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Remiss: Samråd om förslag till åtgärdsprogram för
havsmiljön
Sammanfattning

Havs- och vattenmyndigheten tar under 2014 och 2015 fram
ett åtgärdsprogram för havsmiljön. Samråd om föreslaget
åtgärdsprogram pågår mellan 1 februari och 30 april.
Åtgärdsprogrammet ska beslutas senast 31 december 2015
och rapporteras därefter till EU-kommissionen. Med start
2016 ska arbetet med att genomföra åtgärderna påbörjas och
effekter följas upp.
Sammanfattning av åtgärdsprogrammet
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till
Åtgärdsprogram för havsmiljön (ÅPH) för Nordsjön och
Östersjön enligt havsmiljöförordningen, som är det svenska
genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv.
Åtgärdsprogrammet för havsmiljön ska ange vilka åtgärder
som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havet ska
kunna följas så att god havsmiljö på sikt kan uppnås.
Havs- och vattenmyndigheten föreslår 33 åtgärder inom
områdena främmande arter, fiskar och skaldjur som påverkas
av fiske, övergödning, bestående förändringar av
hydrografiska villkor, farliga ämnen, marint avfall, biologisk
mångfald, marina skyddade områden samt restaurering.
Tillförsel av näringsämnen, uttag av arter genom fiske samt
tillförsel av farliga ämnen är de belastningar som på en
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övergripande nivå bedömts påverka miljötillståndet i svenska
havsområden mest. Potentialen för att minska belastningen är
störst för främmande arter och biologisk mångfald. Det finns
även stor potential att minska belastningen för fisk och
skaldjur som fiskas innanför trålgränsen. Inom ett flertal
områden råder kunskapsbrist, vilket gör det svårt att bedöma
omfattning och typ av åtgärder som behövs för att nå god
miljöstatus samt även att bedöma åtgärdernas kostnader och
effekter. Kunskapsförstärkning behövs om vilka de marina
naturvärdena är och var de finns, om marina livsmiljöers
utbredning och deras tillstånd.
Genomförande av ÅPH kommer inte att nå hela vägen till god
status 2020. Detta beror bl.a. på den långa återställningstid
som haven har och även på internationell påverkan t.ex.
genom tillförsel av farliga ämnen genom luftdeposition. För
att komma åt sådan belastning krävs ett kraftfullt
internationellt samarbete.
Den samhällsekonomiska nyttan som kan uppnås om det
föreslagna åtgärdsprogrammet genomförs bedöms vida
överstiga kostnaderna.
Åtgärdsprogrammet för havsmiljön är nära kopplat till
vattenförvaltningens Åtgärdsprogram (se remissvar KS
2015/25) då huvuddelen av de landbaserade åtgärderna
gällande övergödning och farliga ämnen återfinns där. De
båda åtgärdsprogrammen kompletterar därmed varandra och
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samarbetet med vattenmyndigheterna, som är ansvariga för
framtagandet av åtgärdprogram för vattenförvaltningen,
fortsätter under samrådsprocessen. Den kommande svenska
havsplaneringen kommer att stödja åtgärderna i programmet.
Arbetet innebär även samarbete med våra grannländer kring
åtgärder i den gemensamma havsmiljön, bland annat genom
bilaterala samarbeten, inom de regionala havskonventionerna
Ospar och Helcom samt på EU-nivå.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom Havs- och
vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram för
havsmiljön, samt den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts.
Haninge kommun arbetar aktivt med flera av de föreslagna
åtgärderna, som restaurering av marina habitat och
lekområden, minskning av näringsbelastning från enskilda
avlopp, stödutsättning av missgynnade fiskarter samt
inventeringar av status på lokala fiskbestånd.
Kommunstyrelseförvaltningen delar Havs- och
vattenmyndighetens uppfattning att ytterligare resurser måste
tillföras för att programmets mål ska kunna nås.
Förvaltningen anser att det är statens uppgift att finansiera
resurserna.
Underlag för beslut

- Missiv Åtgärdsprogrammet för Havsmiljö
- Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön
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- Remiss åtgärdsprogram havsmiljön februari 2015 +opt.
Hämtas via Havs-och vattenmyndighetens hemsida:
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vartuppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2014-11-07-remissatgardsprogram-for-havsmiljon.html
- MKB åtgärdsprogram samråd: Hämtas via Havs-och
vattenmyndighetens hemsida:
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vartuppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2014-11-07-remissatgardsprogram-for-havsmiljon.html

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens
yttrande som sitt eget.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

__________

Kommundirektör

Näringslivs- och

Bengt Svenander

utvecklingsdirektör
Peter Jemtbring
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Expedieras: Akt
För verkställighet: KSF
För kännedom: Havs- och vattenmyndigheten, Björn
Oliviusson

