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Underrättelse till Finland, Norge och Danmark i enlighet med 

Esbokonventionens protokoll angående förslag till åtgärdsprogram för 

Sveriges havsmiljö enligt EU:s direktiv (2008/56/EG) om en marin strategi 

Sverige underrättar härmed  Finland, Norge och Danmark i enlighet med artikel 

10 i protokollet om strategiska miljöbedömningar till konventionen om 

miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang 

(Esbokonventionen) samt enligt Europaparlamentets och Rådets direktiv 

2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan, 

angående att Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till 

åtgärdsprogram och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning enligt EU:s direktiv 

om en marin strategi (2008/56/EG). 

Bakgrund  

Havs- och vattenmyndigheten är en nationell förvaltningsmyndighet på 

miljöområdet som genomför en sammanhållen havs- och vattenpolitik på 

regeringens uppdrag. Myndigheten arbetar för frågor om bevarande, restaurering 

och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurser genom att verka 

i samarbete med andra aktörer i samhället i Sverige, EU och globalt.  

Ett av målen i Havs- och vattenmyndighetens verksamhetsstrategi för 2021–

2023 är Hav i balans samt levande kust och skärgård, dvs. att Västerhavet och 

Östersjön ska ha en god miljöstatus och en långsiktigt hållbar 

produktionsförmåga samtidigt som den biologiska mångfalden ska bevaras och 

skyddas. Svenska och internationella utsläpp av näringsämnen till haven ska 

minska. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, 

upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden.  

En viktig del av förvaltningen är arbetet med att förbättra miljötillståndet i 

havsmiljön enligt havsmiljöförordningen. Förordningen ingår i den strategi för 

en ekosystembaserad förvaltning och ett hållbart nyttjande av havsmiljön som 

avses i EU-direktiv om havsmiljöpolitiken.  
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Havs- och vattenmyndigheten ska senast i december 2021 besluta om ett 

uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön. Framtagande av åtgärdsprogrammet 

är sista steget i den sexåriga förvaltningscykeln som i havsmiljödirektivet 

beskrivs som den marina strategin. Åtgärdsprogrammet riktar sig till 

myndigheter och kommuner.  

Åtgärdsprogrammet bygger på den inledande bedömningen av miljötillståndet i 

svensk havsmiljö samt en genomförd kostnads- och nyttoanalys. 

Miljötillståndets bedömning bygger på riktade analyser och forskningsinsatser 

samt miljöövervakningsprogram enligt myndighetens förvaltningscykel för 

havsmiljön. Åtgärdsprogrammets huvudsyfte är att miljökvalitetsnormerna med 

indikatorer i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) ska 

kunna följas.   

När en miljökvalitetsnorm inte följs behövs ett helhetsperspektiv, som omfattar 

de åtgärder som myndigheter och kommuner behöver vidta och som besvarar ett 

antal frågor om källorna till påverkan, konsekvenser för miljön och samhället 

samt hur bördan att minska påverkan ska fördelas mellan olika aktörer, samt 

källor och styrmedel.  Förslaget på åtgärdsprogrammet som nu sänds för 

underrättelse anger därför de åtgärder som Havs- och vattenmyndigheten bedömt 

behövs för att miljökvalitetsnormerna enligt havsmiljöföreskrifterna (HVMFS 

2012:18) ska kunna följas för att på sikt uppnå god miljöstatus i Sveriges 

havsområden, vilka myndigheter åtgärderna riktar sig till och vilka konsekvenser 

Havs- och vattenmyndigheten bedömer blir följden av att de genomförs. I detta 

förslag på uppdaterat åtgärdsprogram ingår förslag på nya åtgärder, förslag på 

modifieringar av åtgärder som beslutades 2015 och åtgärder som beslutades 

2015 som behöver fortsätta. Programmet ska genomföras under perioden 2022–

2027. 

I sammanfattningen beskrivs gränsöverskridande konsekvenser för respektive 

åtgärdstema. Konsekvenserna för havsmiljön bedöms vara huvudsakligen 

positiva. Gränsöverskridande konsekvenser bedöms inte vara signifikanta, 

varken i positiv eller i negativ bemärkelse, dels för att det tar lång tid för 

åtgärder att få effekt i vattenmiljön, men också för att de flesta föreslagna 

åtgärder är av ett förberedande slag.  

 

Havs- och vattenmyndigheten beslutar om åtgärdsprogrammet i slutet av 2021.  

 

Dokumenten samt ytterligare information på svenska finns tillgängliga på Havs- 

och vattenmyndighetens hemsida: www.havochvatten.se/remiss-åph2020 

 

Svar på underrättelse 

Finland, Norge och Danmark inbjuds härmed att delta i miljöbedömnings-

processen och lämna synpunkter på förslaget till åtgärdsprogram, 

miljökonsekvensbeskrivning och de gränsöverskridande miljökonsekvenserna. 

 

Naturvårdsverket ber om svar på denna underrättelse senast den 30 april 2021 

avseende följande: 

- Bekräftelse på mottagande av underrättelse 

- Eventuella synpunkter på åtgärdsprogrammet och den medföljande 

miljökonsekvensbeskrivningen  

http://www.havochvatten.se/remiss-åph2020
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Svar på denna underrättelse sänds till Naturvårdsverket 

registrator@naturvardsverket.se Ange ärendenummer NV-09513-20 och 

Åtgärdsprogram för Sveriges havsmiljö 

 

För frågor om denna underrättelse vänligen kontakta Egon Enocksson, 

egon.enocksson@naturvardsverket.se eller tel +46 10 698 11 91 

 

För information om sakfrågor som rör det översända underlaget vänligen 

kontakta Havs- och vattenmyndigheten: 

Helena Strand helena.strand@havochvatten.se eller 

Caterina Franceschi caterina.franceschi@havochvatten.se 

________________________ 

 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

 

För Naturvårdsverket 

 

 

 

Christian Haglund 

enhetschef 

   Egon Enocksson 

   Point of Contact för Esbokonventionen 

 

Bilagor 

Förslag på åtgärdsprogram för havsmiljön, (svenska) 

Sammanfattning av åtgärdsprogram, (engelska och finska) 

Miljökonsekvensbeskrivning till åtgärdsprogrammet, (svenska)  

Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivning, (engelska och finska) 

 

Sändlista 

 

FINLAND 

Miljöministeriet 

Lasse Tallskog 

Lasse.tallskog@ym.fi 

 

DANMARK 

Miljøstyrelsen 

Sif Zimmermann 

sizi@mst.dk 

 

NORGE 

Miljødirektoratet 

Mari Lise Sjong 

mari.lise.sjong@miljodir.no 

 

För kännedom 

Miljödepartementet, Emma Sjögren 

Havs- och vattenmyndigheten, Caterina Franceschi 
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