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Enheten för havsplanering och maritima frågor 



Svenska havsplaner ska införas senast år 2021 

 

Havsplaneringsdirektiv 2014/89/EU 

 

Havsplaneringsförordning 2015:400 

 

Havs- och vattenmyndigheten har i uppdrag 

att ta fram förslag till nationella havsplaner 



Viljestyrd 

planering 

Kairo 
(grundad år 969) 

Anchorage 
(grundad år 1914) 

Zanzibar town 
(grundad 1800-talet) 



Varför? Växande intressen till havs 
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Varför? Växande intressen till havs 



Strategisk planering 

En havsplan är en strategisk plan med stora 

drag och få detaljer. Planering handlar om att 

styra mot den framtid vi vill ha. Sveriges 

havsplaner ska förena näringspolitiska mål, 

sociala mål och miljömålen. 
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Vårt uppdrag 

Leverera väl förankrade förslag till tre havsplaner till  

regeringen – 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.  

God havsmiljö är en förutsättning för hållbar 

näringslivsutveckling. Därför ska planerna tas fram utifrån en 

ekosystemansats. Det betyder att ekosystemen sätter ramarna 

för användningen. 
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En havsplan…  

…visar statens samlade syn och vägleder i planering, 

tillståndsgivning och internationellt arbete 
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och kommunalt 



Förslag 

lämnas till 

regeringen 

Granskning 

Avstämning 

(utvidgad) 

Samråd 

Förslag  

tas fram 

inför 

samråd 

Förslag 

bearbetas 

efter 

samråd 

Vinter  

2016/2017 

 

Vinter 2017 

- vår 2018 

2019 

Dialog och 

planering i tre steg 

Vinter  

2018/2019 

Utkast 

Förslag 

bearbetas 

efter 

granskning 

Avstämning 

(myndigheter) 

Vår 2016 

1 dec  

2016 

 

2017-03-07 

30 april 

2017 

 

Integrerad miljöbedömning 

sker under hela planeringen 



Tematiskt arbete 
för att kartlägga rumsliga behov nu och i framtiden 



Kommunikationer 



Naturresursutvinning 



Energi 



Försvar 

Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten 



Attraktiva livsmiljöer 



Naturvård 



Vi har börjat skissa 
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Ett sjöfartsexempel 
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För mer info 
www.havochvatten.se/havsplanering  
 


