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Varför havsplanering?

Havsplanering är till för att visa hur havet ska användas 

effektivt och hållbart nu och i framtiden.

• demokratisk process

• ekosystemansats

• del av havsförvaltningen
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Vårt uppdrag

Leverera väl förankrade förslag till tre havsplaner till 
regeringen 2019 – en för Bottniska viken, en för Östersjön 
och en för Västerhavet. 

Planerna ska bidra till god hushållning av havets resurser 
och ska därför innehålla vägledande ställningstaganden 
om hur havet ska användas nu och i framtiden. 

I planerna ska tydliggöras att god havsmiljö 
är en förutsättning för hållbar näringslivsutveckling
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Utrymme – ytor, höjd, djup, vattenpelare & tid
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Sverige gör tre havsplaner

• Bottniska viken

• Östersjön

• Västerhavet
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Så här arbetar vi

• Många samarbetar

• Dialog i tre steg

• Avväger intressen, Bedömer konsekvenser och 

anpassar
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* = Utkast publicerat sedan 1 dec 2016
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Landskapsperspektiv 1: Deltagande och samverkan

Terje Selnes (terje.selnes@havochvatten.se)

Enheten för havsplanering och maritima frågor



Presentationsnamn                                                     Namn 10



Presentationsnamn                                                     Namn 11

Geografi



KOMPIS

• Kommunal planering i statlig 

samverkan

• Ta fram underlag och stödja 

processen för ÖP i havet
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Baltic SCOPE

• Främja samsyn kring gränsöverskridande planeringsfrågor

• Dialog och samarbete kring Energi, Naturvård, Yrkesfiske 

och Sjöfart med ”rekommendationer” som resultat

• Slutrapport med gemensamma rekommendationer för 

grannlandsperspektiv i fortsatt nationell havsplanering
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Landskapsperspektiv 2: Kustzonsvärden i planeringen
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Kustzonsvärden 

• Definition i utkast planbeskrivning: 

Område som sträcker sig från land ut i havsplaneområdet där 

huvudanvändning inom planområdet bör samexistera och visa hänsyn till 

befintliga naturvärden och kulturvärden som utgör riksintresseanspråk 

enligt 3 kap 6§ samt riksintressen enligt 4 kap 2-4§§ miljöbalken.

• I plankarta: Linje markerar yttre gräns för en anspråk som sträcker sig 

ut från land.
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Tematisk del: Attraktiva livsmiljöer
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Kustzonsvärden 

• Utsjöanspråk 

• Energianvändning med  

potentiell målkonflikt
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Underlagsbehov

• Kulturmiljö

• Fritidsbåtdata

• Fritidsfiske/Sportfiske
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19

Energi som användning och RI



• Landskapsperspektiv: Marin naturvård
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Naturvård koncept och i planutkast

Underlag:
• Riksintresse 

Natur

• Skyddade 

områden

• Planerade 

skyddsområden  

• Naturkarteringar
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Östersjöns 

grön 

infrastruktur 

(och blå 

korridorer)
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Följ arbetet på

Samordna energiutveckling för minimerad 

påverkan på verksamhet och landskap 
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Tack för mig!

www.havochvatten.se/havsplanering 


