjliggöra minskade avfallsmängder och ökad återanvändning, effekter som har en posi-
tiv påverkan på miljön.

Målområdet bidrar till en god bebyggd Miljö, effektiva transporter, minskade utsläpp 
till luft. Det har en positiv påverkan på markanvändning, då vi kan utnyttja marken i regi-

onen optimalt baserat på behovet av anläggningar för avfallshantering. 

Användarfokus: Användare ska vara nöjda med avfalls-
hanteringen och bidra till ett hållbart samhälle
Målområdet syftar till att möta behoven från invånare för att optimera avfallssystemet, 
både genom att förändra systemet och att skapa förståelse för detsamma. Målområdet 
väntas ge en positiv miljöpåverkan då avfallsresurserna kan tillvaratas bättre när utsorte-
ringen ökar och material och produkter kommer högre upp i avfallstrappan.



  

Nedskräpning: Stränder, naturområden och bebyggda 
områden ska vara attraktiva miljöer utan skräp
Målen och åtgärderna under området syftar till en renare miljö. Detta åstadkoms genom 
att städa nedskräpade miljöer och motverka att nedskräpning sker.

Målen har en positiv miljöpåverkan genom minskad spridning av förorenande ämnen i 
miljöer på land och i vatten. Målen har även en positiv påverkan på miljömålet god  
bebyggd miljö genom att skapa renare och tryggare miljöer. 







  

Uppgifter om avfall som kommunen ansvarar för

Insamlingssystem i Göteborgsregionen
Inom Göteborgsregionen finns fler olika system för insamling av hushållsavfall. 
Verksamhetsavfall samlas in genom entreprenörer. 

Rest och matavfall sorteras huvudsakligen ut fastighetsnära. Möjlighet att sortera ut 
matavfall finns i alla kommuner förutom Lilla Edet. Däremot har det fattats beslut om 
att införa matavfallsinsamling i Lilla Edet. Det innebär att när denna plan träder i kraft 
kommer möjlighet att sortera ut matavfall finnas inom hela Göteborgsregionen. 

Ett kärl för rest- och matavfall
Rest- och matavfall läggs i samma kärl

Separata kärl för rest- och matavfall
Två olika avfallskärl för att sortera ut matavfall 
och restavfall. Mat- och restavfall samlas i vissa 
fall in i tvåfackskärl. 

Fyrfacksinsamling
Ett eller två kärl som har fyra stycken olika fack 
i varje. I facken sorteras restavfall, matavfall och 
förpackningar och tidningar. 

Tvåfackskärl för viss källsortering
Ett kärl med två fack för att sortera ut plast- och 
pappersförpackningar.

Sopsug
En lösning för rest- och matavfall där avfallet 
lämnas genom en lucka som leder till ett rör. 
Behållaren töms med hjälp av en kran.

Underjordsbehållare
En stor och delvis nedgrävd lösning där avfall 
lämnas genom en lucka. Behållaren töms med 
hjälp av en kran.

Dessa fastighetsnära insamlingssystem för hushållsavfall 
finns i Göteborgsregionen:































  

Mängden hushållsavfall ökade på nationell nivå med 2,5 % mellan 2016-2017.  
Trenden har under en lång tid varit ökande avfallsmängder med under tre miljoner ton på 
1970 talet till närmare fem miljoner ton behandlat hushållsavfall idag. 

Behandlingsmetoderna har dock förändrats mycket under samma tidsperiod, depo-
nering har nästan helt försvunnit som behandlingsmetod, energiåtervinning har fått en 
stor roll och materialåtervinning och biologisk behandling har ökat mycket och utgör 
idag behandlingsmetod för ungefär hälften av det insamlade hushållsavfallet. Insamla-
de mängder per invånare i regionen har haft en svagt ökande trend från utgångsåret för 
A2020, trots mål om att avfallsmängderna ska minska. Det är därför rimligt att anta att 
avfallsmängderna fortsatt kommer att öka även de närmaste åren trots mål i planen att 
avfallsmängderna ska minska. Men trenden med ökande avfallsmängder måste brytas 
vilket många av planens mål strävar mot. 

För att möta nya krav för insamling av förpackningar och tidningar där producenterna 
ska samla in återvinningsmaterial fastighetsnära kommer det behövas tillkommande fast-
ighetsnära insamling i flera av regionens kommuner. Det förändrade producent- 
ansvaret kräver en ökad samverkan mellan kommunerna och producenterna. Textil är ett 
prioriterat område i den nationella avfallsplanen och hanteras även i denna avfallsplan. 
En separat insamling och ökad återvinning av textil är en del av Naturvårdsverkets förslag 
från Naturvårdsverket för att möta EU direktiv.

Det finns behov av system för att hantera en ökad återanvändning. Hur behovet av an-
läggningar för ett ökande återbruk ser ut är inte klarlagt men kommunerna har en viktig 
roll i förberedande för återbruk. Återvinningscentraler hanterar i ökande utsträckning 
återbruk och det byggs kretsloppsparker och kvartersnära återbrukscentraler runt om i 
landet.

Medlemskommunerna har utöver nationella trender uttalat behov av att förändra in-
samlingssystem för grovavfall, insamling av småelektronik inklusive batterier och ljuskäl-
lor samt nya och större återvinningscentraler.

I Göteborgsregionen finns det ett behov att förändra och modernisera nuvarande åter-
vinningscentraler, bland annat så att de får ett större fokus på återanvändning. För att 
hantera behovet av anläggningar i regionen har mål i planen tagits fram för att lyfta dessa 
frågor i den fysiska planeringen.

Avfallsförebyggande

• Cirkulär handelsplats
• Anläggning för upcycling
• Kretsloppsparker
• Bytesrum
• Verkstäder 
• Gemensamhets- 

utrymmen

Återvinning

• Ökad materialåtervinning ger  
behov av en eller två nya  
sorteringsanläggningar i regionen. 

• Sorteringsanläggning av restavfall.
• Behov av nya omlastningsstationer
• Mellanlagring av förpackningar  

och tidningar
• Mobil återvinningscentral 
• Masshantering

Deponi

• Ny deponi som ska  
ersätta befintlig aktiv deponi.  
Deponeringskapacitet  
hanteras idag genom Renova 
för dess medlemmar där man 
har långsiktiga planer för att 
möta kommunernas behov.

Inom följande områden ser kommunerna ett behov av nya anläggningar
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Framtida avfallsmängder
Avfallsmängder år 2030 har beräknats av IVL på uppdrag av Kretslopp och Vatten i 
Göteborgs Stad. Det presenteras två beräknade scenarier av framtida avfallsmängder som 
räknats upp enligt prognoser från konjunkturinstitutet. Göteborgsregionen beräknas ha 
en högre tillväxt jämfört med riket som helhet. De totala mängderna avfall beräknas öka 
till år 2030 med totalt ca 34 procent eller mer än 1,8 procent per år.

Scenario 1 är beräknat utifrån att lika stor andel av avfallet återvinns 2030 som idag.  
Då kommer mängderna restavfall till förbränning öka med 35 % till år 2030 jämför med 
år 2016.

Scenario 2 är beräknat utifrån att utsortering, insamling, och återvinning 2030 antas 
uppfylla de krav som är beslutade och föreslagna på nationell nivå idag. Avfallsmängd- 
erna till förbränning väntas då minska till år 2030 jämfört med 2016. Återvinningsgraden 
väntas öka från 38 % 2016 till 55 % år 2030.

Beräknade scenarier tar inte hänsyn till effekter från initiativ för att minska avfalls-
mängderna och förändrad konsumtion. Scenarierna kan därför anses vara konservativt 
räknade, mål för minskade avfallsmängder finns på alla nivåer av avfallshanteringens 
styrning.

Anläggningar för att hantera avfall i översiktsplaner
Avfallsplanen ska innehålla en beskrivning av hur behov av platser för anläggningar för 
att hantera avfall tillgodoses i kommunernas översiktsplaner och i kommunernas övriga 
arbete med fysisk planering. De tretton medlemskommunerna har i varierande utsträck-
ning tagit med anläggningar för avfall i sina översiktsplaner och tillgodoser även behov i 
övrig fysisk planering i varierande grad. Med anledning av detta har mål formulerats i av-
fallsplanen för att öka samarbetet med planförvaltningar/enheter i samtliga kommuner. 
En redovisning av hur respektive kommuns översiktsplan hanterar avfallsanläggningar 
och avfallshantering finns sammanställd i nedan tabell. Kartläggning av översiktsplaner 
i göteborgsregionen. Observera att flertalet av kommunerna inom Göteborgsregionen 
arbetar i detta nu med att ta fram nya översiktsplaner varför innehållet nedan kan verka 
något ouppdaterat.

Kommun
Avfallsanläggningar i 

översiktsplanen
Avfallshantering 

beskriven i översiktsplanen

Ale Sörmossen är kommunens 
centrum för avfallshantering. 
Inom området finns deponi, 
komposteringsanläggning, 
mellanlager samt återvin-
ningscentral och miljöstation. 
I kommunen finns 21 kom-
pletta återvinningsplatser.

Arbeta för att man vid ny- och om-
byggnation av sammanhållen bebyg-
gelse ska ha gemensam avfallshan-
tering. Detta är en satsning för att 
förbättra arbetsmiljön för personalen 
samtidigt som man kan öka med-
vetenheten hos medborgarna med 
källnära hämtning av källsorterat hus-
hållsavfall och återvinningsmaterial.

Tabell. Kartläggning av översiktsplaner

























































  

Stenungsund Stripplekärr 2-3 Kontrollprogram 
finns

Deponin har använts för 
hushållsavfall mellan 
åren 1960-1964.  
Påverkan på grund- 
vattnet har konstaterats.

Tjörn Djuphult 4 Kontrollprogram 
finns

Efterbehandlad
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Öckerö 2019-04-18 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: 
Tora Wilhelmsson, folkhälsoutvecklare & Lukas van der Heiden, 
säkerhetssamordnare 

Ärende: Medborgarlöfte 2019 

Diarienummer: dnr KS 104/19 

 
Medborgarlöfte 2019 
 
Förslag till beslut  
Medborgarlöfte för Öckerö kommun 2019 antas.   

 
Ärendet  
Öckerö kommun och lokalpolisområde Hisingen har en tecknat en överenskommelse om samverkan i 
det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Överenskommelsen gäller till 2019-12-31 och 
syftar till att utveckla samarbetet mellan parterna mot det gemensamma målet, att minska 
brottsligheten och öka tryggheten inom Öckerö kommun. Kopplat till medborgarlöftet finns en 
beskrivning av vilka insatser och aktiviteter som ska genomföras av kommunen och polisens under 
det aktuella året. Medborgarlöftet ska revideras och följas upp årligen. 
 
Beredning 
Sedan kommunen återinförde arbetet med medborgarlöften 2017 har det varit en viss 
tidsförskjutning för när medborgarlöftena blivit klara och presenterats. 2017 års löfte blev klart i maj 
och eftersom löftena gäller årsvis, samt för att hinna uppfylla samtliga aktiviteter, fortsatte det att 
gälla en bit in i 2018. Därmed påbörjades arbetet med 2018 års löfte under våren och blev klart i juni 
samma år, och precis som föregående år fortsatte dessa att gälla ett par månader in i 2019.  
 
För att kunna komma i fas med 2020 års medborgarlöfte (att de lanseras vid årsskiftet) föreslår 
kommunpolisen, säkerhetssamordnaren samt folkhälsutvecklaren att 2019 års löften utgörs av en 
förlängning av 2018 års löften och att dessa sträcker sig till december 2019. Detta öppnar upp för att 
kunna genomföra ett mer grundläggande arbete med 2020 års löften under hösten 2019 med bland 
annat medarbetardialog samt medborgardialog och att dessa presenteras vid årsskiftet 2019/2020 så 
som det är tänkt. 
 
Medborgarlöftena har fokus på trafiksäkerhet och innehåller följande aktiviteter: 
 

- Minst 10 trafikinsatser med fokus på trafikonykterhet, fortkörning och vårdslöst 
trafikbeteende. Minst 1 av dessa trafikinsatser ska inriktas på mopedkörning.  

 
- Genomföra informationsinsatser för att främja en god trafikmiljö. 

 
- Analysera, planera och genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder runt Hedenskolan på 

Hönö mot bakgrund av den trafiksäkerhetsvandring som genomfördes i januari 2019.  
 



 
 

 

Ekonomi 
Arbetet för att uppfylla medborgarlöften ingår i löpande verksamhet och medför inga 
investeringskostnader. 

Expediering av beslut  
Polisen, lokalpolisområde Hisingen 

 

 

 
 
 





ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2019-03-07                  13           

   
   
KF § 11 Dnr KS 0057/19  
   
Medborgarförslag gällande införande av kommunala regler vid in-
stallation av luftvärmepumpar, som ett led i kommunens hälso-
skyddsarbete 

 
Ärende 

 
- Att Öckerö kommun borde precisera regelverket gällande installation av 

luftvärmepump, på så sätt; att ett godkännande skall krävas från de 
grannfastigheter mot vilka man avser att rikta luftvärmepumpen. 

 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2019-02-23 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget anmäls och skickas till kommunstyrelsen. 
 
 



 

Motion 

Säkerställ fiberutbyggnaden genom tillfällig finansiering. 
 
Att digitaliseringen kommer att ha stor betydelse för samhällets framtida utveckling är ställt 
utom all tvivel. Processen har pågått länge och allt mer avancerade lösningar på den 
plattform som digitaliseringen utgör, till gagn för invånare, företag och besökare, ser vi 
dagligen presenteras i samhället. Lösningarna har en sak gemensamt: de kräver en 
infrastruktur för bit-trafiken. Den kan vara trådlös eller trådbunden, men någon form av 
infrastruktur är nödvändig. Öckerö kommun har genom en affärsenhet på Öckerö Fastighets 
AB kommunens uppdrag att utveckla en sådan infrastruktur, genom fiberförläggning på 



kommunens bebodda öar. Detta arbete pågår och har på några öar byggts ut, men med 
svårighet att uppnå uppställda kriterier, vilket har lett till fördröjningar i fiberförläggingen.  
 
Det regelverk som satts upp för att starta en fiberförläggning är dock kontraproduktivt, 
eftersom det i varje given tidpunkt är svårt att uppnå det uppsatta kriteriet att, 70 % av 
hushållen ska ha förhandsbokat sig. Detta är ett onödigt hårt krav, då det över tid alltid 
kommer en ny fastighetsägare till en fastighet där man tidigare avböjt. Över tid kan man 
därför utgå ifrån att nå kriteriet 70% med råge. I Göteborg, som redan 2017 uppnådde 
bredbandsmålen för 2020 är penetrationen fortfarande under 70%, men ökar för varje år, 
från cirka 50%. Kriteriet kommer med all säkerhet att uppnås eftersom fiber är den 
hållbaraste tekniken för bit-trafik, förutsatt att utbyggnaden sker på rätt sätt. Erfarenheterna 
från Nordöarna och Hälsö visar att föranmälan omfattar cirka 60% av hushållen. Om 
fiberförläggningen inte genomförs skyndsamt riskerar kommunen att inte uppnå de 
nationella bredbandsmålen, varken för 2020, 2023 eller 2025, men det allvarligaste är att det 
fördröjer nyttorealiseringen av den digitalisering som kommunen investerar i, eftersom den 
digitala servicen inte når invånarna. 
 
Den investering kommunen skulle behöva garantera är alltså kostnaden för cirka 10% av 
hushållen. Som räkneexempel blir det för Hälsös del 20 hushåll x 25 kkr (prissatt 
kostnad/hushåll). Genom finansiering handlar det om en årlig räntekostnad på cirka 5 kkr. 
 
Motionären föreslår därför att kommunen säkerställer finansieringen där kriteriet för 
byggstart av fiberförläggning inte nås, så att fiberförläggningen kan genomföras så fort som 
det är möjligt. 
 
 
Ronald Caous 
Socialdemokraterna 
 
. 
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KF § 9 Dnr KS 0055/19  
   
Motion ”Säkerställ fiberutbyggnaden genom tillfällig finansiering” 

 
 
Ärende 
Ronald Caous (S) har i en motion daterad 2019-02-27 föreslagit: 
 
- att kommunen säkerställer finansieringen där kriteriet för byggstart av fiber-
förläggning inte nås, så att fiberförläggningen kan genomföras så fort som det 
är möjligt. 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2019-02-27 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen. 

 
 



 

Motion 

Öka möjligheterna till social samvaro 
 
Social isolering är en av de tillstånd som motiverar ett för kommuner kostsamt särskilt 
boende. Alla åtgärder som kan bidra till att bryta social isolering är därför intressanta, ur ett 
kommunalt perspektiv, men för den enskilda människan som har ett utarmat socialt liv och 
lever i social isolering är detta inte en i första hand ekonomisk fråga, utan det handlar om 
livskvalitet och kanske i värsta fall om psykisk ohälsa. 
 
I några år har en ny variant av matlagningsprogram visats på TV, under titeln ”Halv åtta hos 
mig”. Titeln anspelar på en för de flesta bekant situation, där några vänner väntas hem på en 



bit mat för att ha en social samvaro under en kväll. I programidén roterar inviten mellan fyra 
personer och alla gör således tre besök hos en vän och bjuder själv in till ett fjärde. 
 
I denna motion vill vi föreslå en anpassad variant, lämplig för personer med funktionshinder, 
men givetvis kan modellen lätt anpassas till andra målgrupper, som exempelvis äldre 
personer som lever ensamma. 
 
Genom handledning och eventuellt stöd från vänner, föreningar/civilsamhället, eller 
personal, kan personer med funktionshinder, eller andra intresserade, förbereda och 
genomföra ett besök av några vänner för att äta en bit mat och umgås under trevliga former, 
för att nästa dag, eller med den frekvens man finner lämplig, själv bli bjuden till någon på 
middag. Konceptet kan användas för att fördjupa vänskap eller för att etablera ny. 
 
Motionärerna föreslår att 
 

- kommunfullmäktige tillstyrker förslaget och ger socialnämnden i uppdrag att utveckla 
lämpliga former och regler, baserat på de lagstiftningar som kan vara aktuella. 

 
 
Ronald Caous  
Socialdemokraterna  
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KF § 8 Dnr KS 0049/19  
   
Motion om att öka möjligheterna till social samvaro 

 
Ärende 
Ronald Caous (S) har i en motion daterad 2019-02-19 föreslagit: 
 
- att kommunfullmäktige tillstyrker förslaget och ger socialnämnden i uppdrag 
att utveckla 
lämpliga former och regler, baserat på de lagstiftningar som kan vara aktuella. 

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2019-02-19 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen. 
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KF § 10 Dnr KS 0044/19  
   
Motion om brister i tillgänglighet och anpassning i Öckerö kommun 

Ärende 
 
Annika Andersson (V) och Göran Billvall (V) har i en motion daterad 2019-02-
19 föreslagit: 
 
- att kommunen tar initiativ till en bred inventering av de anpassningsåtgärder 
som behövs i trafiken och i våra friluftsområden. 
- att anpassningsåtgärder planeras och utförs i samråd med de funktionshind-
rades organisationer. 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2019-02-27 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen. 

 



Öckerö 2019-03-07 
 
Motion om att skydda havets ålgräsängar 

Ålgräsängar räknas till de mest värdefulla ekosystemen på jorden. Ängarna kallas 
ofta havets barnkammare eftersom de ger skydd och mat för flera av våra viktigaste 
fiskarter och även för många andra djur och växter. Ålgräsängarna har också flera 
andra viktiga funktioner. Det tar hand om näringsämnen och motverkar 
övergödning, binder partiklar och förbättrar vattenkvaliteten samt skyddar 
stränder mot erosion. Ålgräset binder även upp kol i havsbotten och fungerar 
därigenom som en buffert mot våra koldioxidutsläpp och klimatpåverkan.   

Det finns olika sätt att skydda värdefull natur, ett sätt är att bilda naturreservat.  
Ett annat sätt att skydda mindre områden med särskilt värdefulla livsmiljöer är att 
inrätta biotopskyddsområden. Genom att skydda ålgräsängarna förbättras 
förutsättningarna för att bevara den biologiska mångfalden i havet. Det bidrar 
också till att Sverige uppfyller FN:s konvention om biologisk mångfald, samt till 
lokala och nationella miljömål. 

Forskning visar att ytan av ålgräs som försvunnit bara i Bohuslän sedan 1980-talet 
är minst lika stor som Tjörn. Det är främst övergödning, överfiske och ökad 
kustexploatering som gjort att ålgräset minskat så drastiskt. När väl ålgräset har 
försvunnit är det mycket svårt och dyrt att få det tillbaka.  

Vi i Miljöpartiet anser att de ålgräsängar som fortfarande finns kvar längs 
västkusten behöver bevaras. Här kan Öckerö agera genom att bidra genom att 
inrätta biotopskyddsområden och/eller naturreservat. Arbetet kan gärna i 
samverkan med våra grannkommuner längs kusten. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att inrätta 
marina biotopskyddsområden och/eller naturreservat för att skydda ålgräs 
inom Öckerö kommun.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att samarbeta 
med andra intresserade kustkommuner för att skydda ålgräs längs 
västkusten. 
 
 

Anna Skrapste (MP) 

Nicklas Attefjord (MP) 

Cecilia Wergeni (MP) 
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KF § 13 Dnr KS 0057/19  
   
Motion om att skydda havets ålgräsängar 

 
Ärende 
Anna Skrapste (MP), Nicklas Attefjord (MP) och Cecilia Wergeni (MP) har i en 
motion daterad 2019-03-07 föreslagit: 
 
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att inrätta 
marina biotopskyddsområden och/eller naturreservat för att skydda ålgräs 
inom Öckerö kommun 
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna ett samar-
beta med andra intresserade kustkommuner för att skydda ålgräs längs väst-
kusten. 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2019-03-07 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen. 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
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Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-10 5  

    
    
BUN § 19 Dnr 31/19   
    
  

  

Överföring  
 

Ärendet 
Ronnie Bryngelsson (S) har i en motion daterad 2018-12-11 föreslagit: 

- att kommunfullmäktige ger Barn och utbildningsförvaltningen I uppdrag att 
utarbeta en gemensam utbildningsplan gällande trafiksäkerhet, inom förvalt-
ningens verksamhetsområde och att man utvärderar den årligen.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-01 
Motion (S) om trafikundervisning 
KS § 36-19 Motion (S) om trafikundervisning 

 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Ronnie Bryngelsson (S) yrkar på att motionen tillstyrks. 

 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels Ronnie Bryngelssons (S) 
förslag, dels förvaltningens förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 
och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens för-
slag.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Motionen anses besvarad. 

 
Reservationer  
Ronnie Bryngelsson (S), Lena Berglund (S) och Göran Billvall (V) reserverar sig 
mot beslutet. 
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Öckerö 2019-04-01 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Patrik Finn 

Ärende: Svar på motion (S) om trafikundervisning 

Diarienummer: 31/19 

 
 

Svar på motion (S) om trafikundervisning 
 

Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad. 
 
Ärendet 
Ronnie Bryngelsson (S) har i en motion daterad 2018-12-11 föreslagit: 
- att kommunfullmäktige ger Barn och utbildningsförvaltningen I uppdrag att 
utarbeta en gemensam utbildningsplan gällande trafiksäkerhet, inom förvaltningens 
verksamhetsområde och att man utvärderar den årligen.  
 
 
Beredning 
Skolorna i Öckerö kommun arbetar aktivt med trafiksäkerhet i olika former. Stöd i 
Läroplanen finns exempelvis i: 

 
• Samhällsorienterande ämnen: • "Trafikregler och hur man beter sig i trafiken 

på ett säkert sätt". 
• Fritidshem: "Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett 

säkert sätt". 
 

I läroplanen för Grundskolan Lpo 18 framgår att det är rektors ansvar att se till att 
trafikundervisning dessutom genomförs på ett ämnesövergripande sätt genom att:• 
 
"i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, 
exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt 
riskerna med tobak, alkohol och andra droger." 
 
 
Ekonomi 
De ekonomiska konsekvenserna bedöms vara ringa, eftersom arbetet redan bedrivs 
lokalt på enheterna och mer består i att undersöka "Best-practise" och sammanställa 
den till en utvärderingsbar plan. 



 
 

 

 
 
Bedömning 
Att Barn- och utbildningsförvaltningen tillsätter en grupp med representanter från 
våra olika skolor och förskolor för att samla upp goda exempel och utifrån det 
sammanställa en gemensam plan för trafikundervisningen i Öckerö kommun, vilken 
kan utvärderas inom ramen för det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet, ser barn- 
och utbildningsförvaltningen som mycket positivt, inte minst ur ett 
likvärdighetsperspektiv. 
 
 
 
Expediering av beslut 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
 
Bilagor 
Motion (S) om trafikundervisning 
KS § 36-19 Motion (S) om trafikundervisning 
 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Katarina Lindgren, skolchef 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2019-02-19 21 
   
   
KS §36 Dnr KS 239/18  
   
Motion om trafikundervisning 

 
Ärende 
Ronnie Bryngelsson (S) har i en motion daterad 2018-12-11 föreslagit:  

- att kommunfullmäktige ger Barn och utbildningsförvaltningen i uppdrag 
att utarbeta en gemensam utbildningsplan gällande trafiksäkerhet , inom 
förvaltningens verksamhetsområde och att man utvärderar den årligen. 

 

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2018-12-11 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 22 november 2018, §129. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till Barn- och utbildningsnämnden.  

 

 

 

 
 



 
 
Hönö 11/12-2018 
Motion till Kommunfullmäktige 13/12  
Trafikkunskaper blir allt viktigare i vårt samhälle. Trafiken intensifieras 
oavsett om man åker bil, cyklar eller går. Också många bostadsområden får 
ökad biltrafik. Det skapar en otrygghet för de barn som använder allmänna 
vägar och gator för att ta sig till skolan och till fritidsaktiviteter. 
  
Barn i skolan måste få goda kunskaper i hur man agerar i trafiken.  
Många barn får bilskjuts av föräldrar till skolan och kommer därför inte i 
kontakt med trafiken.  
De får visserligen en tryggare väg till skolan, men de lär sig inte mycket om 
hur man agerar i trafiken. Statistiken visar att antalet singelolyckor ökar. 
 
Trafikundervisning behövs, speciellt i grundskolan, där man kan integrera 
trafikundervisningen i all annan undervisning. Därmed finns den med som ett 
naturligt inslag i hela skoldagen. 
Vad vi förstår så gör skolorna i Öckerö kommun lite olika vad gäller detta. 
  
Ett viktigt hjälpmedel för skolor är att ha en plan för kunskapsområdet trafik, 
liksom man varje läsår utvärderar vad som gjorts inom området.  
I denna utvärdering bör även trafiksäkerheten kring skolorna tas upp. 
  
Mot bakgrund av detta föreslår vi att kommunfullmäktige ger Barn och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta en gemensam utbildningsplan 
gällande trafiksäkerhet , inom förvaltningens verksamhetsområde och att 
man utvärderar den årligen. 
 

Lena Berglund              Ronnie Bryngelsson                  Monika Eriksen  
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Öckerö 2018-11-12 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jeri Svensson Verksamhetsutvecklare, Linda Nilsson EC 
Ärende: Svar på motion: Svenskt kött i Öckerö kommun  
Diarienummer: 161/18 

 

Svenskt kött i Öckerö kommun 
 

Förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsverksamheten föreslår Kommunstyrelsen att avslå motion 
gällande beslut om att kommunen enbart skall servera svenskt kött. 
 
Ärendet  
En motion har inkommit där man önskar att kommunen endast serverar svenskt 
kött i verksamheterna.  
 
 
Beredning 
Kostenheten arbetar med ett ökat engagemang sedan flera år tillbaka med livsmedel 
såväl ur svenskt ursprung, ekologi, ekonomi och klimat synvinkel 
 
Då man lyfter ett av de områden som ett livsmedel berör behöver man därför också 
se på de andra och hur de parallellt påverkas. 
 

- Ett beslut om att enbart servera svenskt kött skulle till viss del begränsa 
urvalet för vårt äldreboende. Detta på grund av att äldre har andra önskemål 
än skolor och förskolor där vissa inslag av köttprodukter som endast 
tillverkas i andra länder kan förekomma.  

 
- Ett beslut för enbart svenskt kött kan generera en alltför begränsande faktor 

med avseende på det avtal som vi har på livsmedel. 
 

- Vid den händelsen att man skulle vilja öka inköp av kött med 
ekologisk/KRAV certifiering i framtiden och därigenom ta ytterligare 
miljöansvar kan det även ur den aspekt bli svårt då det är så att den svenska 
marknaden inte är tillräckligt stor för att hantera efterfrågan. Detta är 
uppenbart för de som idag valt att handla 100 % ekologiskt kött.  

 



 
 

 

- När vissa produkter hos leverantör tar slut händer det vid enstaka tillfällen 
att köket får utskickat livsmedel som de ej beställt vilket kan vara importerat 
kött. Vid ett beslut om enbart svenskt kött har man redan där satt ett mål som 
inte är nåbart i dagsläget.  

 
 
 
Ekonomi 
Beslut om enbart svenskt kött kommer kräva en utökad ram för 
livsmedelsbudgeten, för att uppnå målet.  
 
 
Bedömning 
De svenska köttinköpen har sakta sjunkit över tid till följd av ökat prisindex 
parallellt med en budget som inte följt samma utveckling. I dagsläget ligger inköpen 
i Öckerö kommun på strax under 70 % svenska köttinköp. Med fortsatt arbete kring 
uppföljning på inköp, som redan påbörjats kan det möjligtvis stiga till 75 % med 
befintlig budget men utöver detta krävs ytterligare tilldelning av budget för att 
komma vidare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2018-10-16                                    15 
   
   
KS § 244 Dnr 161 /18  
   
Motion om servering av kött endast från svenska gårdar 
 
Ärende 
 
Nicklas Attefjord, Boel Lanne och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en motion 
daterad 2018-08-29 föreslagit:  

- att Öckerö kommun endast serverar kött från svenska gårdar. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018- 09-06 anmäldes motionen och 
överlämnades till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
Motion 2018-08-29 
KF beslut § 73/18 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till kommundirektören. 

   
 

   
 

 
 





ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                                                                                         
Kommunstyrelsen 2018-12-18                                  10                     

                                      
   
KS § 322 Dnr 161/18  
   
Motion om att servera endast svenskt kött 

Ärende 
Nicklas Attefjord, Boel Lanne och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en motion 
daterad 2018-08-29 föreslagit:  

- att Öckerö kommun endast serverar kött från svenska gårdar. 
 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018- 09-06 anmäldes motionen och 
överlämnades till kommunstyrelsen. 

Motionen har varit remitterad till kommundirektören. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-12 
Motion 2018-08-29 
 
Det antecknas att motionen också skall remitteras till barn- och utbildnings-
nämnden och socialnämnden 
 
Kommunstyrelses beslut 

Motionen remitteras till barn-och utbildningsnämnden och socialnämnden. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2019-03-21 7 

   
   
SN §  15 Dnr: 0015/19  
   
 
Motion om servering av svenskt kött 
 
En motion har inkommit där man önskar att kommunen endast serverar svenskt kött i 
verksamheterna. 
 
De svenska köttinköpen har sakta sjunkit över tid till följd av ökat prisindex parallellt 
med en budget som inte följt samma utveckling. I dagsläget ligger inköpen i Öckerö 
kommun på strax under 70 % svenska köttinköp. Med fortsatt arbete kring uppföljning 
på inköp, som redan påbörjats kan det möjligtvis stiga till 75 % med befintlig budget 
men utöver detta krävs ytterligare tilldelning av budget för att komma vidare. 
 
Ekonomi 
Beslut om enbart svenskt kött kommer kräva en utökad ram för livsmedelsbudgeten, för 
att uppnå målet. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnad, 2018-11-12 
Bilaga 2: KS 244/18 
Bilaga 3: KS 322/18 
Bilaga 4: Motion om svenskt kött, 2018-08-29 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden anser motion om servering av svenskt kött besvarad. 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen. 
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Öckerö 2019-03-14 

 
ANTECKNING 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             
 
 

Motion om servering av svenskt kött. Dnr 
0015/19 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden anser motion om servering av svenskt kött besvarad. 
 
 
 
Ärendet  
En motion har inkommit där man önskar att kommunen endast serverar svenskt 
kött i verksamheterna. 
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Öckerö 2018-11-12 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jeri Svensson Verksamhetsutvecklare, Linda Nilsson EC 
Ärende: Svar på motion: Svenskt kött i Öckerö kommun  
Diarienummer: 161/18 

 

Svenskt kött i Öckerö kommun 
 

Förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsverksamheten föreslår Kommunstyrelsen att avslå motion 
gällande beslut om att kommunen enbart skall servera svenskt kött. 
 
Ärendet  
En motion har inkommit där man önskar att kommunen endast serverar svenskt 
kött i verksamheterna.  
 
 
Beredning 
Kostenheten arbetar med ett ökat engagemang sedan flera år tillbaka med livsmedel 
såväl ur svenskt ursprung, ekologi, ekonomi och klimat synvinkel 
 
Då man lyfter ett av de områden som ett livsmedel berör behöver man därför också 
se på de andra och hur de parallellt påverkas. 
 

- Ett beslut om att enbart servera svenskt kött skulle till viss del begränsa 
urvalet för vårt äldreboende. Detta på grund av att äldre har andra önskemål 
än skolor och förskolor där vissa inslag av köttprodukter som endast 
tillverkas i andra länder kan förekomma.  

 
- Ett beslut för enbart svenskt kött kan generera en alltför begränsande faktor 

med avseende på det avtal som vi har på livsmedel. 
 

- Vid den händelsen att man skulle vilja öka inköp av kött med 
ekologisk/KRAV certifiering i framtiden och därigenom ta ytterligare 
miljöansvar kan det även ur den aspekt bli svårt då det är så att den svenska 
marknaden inte är tillräckligt stor för att hantera efterfrågan. Detta är 
uppenbart för de som idag valt att handla 100 % ekologiskt kött.  

 



 
 

 

- När vissa produkter hos leverantör tar slut händer det vid enstaka tillfällen 
att köket får utskickat livsmedel som de ej beställt vilket kan vara importerat 
kött. Vid ett beslut om enbart svenskt kött har man redan där satt ett mål som 
inte är nåbart i dagsläget.  

 
 
 
Ekonomi 
Beslut om enbart svenskt kött kommer kräva en utökad ram för 
livsmedelsbudgeten, för att uppnå målet.  
 
 
Bedömning 
De svenska köttinköpen har sakta sjunkit över tid till följd av ökat prisindex 
parallellt med en budget som inte följt samma utveckling. I dagsläget ligger inköpen 
i Öckerö kommun på strax under 70 % svenska köttinköp. Med fortsatt arbete kring 
uppföljning på inköp, som redan påbörjats kan det möjligtvis stiga till 75 % med 
befintlig budget men utöver detta krävs ytterligare tilldelning av budget för att 
komma vidare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-20 6 

   
   
BUN § 7 Dnr 25/19  
   
 
Svar på motion om att enbart servera svenskt kött i Öckerö kommun 
 

 
 

Ärendet 
Miljöpartiet har motionerat om att enbart servera svenskt kött i Öckerö kommun. Skälen 
till detta är den stora tillgången till kött som väntas bli resultatet av en lång kö till slakte-
rier på grund av den foderbrist som blev resultatet av den varma sommaren 2018 och vik-
ten av att stödja den inhemska köttproduktionen. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-12 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Motionen anses besvarad. 
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Öckerö 2019-03-05 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Patrik Finn 

Ärende: Motion om att enbart servera svenskt kött i Öckerö kommun 

Diarienummer: 0025/19 

 
 

Motion om att enbart servera svenska kött i 
Öckerö kommun 
 

Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad. 
 
 

Ärendet 
Miljöpartiet har motionerat om att enbart servera svenskt kött i Öckerö kommun. 
Skälen till detta är den stora tillgången till kött som väntas bli resultatet av en lång 
kö till slakterier på grund av den foderbrist som blev resultatet av den varma 
sommaren 2018 och vikten av att stödja den inhemska köttproduktionen. 
 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Bedömning 
Den mat som serveras i Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter 
tillhandahålls av Kostenheten som sorterar under Samhällsbyggnadsdelen av 
Kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsverksamheten har i en tjänsteskrivelse 
daterad 2018-11-12 redan besvarat motionen. 
 
 
Expediering av beslut 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
 
 
Bilagor 
KS 322-18 Motion om att enbart servera svenskt kött 



 
 

 

Motion om att enbart servera svenskt kött 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-12 









ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-20 5  

    
    
BUN § 6 Dnr 23/19   
    

 

Svar på medborgarförslag rörande servering av veganmat på alla skolor 
 

Ärendet 
Ett medborgarförslag har kommit in från en elev i årskurs 9 på Brattebergsskolan. Eleven 
anser att det borde serveras veganmat på skolan. Likt de som av religiösa eller medicinska 
skäl får specialkost borde enligt eleven även veganer få sitt behov av näringsriktig kost 
tillgodosett, av såväl rättvise- som miljöskäl. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-08 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
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Öckerö 2019-03-05 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Patrik Finn 

Ärende: Svar på medborgarförslag rörande servering av veganmat på alla skolor 

Diarienummer: 0023/19 

 
 

Svar på medborgarförslag rörande servering 
av veganmat på alla skolor 
 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
 

Ärendet 
Ett medborgarförslag har kommit in från en elev i årskurs 9 på Brattebergsskolan. 
Eleven anser att det borde serveras veganmat på skolan. Likt de som av religiösa 
eller medicinska skäl får specialkost borde enligt eleven även veganer få sitt behov 
av näringsriktig kost tillgodosett, av såväl rättvise- som miljöskäl. 
 
 
Bedömning 
Den mat som serveras i Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter 
tillhandahålls av Kostenheten som sorterar under Samhällsbyggnadsdelen av 
Kommunstyrelsen, inte under barn- och utbildningsnämnden. 
Samhällsbyggnadsverksamheten har i en tjänsteskrivelse daterad 2018-11-20 redan 
besvarat motionen. 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser 
 
Expediering av beslut 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
 
Bilagor 
Medborgarförslag om att servera veganmat på alla skolor 
KS § 320-18 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-20 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KS § 320 Dnr 151 /18  
   
Medborgarförslag om vegankost i skolan 

Ärende 
 har i ett medborgarförslag daterat 2018-08-15 före-

slagit:  

- att alla skolor i Öckerö kommun ska servera veganmat som specialkost. 

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-06 anmäldes medborgar-
förslaget och skickades till kommunstyrelsen.  

Ärendet har varit remitterat till kommundirektören. 

Det antecknas att ärendet också skall remitteras till barn- och utbildnings-
nämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Medborgarförslag daterat 2018-08-15 
 
Kommunstyrelses beslut 

Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden. 
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Öckerö 2018-11-20 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jeri Svensson Verksamhetsutvecklare, Linda Nilsson EC.  
Ärende: Yrkande för: Valfrihet att välja vegankost 
Diarienummer:  124/18 

 

Valfrihet att välja vegankost 
 

Förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsverksamheten föreslår Kommunstyrelsen att avslå motion 
gällande ”Valfrihet att välja vegankost” då det går emot skollagens krav på en 
näringsriktig lunch. 
 
Ärendet  
En motion har inkommit med önskan om att det i kommunens skolor skall finnas en 
valfrihet att kunna välja vegankost.  
 
Beredning 
 
Aktuell lagstiftning 
I skollagen står att alla luncher i grundskolan skall vara näringsriktiga.  
Denna lag kan inte uppnås fullt om man tar beslut att erbjuda vegankost kontra den 
lakto/ovo vegetariska kost som erbjuds idag. 
 
Näringskonsekvenser 
Ett livsstilsval som vegan i Sverige baserat på endast naturliga livsmedel innebär 
stora risker för näringsbrister långsiktigt. Forskning talar idag om att det blir följden 
när depåerna i kroppen tar slut, där tiden varierar beroende på näringsämne och 
ålder på individen. 
 
Individer som växer håller på att bygga upp sin kropp, vilket gör det extra viktigt 
med höga nivåer av bland annat järn, D- vitamin, B-12, som är svåra till omöjliga att 
tillgodose sig via en vegankost i Sverige. Aktuella forskarresultat påvisar att 
symptom kan komma relativt snabbt, inom 1 år trötthet, koncentrationssvårigheter, 
huvudvärk, yrsel. Inom 2-4 år kan det generera ett nedsatt immunförsvar och en 
ökad risk för depression och följdsjukdomar av dessa.  
 
 



 
 

 

 B-12 återfinns i Sverige i animaliskt protein och är viktigt för en normal 
blodbildning och neurologiska funktioner i kroppen. Brist av B-12 ökar också i sin 
tur risken för järnbrist.  
  
Järn finns i två typer och är viktigt för kroppens syretransport och ingår även som 
en del i vissa enzymer. Hemjärn som återfinns i animaliska produkter och är lättare 
för människokroppen att ta upp. Icke-hemjärn som återfinns i vegetabiliska 
produkter och då till lägre grad än animaliskt samt att det inte tas upp lika lätt pga. 
att det lättare störs av andra ämnen än vad hemjärn gör.  
 
 D- vitamin finns i formerna D-2 och D-3, där D-3 är den formen som vi under 
sommaren i Sverige kan bilda under några timmar mitt på dagen om vi utsätter vår 
hud för solljus. Vidare kan D-3 återfinnas i animaliska produkter som fisk, men även 
till viss del i ägg, kött och berikade produkter. Svampar kan innehålla D-2 vitamin 
och är det man brukar berika vegetabiliska livsmedel med men bioaktiviteten är 
lägre än i D-3. 
Brist på D- vitamin leder långsiktigt till hypokalcemi, för låg kalciumhalt i blodet 
som i sin tur kan leda till osteoporos, benskörhet. Allt mer forskning visar också på 
D-vitaminets delaktighet i andra kroppsfunktioner som vid rätt nivåer kan hjälpa 
människan mot andra sjukdomar.  
 
14 november 2018 meddelade livsmedelsverket att nästan var tredje tjej i årskurs 8 
och åk 2 på gymnasiet hade låga järndepåer, vilket tyder på järnbrist. Detta beror på 
att tjejer behöver nära dubbelt så mycket järn som killar, samtidigt som de ofta äter 
mindre kött. 
 
Ekonomi 
Ett införande av vegankost kommer leda till ett behov av ökad av bemanning, vilket 
gör att ram för personalbudget behöver utökas. För att säkerställa 
livsmedelssäkerheten för de barnen med matallergisk problematik har äskande om 
ombyggnation av kök i Öckerö kommun tidigare gjorts.  
 
Specialkost av medicinska skäl är ett succesivt växande antal där vi exempelvis på 
Brattebergsskolans kök idag har ca 150 ätande med behov av specialkost dagligen på 
1000 ätande. Att utöka valfriheten ytterligare ställer således extremt höga krav på 
bemanning och lokala resurser vilket medför behov av en ombyggnation. 
Detta för att ge medarbetare i köken rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt 
arbete och skapa en tydligare separering av livsmedel som kan orsaka matallergiska 
individers hälsa och i vissa enskilda fall även vara livshotande. 
 
 
Bedömning 
Prioriteringen i kostenhetens uppdrag ligger på att leverera en näringsriktig lunch i 
enlighet med skollagen i kombination med en säker livsmedelshantering. Till detta 
måste vi även beakta de befintliga personella resurser som finns idag.  
Med ökade specialkoster får vi stora svårigheter att garantera livsmedelssäkerheten 
till de barn som icke självvalt har matallergier. 



 
 

 

2018-11-21 
 
 
 
Urban Olsson 
Samhällsbyggnadschef 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2018-10-16                                  13 
   
   
KS § 242 Dnr 124 /18  
   
Motion om att elever i kommunens skolor ges valfrihet att välja 
vegankost 
 
Ärende 
  
Nicklas Attefjord, Boel Lanne och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en motion 
daterad 2018-06-15 föreslagit:  

- att elever i kommunens skolor ges valfrihet att välja vegankost. 

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018- 09-06 anmäldes motionen och 
skickades till kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 
Motion 2018-06-15 
KF beslut § 71/18 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till kommundirektören och barn- och 
utbildningsnämnden. 

   
 

   
 

 

 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KS § 321 Dnr 124 /18  
   
Motion om att välja vegankost i skolan 

Ärende 
Nicklas Attefjord, Boel Lanne och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en motion 
daterad 2018-06-15 föreslagit:  

- att elever i kommunens skolor ges valfrihet att välja vegankost. 

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018- 09-06 anmäldes motionen och 
skickades till kommunstyrelsen. 

Motionen har varit remitterad till kommundirektören. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-20 
Motion 2018-06-15 
KF beslut § 71/18 
 
Det antecknas att motionssvar även skall infordras från barn- och utbildnings-
nämnden. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden. 
 

 

 

 
 





ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-20                                          4  

    
    
BUN § 5 Dnr 24/19   
    
  

  

Svar på motion om valfrihet och klimatansvar 
 

Ärendet 
Miljöpartiet har motionerat om att det borde beredas möjligheter för de elever 
som av klimat-, hälso- eller etiska skäl äter vegankost att få detta behov tillgodo-
sett i skolbespisningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-08 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Nicklas Attefjord (MP) yrkar på återremiss, och inkommer med en protokollsan-
teckning. 

 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels förvaltningens för-
slag, dels Nicklas Attefjords (MP) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag.  

 

Protokollsanteckning Miljöpartiet 
I förvaltningens svar så lyftes endast perspektivet från kostenheten. Miljöpartiet 
yrkade återremiss där vi hade velat tillföra ett elevperspektiv på motionen. Öck-
erö kommun har idag ett antal elever som är veganer framför allt inom gymna-
sieskolan, dessa barns förutsättningar belystes inte, vilket vi ansåg saknades i 
svaret. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Motionen anses besvarad. 
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Handläggare: Patrik Finn 

Ärende: Svar på motion om valfrihet och klimatansvar 

Diarienummer: 0024/19 

 
 

Svar på motion om valfrihet och klimatansvar 
 

Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad. 
 
 

Ärendet 
Miljöpartiet har motionerat om att det borde beredas möjligheter för de elever som 
av klimat-, hälso- eller etiska skäl äter vegankost att få detta behov tillgodosett i 
skolbespisningen. 
 
 
Bedömning 
Den mat som serveras i Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter 
tillhandahålls av Kostenheten som sorterar under Samhällsbyggnadsdelen av 
Kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsverksamheten har i en tjänsteskrivelse 
daterad 2018-11-20 redan besvarat motionen. 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Expediering av beslut 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
 
 
Bilagor 
Motion om valfrihet och klimatansvar 
KS 321-18 Motion om vegankost i skolan 
KS 242-18 Motion om vegankost i skolan 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnad, daterad 2018-11-20 




