
Kommunernas roll vid 
genomförandet av havs- 
och vattenpolitiken?  

- Vad krävs för att (kommunerna ska) 

lyckas? 

Björn Sjöberg  

Bjorn.sjoberg@havochvatten.se 



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

HaVs roll och ansvar 

• Vision – Levande Hav, sjöar och vattendrag till 
nytta och glädje för alla. 

• Uppgifter – Miljömål, fiskeripolitik, vattendirektiv, 
havsmiljödirektiv, havsplanering, internationella 
åtaganden, tillsynsvägledning, 

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

HaV och kommunerna- några 

exempel 

• Vattenskydd – informera, vägleda, verktyg 

• Små avlopp – informera, vägleda, bidrag 

• Vattenbruk -  informera, vägleda 

• MKN – informera, vägleda 

• Vattenverksamheter – prioritera, informera, 
vägleda 
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Lagar och förordningar 

EU direktiv 

Internationella konventioner 

Bra vattenmiljö 

Hållbar vattenanvändning  

Hållbara fiskbestånd 

Den svenska havs- och vattenpolitiken 

Miljömålen 



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

Miljömålen 

• Generationsmål, etappmål, miljökvalitetsmål 

• Riksdagsbeslut 

• Miljömålsberedning, 9 centrala myndigheter, 

länsstyrelserna 

• Kommunernas roll – integrera miljömålen i ÖP 

arbetet 

 
5 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=rZOxOSHRCJQ07M&tbnid=ihLGy8NxaM7mZM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.tranemo.se/bygga-bo--miljo/leva-hallbart/lokala-miljomal/&ei=wbQeVIiyCen4yQPyv4GYCQ&bvm=bv.75775273,d.bGQ&psig=AFQjCNFwfuTg4B-Hzm9_gO6nchKmU6nf3g&ust=1411384872483336


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

Vattendirektivet 

• God ekologisk/kemisk status 2015 

• Vattenförvaltningsförordning 

• Miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 

• HaV, SGU, vattenmyndigheter/länsstyrelser 

• Kommunernas roll – ska bistå med underlag, delta i 
samråd, tillse att normer inte överskrids och att 
åtgärdsprogram efterlevs 
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Havsmiljödirektivet 

• God miljöstatus 2020 

• Havsmiljöförordningen 

• Miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 

• HaV 

• Kommunernas roll – delta i samråd, tillse att normer 

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

Havsplaneringsdirektivet 

• God hushållning av haven 

• Havsplaneringsförordningen på g 

• Havsplaner, föreskrifter om förbud/begränsningar 

• HaV, Länsstyrelserna 

• Kommunernas roll - delta i förslagsarbetet och i 
samrådet 
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

EU:s naturvårdsdirektiv 

• Gynnsam bevarandestatus 

• Artskyddsförordningen, jaktlagen 

• Artskydd, N2000 områden 

• Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, 
HaV 

• Kommunernas roll – ska bidra till att direktiven 
uppfylls bla genom ÖP arbetet 
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  
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En utmaning 



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

Nyttjande 

Dricksvatten 

Bevattning & vattenkraft 

Recipient & 

processvatten 

Fiske & vattenbruk 

Bad & friluftsliv 

Båtliv & sjöfart 

mm 

Bevarande 

Biologisk mångfald 

God vattenkvalitet 

God vattenkvantitet 

Naturlig hydrologi 

Kulturmiljövärden 

mm 

Bra vattenmiljö 

Hållbar vattenanvändning  

Hållbara fiskbestånd 

En till 



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

Kommunernas roll 

• att lyfta in vattenfrågorna i relevanta sammanhang 

• att ansvara för att MKN följs    

• att delta i åtgärdsarbetet tex genom tillsyn och 
prövning för att uppnå normerna 

• att bedriva miljöövervakning lokalt 

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

Vad krävs för att (kommunerna 

ska)  lyckas? 

• Insikt, miljömål är god hushållning 

•Kunskap, rätt åtgärd på rätt plats och i rätt tid 

•Mod, långsiktigtighet och tålamod 

 

 

2014-09-25 Presentationsnamn                                                     Namn 14 

Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off the goal. 

H Ford  



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

Vad krävs för att (kommunerna 

ska)  lyckas? 
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•Samverkan, mellan myndigheter, kommuner och övriga 

•Samordning, inom ARO, mellan sektorer, nationellt-lokalt 

•Prioritering, nationell-regionalt-lokalt, tematiskt 

•Styrmedel och resurser, bidrag, vägledning, föreskrifter 

 

 Nog är det underbart att ingen behöver vänta ett enda ögonblick på att göra 

något för att förbättra världen.  A Frank 

 



2014-09-25 16 

Tack för uppmärksamheten! 

The way to get started is to quit talking and begin 
doing. ( W Disney) 

Seminarieserie om myndighetssamverkan 

inom vattenskyddsområden hösten 2014 

Stockholm, Karlstad, Alvesta, Sundsvall 


