Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön,
remissversion
Ni välkomnas härmed att delta i samrådet om God Havsmiljö 2020 – Marin strategi för
Nordsjön och Östersjön, del 4, Åtgärdsprogram för havsmiljön, enligt Havsmiljöförordningen
(2010:1341), med Dnr. HAV 3563-14.
Remissen kan laddas ner från följande adress: https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag-kontakt/vart-uppdrag/remisser-fran-hav.html eller gå in på www.havochvatten.se klicka på
Uppdrag & kontakt, klicka på Vårt uppdrag samt Remisser från HaV.

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön innehåller en åtgärd som riktas till kommuner:
Kommunerna 1: att vid revidering av de kommunala avfallsplanerna identifiera och belysa
hur avfallshanteringen kan bidra till att minska uppkomsten av marint skräp samt sätta upp
målsättningar för ett sådant arbete.

Ett tryckt exemplar av åtgärdsprogrammet har skickats till alla kustkommuner. Alla
kommuner och andra intressenter är välkomna att beställa tryckta exemplar av
åtgärdsprogrammet för havsmiljön från länken ovan. Rapporten finns även att ladda ner
digitalt för att spara på papper.

Havs- och vattenmyndigheten vill få in synpunkter på förslagen eller materialet i rapporten.
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.

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).

Ytterligare information finns i det bilagda missivet.
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Vi arbetar för levande
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till glädje och nytta för alla.

