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Tyck till om förslag till havsplaner för Sverige – inbjudan till samråd

Inbjudan till samråd om förslag till havsplaner
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till statliga havsplaner för
Sverige. Havsplanerna blir vägledande för myndigheter och kommuner när de
planlägger, ger tillstånd eller förvaltar havet. Näringsidkare kan också få
vägledning av planerna. Därför vill vi gärna att ni ger förbättringsförslag och
berättar om sådant vi bör veta.
Förslagen till havsplaner har vi tagit fram efter samverkan med andra myndigheter
och efter dialog med branschorganisationer, intresseföreningar, kustkommuner
och grannländer.
Om havsplaner
Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön och en
för Västerhavet. En havsplan ger vägledning kring vad som är den bästa
användningen av havet. Planerna ska förena näringspolitiska mål, sociala mål och
miljömål. En havsplan är en strategisk plan med stora drag och få detaljer.
Så går samrådet till
Samrådet pågår 15 februari till 15 augusti 2018. Samrådet sker nationellt, regionalt
och med grannländer. Vi ordnar ett antal möten med representanter för olika
grupper.
Synpunkter lämmar ni skriftligt senast 15 augusti. Skicka dem helst i ett digitalt
redigerbart format, för då kan vi behandla dem snabbare.
Läs mer: så går samrådet till – datum, möten, lämna synpunkter
Tre frågor vi gärna vill ha svar på
Svara gärna särskilt på dessa tre frågor:
1. Hur ser ni på planens ställningstaganden om användning i olika områden?
2. Vilka ytterligare konsekvenser, som är relevanta för havsplanering, behöver

miljökonsekvensbeskrivningarna och hållbarhetsbedömningarna fånga upp?
3. Vilka ytterligare befintliga planerings- eller kunskapsunderlag bör ligga till

grund för havsplanerna?
Här är förslagen till havsplaner
Samrådshandlingar är de pdf:er ni hittar på vår webbsida Förslag till havsplaner,
med namnen:
• Förslag till havsplan Bottniska viken – samrådshandling

• Förslag till havsplan Östersjön – samrådshandling
• Förslag till havsplan Västerhavet – samrådshandling

Utforska och tyck till om förslagen till havsplaner
Kontakta oss
Kontakta oss gärna om ni har frågor. Ni hittar kontaktuppgifter på sidan
www.havochvatten.se/havsplanering

Vänliga hälsningar
Thomas Johansson
Havs- och vattenmyndigheten

Följ gärna havsplaneringen på www.havochvatten.se/havsplanering
-------------------------------

Sändlista
Branschorganisationer och intresseorganisationer
·

Energiföretagen Sverige

·

Fiskbranschens riksförbund

·

Företagarna

·

Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation (HKPO)

·

Lantbrukarnas riksförbund

·

Matfiskodlarna

·

Norrbottens Kustfiskares producentorganisation

·

Producentorganisationen Gävlefisk

·

Småföretagarnas Riksförbund

·

Swedish Pelagic Federation PO

·

Svensk Energi

·

Svensk Sjöfart

·

Svensk skaldjursodling producentorganisation

·

Svensk Turism AB

·

Svensk Vindenergi

·

Svenska Turistföreningen

·

Svenskt Friluftsliv

·

Svenskt näringsliv

·

Sveriges Fiskares Producentorganisation

·

Sveriges Fiskares Riksförbund

·

Sveriges FisketurismFöretagare (SeFF)

·

Sveriges Fiskevattenägareförbund

·

Sveriges Hamnar

·

Sveriges Kustfiskarförening Väst

·

Sveriges Yrkesfiskares ekonomiska förening

·

Transportföretagen

·

Visita

·

Baltic Sea 2020

·

Coalition Clean Baltic

·

Fiskesekretariatet

·

Friluftsfrämjandet

·

Greenpeace

·

Jägarnas riksförbund

·

Naturskyddsföreningen

·

Skärgårdarnas Riksförbund

·

Skärgårdsredarna

·

Sportdykarförbundet

·

Sportfiskarna

·

Svensk vindkraftsförening

·

Svenska Båtunionen

·

Svenska Jägareförbundet

·

Svenska kryssarklubben

·

Sveriges Energiföreningars Riksorganisation

·

Sveriges Kust- och Insjöfiskares organisation

·

Sveriges Ornitologiska förening

·

Världsnaturfonden WWF

Kommunala organ
·

Sveriges kommuner

·

Regionalt utvecklingsansvariga aktörer

·

Regionplaneorgan

·

SKL, Sveriges kommuner och landsting

Centrala och regionala myndigheter
·

Sveriges länsstyrelser

·

Affärsverket svenska kraftnät

·

Boverket

·

Fortifikationsverket

·

Försvarets radioanstalt

·

Försvarsmakten

·

Jämställdhetsmyndigheten

·

Lantmäteriet

·

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

·

Naturvårdsverket

·

Post- och telestyrelsen

·

Riksantikvarieämbetet

·

Sjöfartsverket

·

Statens energimyndighet

·

Statens geotekniska institut

·

Statens Jordbruksverk

·

Sveriges geologiska undersökning

·

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

·

Tillväxtverket

·

Trafikverket

·

Transportstyrelsen

·

Energimarknadsinspektionen

·

Folkhälsomyndigheten

·

Kammarkollegiet

·

Kemikalieinspektionen

·

Kustbevakningen

·

Statens maritima museer

·

Statistiska centralbyrån

·

Tillväxtanalys

·

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI

·

Trafikanalys

Domstolar
·

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt

·

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt

·

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt

·

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt

·

Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt

·

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt

Universitet och högskolor
·

Blekinge tekniska högskola

·

Chalmers tekniska högskola

·

Göteborgs universitet

·

Havsmiljöinstitutet

·

Karlstads universitet

·

Kungliga tekniska högskolan

·

Linköpings universitet

·

Linnéuniversitetet

·

Luleå tekniska universitet

·

Lunds universitet

·

Mittuniversitetet

·

Stockholms universitet

·

Sveriges lantbruksuniversitet

·

Södertörns högskola

·

Umeå universitet

·

Uppsala universitet

·

Örebro universitet
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Levande hav, sjöar och vattendrag
till glädje och nytta för alla.

