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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Ungefär såhär: 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV 

Vattenförvaltning 

Riksintressen för vattenförsörjning 

Havsförvaltning och havsplanering 

Prövning och tillsyn 

HaVs stöd till kommunerna 

Diskussion 
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Havs- och 
vattenmyndigheten 
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

En ny myndighet för 
havs- och vattenmiljö 

 

Varför? 

 

Och varför just nu? 
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Den nya myndigheten 

• Havs- och vattenmyndigheten 

 

• Förkortas HaV 

 

• På webben: www.havochvatten.se 
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Vårt uppdrag –  
Instruktionen från regeringen 

1 § 

Havs- och vattenmyndigheten 

är förvaltningsmyndighet på miljöområdet 

för frågor om 

bevarande, restaurering och hållbart nyttjande 

av sjöar, vattendrag och hav 
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Vår vision 

Levande hav, sjöar och vattendrag  
till glädje och nytta för alla 

 



För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Sveriges 16 miljömål  
– HaV ansvarar för 3 

• Ingen övergödning  

• Levande sjöar och vattendrag 

• Hav i balans samt levande kust och 
skärgård 
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

En åtgärdsinriktad myndighet -
genomför Sveriges åtaganden 

• Tre av Sveriges sexton miljömål 

• Regionala havsmiljökonventionerna 
OSPAR och HELCOM 

• EU:s vattendirektiv 

• EU:s havsmiljödirektiv 

• EU:s och Sveriges fiskeripolitik 
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

EU:s fiskeripolitik 

• Gemensamma regler för alla  
EU-länder 

• Datainsamling för årliga kvotbeslut 

• Likvärdig fiskerikontroll 

• Reformeras till 2013 

• Utkastförbud förbereds 
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

11 

Fiskeri- 

verket 

SLU 

Jordbruksverket 

Havs- och 

vattenmyndigheten 

1 juli 2011 Lst * 3 



För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

 
Strandlinjeprincipen? 
 
 
Samverkan NV-HaV! 
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

HaV 

• Ungefär 220 anställda 

 

• Huvudkontor i Göteborg 

 

• Fiskerikontroll i Simrishamn, Västra 
Frölunda, Kungshamn, Karlskrona 

13 

 



För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Myndighetssamverkan 

”Systermyndigheter”: NV, SJV, KBV, SGU m fl 

Utförare och datavärdar: SLU, SMHI m fl 

Regionalt: 21 länsstyrelser 

(varav 5 vattendelegationer,12 miljöprövnings-
delegationer)  

På Lst ca 500 personer inom HaVs arbetsområde 
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Kunskap för havs- och 
vattenförvaltning 

• Miljöövervakning - hav och vatten 

• Data collection framework – fiskbestånd 
och fiske 

• Stora uppdrag till SLU, SMHI m fl 

• Koordinerar frågor om kunskapsbehov och 
forskningsinitiativ 

• Fartyg för övervakning – stor brist, stora 
merkostnader 
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Ett sammanhållet åtgärdsarbete 

• Fiskereglering, t ex lax, ål 

• Områdesskydd marina och limniska 
miljöer (Habitatdirektivet mm) 

• Artskydd, åtgärdsprogram för hotade 
arter 

• Bevakning av allmänna miljö-  
och fiskeintressen i domstol 

• Tillstånd och licenser inom fisket 
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Mer om åtgärder! 

• Åtgärder mot övergödning 

• Åtgärder mot utsläpp av farliga ämnen 

• Oljeskydd 

• Sjöfartens miljöpåverkan 

• Övriga maritima frågor 

• Fiskereglering i skyddade områden 
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Tillsyn 

• Samordning av fiskerikontrollen 

• Landningskontroll i hamnarna 

• Sanktioner för överträdelser  
inom yrkesfisket 

• Fiskestopp 

• Vägleder tillsynsmyndigheter enligt 
Miljöbalken 
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Samordning mellan linjeorganisationen och 
våra samordningsprocesser 

2012-10-18 Presentationsnamn                                                     Namn 19 

Havsförvaltning 

 

Fiskförvaltning 

 

Vattenförvalting 

 

Kunskap Tillsyn Åtgärd Planering Stöd 



För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Aktuella regeringsuppdrag 

• Förbereda utkastförbud 

• Utvärdera fiskeförbudsområdet i Kattegatt 

• Sammanhållen vattenpolitik 

• Dialog om biologisk mångfald i rinnande vatten 
och vattenkraft 

• Förvaltningsplaner knubbsäl och gråsäl 
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

4 stora utmaningar 

• Fartygskapaciteten – bl.a. behov av statligt rederi 
och ett nytt utsjögående undersökningsfartyg 

• Övergödningen av Östersjön 

• Ett hållbart fiske med fokus på utkastförbud och 
fiskereglering i skyddade områden 

• Biologisk mångfald i rinnande vatten 
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Vattenförvaltning 
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

EU:s vattendirektiv 

• Trädde i kraft 2000, svensk lag 2004 

• Skydda och förbättra miljön i sjöar, 
åar, floder och kustvatten 

• Även grundvatten och grundvatten-
beroende våtmarker skyddas 

• Andra 6-årscykeln påbörjad 

• HaV svarar för nationell samordning 
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Europeisk överblick av ekologisk status 



För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Vatten – en resurs 

• Livsmedel – dricksvatten 

• Recipient – avlopp 

• En del av naturen och landskapet 

• Media för fisk och andra djur 

• Bad och rekreation 

• Kraftgenerering - el 
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Vad är problemet? 
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Försurning 

Övergödning 

Miljögifter 

Fysiska förändringar 

Främmande arter 

Förorenat dricksvatten 



För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Vattenplanering – tredelat 

2012-10-18 27 

Blått vatten 

 

Dricksvatten 

Badvatten 

Vatten i landskapet 

Grönt vatten 

 

Biologisk mångfald 

Fiske 

Vegetation 

Jordbruk&Skogsbruk 

Grått vatten 

 

Recipient 

Avlopp 

Kylvatten 

Vattenkonsumtion Vattenförorening 

http://www.mjsphotographyonline.com/Landscapes/Landscapes/1956298_FPuJX


För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Vattenplanering 

• Vattenplanering ur ett avrinningsområdesperspektiv, inte 

kommungränsperspektiv 

• Vattenplanering en del av ÖP-arbetet, i tidigt skede 

• Vattenplanering i samråd mellan VA och Miljö ( o Plan o 

Bygg) 

• Vattenplanering i ett långsiktigt perspektiv 

• Vattenplanering ur ett klimatanpassnings- och riskperspektiv 
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Framtida klimatförändringar 
• flöden/översvämningar 

• torrperioder 

• ändrad vattentillgång 

• ändrad flodavrinning 

• ändrat grundvattenstånd 

• ändrat sjövattenstånd 

• ändrad vattenkvalitet 
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Hur säkra framtida 

dricksvattenförsörjning? 

Hur bygga ut VA-nätet? 

Hur lösa de 

enskilda avloppen? 

Hur göra med 

avloppsslammet? 

Hur se till att 

ekosystemens behov 

tillgodoses? 

Hur minska 

övergödningen till havet? 

Hur anlägga våtmarker där 

de bäst behövs? 

Hur skapa ett tilltalande 

landskap? Hur undvika 

översvämningar? Hur minska 

kusterosionen? 

Hur ta bort 

spridningshinder för fisk? 

Blått vatten Grönt vatten Grått vatten 

Integrerad vattenplanering 



För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Kommunerna behöver: 

• Prioritera de områden med vattenförekomster som inte 

uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status 

eller god kemisk status. 

• Ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar 

till att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte 

uppnå, god ekologisk status. 

• Inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för 

kommunala dricksvattentäkter som behövs för 

dricksvattenförsörjningen. 
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Kommunerna behöver: 

• Tillse att vattentäkter som inte är kommunala, men som 

försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 

m3/dag, har god kemisk status och god kvantitativ status 

och ett långsiktigt skydd.  

• Utveckla sin planläggning och prövning så att 

miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte 

överträds.  

• Behöver utveckla vatten- och avloppsvattenplaner om man 

inte har några sådana. 

• Genomföra åtgärder för att minska påverkan från det rörliga 

friluftslivet, som kan ha en negativ inverkan på vattenmiljön  
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Enskilda avlopp –  
vad kan kommuner göra? 

• Samarbeta 

• Bygglov med 

avlopps- o 

dagvattenplan 

• Planering av VA-

nätutbyggnad 

 

• Samarbeta 

• Kartlägg 

• Information o 

rådgivning till 

fastighetsägare 
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Plan&Bygg VA Miljö&Hälsa 

• Samarbeta 

• Kartlägg 

• Tillsyn och 

kontrollprogram 



Riksintressen för 
vattenförsörjning 



För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Bakgrund 

• HaV ansvarar (sen 1 juli 2011) för 

att peka ut riksintressen för 

anläggningar för 

vattenförsörjning(3 kap, 8§ MB).  

• Idag finns en anläggning, 

Bolmentunneln 

• Viktigt att dricksvatten får samma 

status som andra riksintressen 

2012-10-18 Margareta Lundin Unger 36 



För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Verksamhet i områden av  
riksintressen ska enligt MB 

• Vara av nationell betydelse. 

• Behövas för viktiga eller nödvändiga funktioner i samhället. 

• Behövas för landets eller landsdels behov av viss produktion. 

• Området ska skyddas mot åtgärder som kan försvåra 

nyttjandet av anläggningen. 

• Angränsande område som kan inverka på riksintresset är 

också viktigt att identifiera 

 
2012-10-18 Margareta Lundin Unger 37 



För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Kriterier vid utpekande av 
riksintressen för 
dricksvattenförsörjning 

• Nyttjas/kan nyttjas av många människor (50 000) 

• Realistiska alternativ saknas 

• Stor kapacitet 

• God kvalitet 

• Behövs som reserv eller för framtida användning  

• Robusthet inför klimatförändringar 

2012-10-18 Vattenstämman                                            Margareta Lundin Unger 38 



För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Anläggningstyper 

• Intagsområden, tunnlar, områden för vattenverk och 

infiltrationsområden.  

• Anläggningar för vattenförsörjningen kan också utgöras av 

tunnlar, ledningar m.m. som har stor betydelse för överföringen av 

dricksvatten mellan eller inom olika regioner i landet. 

• Kan vara områden där anläggningar finns men kan också avse 

områden för framtida användning (med hänsyn till 

klimatförändringar och förväntad samhällsutveckling). 
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Vad händer nu? 

• HaV har tagit fram precisering för det fortsatta arbetet. 

• I nov hålls ett diskussionsmöte med länsstyrelserna. 

• Länsstyrelserna tar fram beskrivningar och förankrar dessa med 

kommunerna. Förslag lämnas in i mars 2013. 

• HaV beslutar om riksintressen för anläggningar under hösten 

2013. 

 

2012-10-18 Vattenstämman                                            Margareta Lundin Unger 40 



Havsförvaltning och 
havsplanering 
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

EU:s havsmiljödirektiv 

• Gäller sedan juli 2008 

• Havens ekosystem ska ha god miljöstatus 
2020 

• EU:s marina vatten, inkl ekonomisk zon 

• Vatten, havsbotten, underliggande jordlager 

• HaV svarar för Sveriges åtaganden 

• Remiss våren 2012: God havsmiljö 2020 

• Inledande bedömning, MKN beslutade juli 2012 
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

2012-10-18 43 

Havsplanering i startgroparna –  
till glädje och nytta för alla 



För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Läget för lagstiftningsarbetet 

2012-10-18 44 

Förslag till havslagstiftning lades fram 2010 – 

”Planering på djupet” – av havsplaneringsutredningen 

Förslaget till lagstiftning bereds för närvarande i 

regeringskansliet 

Står uppsatt på propositionslista i jan med möjligt 

riksdagsbeslut i mars 



För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

2012-10-18 45 

Att pröva anspråk och skydd 

Att förenkla myndigheternas tillståndsprövning  

Att ge företag och intressenter förutsägbarhet 

Att kommunicera och informera om havet  

Att bidra till samarbetet med våra grannländer 

Att vara ett verktyg i genomförande av 

havsmiljödirektivet 

Havsplanering – till nytta för… 

…många intressen som vindkraft, vågkraft, ledningar,  

sjöfart, försvar etc 

 

 

 
(Picture from BaltSeaPlan Vision 2030) 



För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Ansvarsfördelning 

2012-10-18 48 

HaV tar fram förslag till havsplaner, tillsammans med 

kustlänsstyrelserna. 

Statliga myndigheter lämnar underlag och medverkar. 

Kommunerna och kommunala samarbetsorgan ska 

bjudas in att medverka. 

Regeringen ger riktlinjer och beslutar om havsplanerna. 



För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Sambandet med kommunernas planering 

2012-10-18 50 

Den statliga havsplaneringen ska bedrivas i 

samråd med kommunerna 

Kommunerna ska ha möjlighet att medverka i 

planeringsprocessen och yttra sig över havsplanen 

Kommunerna bör samordna kustplaneringen 

sinsemellan 

 

 

 



För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  
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Tilläggsuppdrag i RB om förberedelserna 

Bygger upp kompetens och kunskap om underlag 

Utvecklar samarbetsformer med 

kustlänsstyrelserna och sektors- och 

expertmyndigheterna (ref grupp där också SKL 

ingår) 

Utvecklar samarbetet med grannländerna 

Samlar erfarenheter av genomförda och pågående 

projekt 

 

Havsplanering i startgroparna 



För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Ambitioner 2013 

2012-10-18 52 

Vi arbetar efter att vi ska genomföra första delen av underlags- och 

programskedet under 2013: 

 

Samlad gemensam nulägesbeskrivning 

Nationella sektorsunderlag och regionala underlag tas fram 

Länsstyrelserna bistår med de regionala underlagen och 

kontakterna med kommuner och berörda inom havsplaneområde 

Havsplaneringsportalen kommer i bruk som planeringsverktyg 



Prövning och tillsyn 
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Miljötillsyn – HaVs ansvar för 
tillsynsvägledning 

Vattenverksamheter exkl markavvattning 

Vattenskyddsområden 

Enskilda avlopp (små avlopp < 200 pe) 

MKN Vatten 

Fiske, vattenbruk 

Skydd av grundvatten 
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HaVs stöd till 
kommunerna 
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

HaVs stöd till 
kommunerna, några 
exempel 

Ny kunskap 

Miljövervakning/rapportering 

Vägledning 

Tillsynsvägledning 

Statsbidrag 

Pilotprojekt 
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Anslaget Åtgärder för havs- 
och vattenmiljö 

• Vattenförvaltning 

• Kalkning 

• Fiskevård 

• Lokala vattenvårdsåtgärder (LOVA) 

• Medfinansiering Life+ 

• Pilotprojekt mm 

• Ny strategi från 2013 
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Diskussion 



Levande hav, sjöar och 
vattendrag till glädje och 
nytta för alla 

 

https://twitter.com/#!/Bjorn_Risinger 

www.havochvatten.se 

 

2012-10-18 59 

https://twitter.com/
http://www.havochvatten.se/

