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Den nya myndigheten

• Havs- och vattenmyndigheten

• Förkortas HaV

• På webben: www.havochvatten.se
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Vårt uppdrag –Vårt uppdrag 
Instruktionen från regeringen

1 § H h tt di h t ä fö lt i di h t å1 § Havs- och vattenmyndigheten är förvaltningsmyndighet på 
miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart 
nyttjande av sjöar, vattendrag och hav.

2 § Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde vara pådrivande, 
stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och 
verka för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna.
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Sveriges miljömålSveriges miljömål 
– HaV:s ansvar

• Ingen övergödning 
• Levande sjöar och vattendrag
• Hav i balans samt levande kust ochHav i balans samt levande kust och 

skärgård
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H V fö tt föHaV ansvarar för att genomföra 
Sveriges åtaganden

• Tre av Sveriges sexton miljömål
• EU:s marina direktiv
• EU:s vattendirektiv
• EU:s och Sveriges fiskeripolitik
• Regionala konventionerna 

OSPAR och HELCOM
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Havs- och 
tt di h t N t å d k tvattenmyndigheten

1 juli 2011
Naturvårdsverket

Fiskeri-
SLU

Fiskeri
verket

Jordbruksverket
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HaV

• Ungefär 230-250 anställda

• Huvudkontor i Göteborg

• Fiskerikontroll i Simrishamn Västra• Fiskerikontroll i Simrishamn, Västra 
Frölunda, Kungshamn, Karlskrona
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Kunskap Planering Åtgärd TillsynKunskap
Miljöövervakning och 
datainsamling

Analys och forskning

IT

Planering
Vattenförvaltning

Havsförvaltning

Havsplanering

Åtgärd
Biologisk mångfald 
och fiske

God vattenkvalitet

Hållbart nyttjande

Tillsyn
Tillsynsutveckling

Fiskerikontroll

Juridiska enheten
IT

Fartyg
Internationella enheten

Hållbart nyttjande 
och maritima frågor

Tillståndsprövning 
och statsbidrag

InternrevisorGeneraldirektör

StabEkonomi KommunikationPersonal
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Kunskapsavdelningen

• Miljöövervakning och 
datainsamling om fisk och fiske

• Koordinerar forskningsfrågor
• Social-, samhälls- och 

miljöekonomisk analysmiljöekonomisk analys
• Sprida kunskap
• Stödfunktioner: IT (Fartyg till 

d 2012)dec 2012)
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Planeringsavdelningen
• Samordna Sveriges arbete med:

- tre av miljökvalitetsmålen
- EU:s marina direktivEU:s marina direktiv
- EU:s vattendirektiv
- EU:s fiskeripolitik
- OSPAR och HELCOM

• Fysisk planering till havs
• Biståndsfrågor global utveckling• Biståndsfrågor, global utveckling
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ÅtgärdsavdelningenÅtgärdsavdelningen
• Fiskereglering
• Skydd av arter och miljöer• Skydd av arter och miljöer
• Bevakning av allmänna miljö-

och fiskeintressen i domstol
• Övergödning och utsläpp
• Maritima frågor
• Tillstånd och licenser• Tillstånd och licenser
• Hantering av havs- och 

vattenmiljöanslaget
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Tillsynsavdelningen

• Fiskerikontroll och fiskestopp
• Sanktioner för överträdelser 

inom yrkesfisketinom yrkesfisket
• Vägleder tillsynsmyndigheter
• Utfärdar föreskrifter
• Juridiskt stöd till hela myndigheten
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EU:s vattendirektiv

• Trädde i kraft år 2000 och blev del 
av svensk lag 2004

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

• Även grundvatten ochÄven grundvatten och 
grundvattenberoende våtmarker 
skyddas
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EU:s marina direktiv
• Gemensam strategi för 

medlemsländerna, juli 2008
• Havens ekosystem ska ha godHavens ekosystem ska ha god 

miljöstatus år 2020
• Gäller alla EU:s marina vatten, 

inklusive ekonomiska zoneninklusive ekonomiska zonen
• HaV ansvarar för Sveriges 

åtaganden
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EU:s fiskeripolitik

• Gemensamma regler för alla 
EU-länder

• Beslutas gemensamt av• Beslutas gemensamt av 
medlemsländerna

• Likvärdig fiskerikontroll
• Nödvändigt för att kunna förvalta 

våra fiskbestånd
• Reformeras till 2013Reformeras till 2013
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Fysisk planering av territorialhavetFysisk planering av territorialhavet 
och svensk ekonomisk zon

• Planering på djupet – fysisk planering av havet
• Slutbetänkande till regeringen december 2010Slutbetänkande till regeringen december 2010
• Proposition bereds i RK till mars 2012
• HaV samordnar, 3 + övriga kustlänsstyrelser bistår
• 3 havsplaner Vä-havet, Ö-sjön, Bottniska viken
• Samverkan med kommuner, sektorsmyndigheter, 

intressenter grannstaterintressenter, grannstater



Myndighetssamverkan

• Systermyndigheter: Naturvårdsverket, 
Jordbruksverket, Kustbevakningen, SGU m fl, g ,

• Utförare och datavärdar: SLU, SMHI m fl
• Regionalt: Länsstyrelserna (ca 500 personer g y (

inom HaVs arbetsområde)
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Roller och ansvarsfördelningRoller och ansvarsfördelning 
HaV - NV

• Gränsprincip med avvikelser – strandlinjen
• MiljöprövningMiljöprövning 
• Miljötillsyn
• MiljöövervakningMiljöövervakning
• Naturvård, områdesskydd
• Mer odelat ansvar: Vattenförvaltning, Havsförvaltningg, g
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Miljöprövning

• Integrerad prövning kvarstår
• HaV i partsrollen – tills med NaturvårdsverketHaV i partsrollen tills med Naturvårdsverket, 

Kammarkollegiet, Länsstyrelserna, MSB
• Sakkunnigutredningar på sökandens bekostnad g g

(Till Lst 1/1 2012)
• Dumpningsdispenser (Ev ändring bereds i RK) 
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Miljötillsyn

Tillsynsvägledning
Vattenverksamheter (exkl markavvattning)
Vattenskyddsområden
Enskilda avlopp
MKN V ttMKN Vatten
Skydd av grundvatten
Fi k tt b kFiske, vattenbruk
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Miljöövervakning

• Ansvar för miljöövervakning hav och vatten
• Datainsamling för vattenförvaltningenDatainsamling för vattenförvaltningen
• Datainsamling för havsförvaltningen
• Internationell rapporteringInternationell rapportering
• Miljörapportering som tidigare, dock HaV

delägare i beställningen till SMED
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Naturvård, områdesskydd

• HaV vägleder marint och limniskt skydd
• (NV håller samman ersättningsfrågor(NV håller samman ersättningsfrågor, 

markåtkomst)
• MPA, BSPA
• Naturtyper och arter
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Tack

bjorn.risinger@havochvatten.sej g @
www.havochvatten.se
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