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Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, remissversion
Havs- och vattenmyndigheten ska besluta om ett åtgärdsprogram för havsmiljön för att
uppnå god miljöstatus i Sveriges havsområden. Åtgärdsprogrammet riktar sig till andra
myndigheter och kommuner och ska ange vilka åtgärder som behövs för att
miljökvalitetsnormerna för havsmiljön ska kunna följas för att på sikt uppnå god
miljöstatus.
Alla Europas kuststater arbetar sedan 2008 gemensamt med genomförandet av
havsmiljödirektivet för att Europas hav ska uppnå och upprätthålla god miljöstatus.
Direktivet har införts i svensk lagstiftning via miljöbalken och havsmiljöförordningen.
En viktig del i genomförandet är att alla som berörs ska ges möjlighet att delta i arbetet.
Tanken med samrådet är just detta - en möjlighet för alla berörda att lämna sina
synpunkter för att åtgärdsprogrammet för havsmiljön ska bli så bra som möjligt.
Samrådet pågår mellan 1 februari till 30 april 2015. Delar av samrådsunderlaget,
”Förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön. Bakgrund och förutsättningar”, har funnits
tillgängligt sedan 6 november (se www.havochvatten.se/hmd-atgard), detta för att visa
sambanden med de regionala vattenmyndigheternas samråd som pågår mellan 1
november 2014 till 30 april 2015. Kungörelse av samrådet skedde 1 november 2014.
Under samrådet kommer Havs- och vattenmyndigheten också informera om kommande
havsplanering – ett viktigt verktyg för att uppnå och bibehålla god miljöstatus. Arbete
med havsplanering grundar sig på en egen lagstiftning och havsplaneringsdirektivet som
beslutades 2014. På detta sätt hoppas vi kunna förmedla en helhetsbild över hur de olika
delarna i förvaltningen hänger samman för att på så vi underlätta för deltagarna i
samrådet.
På nationell nivå hålls samrådsmöten den 5 och 6 februari i Stockholm. Särskild
inbjudan har skickas ut till dessa möten. På regional nivå informeras om samrådet i
samband med länsstyrelsernas informationsmöten om vattenförvaltningens samråd.
Mer information om samrådet finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats,
http://www.havochvatten.se/hmd-atgard.
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Vi hoppas på ett stort deltagande under samrådet för åtgärdsprogrammet för havsmiljön
och att vi får in många synpunkter på samrådsunderlaget. Frågeställningar vi gärna ser
belysta är:







Ser ni möjlighet att omformulera vissa åtgärder för att snabbare uppnå god
miljöstatus?
Finns det föreslagna åtgärder som inte bör genomföras?
Är det tydligt hur åtgärdsprogrammen som tas fram inom vattenförvaltningen
och åtgärdsprogrammet för havsmiljön hänger ihop?
Framgår det vilka de samhällsekonomiska konsekvenserna av
åtgärdsprogrammet är?
Har ni förslag på ytterligare åtgärder som inte finns med i förslaget?
Har ni förslag på alternativa finansieringsmodeller för åtgärder?

Synpunkter på samrådshandlingarna ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten
senast den 30 april 2015. Remissynpunkter skickas i wordformat med e-post till
havochvatten@havochvatten.se. Ange diarienumret 3563-14 i e-postmeddelandets
ärendemening. Eventuella frågor under remisstiden kan ställas till Ylva Engwall
(ylva.engwall@havochvatten.se) eller Linda Rydell(linda.rydell@havochvatten.se).

Med vänlig hälsning,
Björn Sjöberg
bjorn.sjoberg@havochvatten.se

