
 
 
 

Tid och plats:  onsdagen den 26 juni 2019, kl. 09.00-12.00 i 
Borgmästaren 

 
Ordförande:  Jan-Olof Johansson 
 
Sekreterare Mari-Louise Dunert  
 

Öppet sammanträde, utom i de punkter som markerats med 
”sluten del” eller där ordföranden så beslutar. 

Ärende 
 

- Upprop och val av justerare 

 
Kommunstyrelsens ärende 
 

1.  Muntlig information samt dialog med Västsvenska handelskammaren som 
presenterar resultat av projekt Fokus Lysekil 
Information om projekt heltidsresan 
Dnr 2019-000142  

 

2.  Månadsuppföljning för maj 2019 för kommunstyrelsen 
Dnr 2019-000091  

 

3.  Remissvar angående "Granskningshandling förslag till Havsplaner för 
Sverige. Dnr 666-19" - omedelbar justering 
Dnr 2019-000105  

 

4.  Remissvar på samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till detaljplan för 
sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl. - omedelbar justering 
Dnr 2019-000229  

 

5.  Förvaltade stiftelsers bokslut för år 2018 
Dnr 2019-000149  

 

6.  Svar på medborgarförslag - Simbana i havet 
Dnr 2017-000110  

 

7.  Delegationsbeslut  
Dnr 2019-000062  

 

8.  Anmälningsärende för kommunstyrelsen 
Dnr 2019-000061  

 

9.  Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör 
Dnr 2019-000030  

 

 

KALLELSE 
FÖREDRAGNINGSLISTA   
Kommunstyrelsen  
 



Kommunstyrelsens bredning inför kommunfullmäktige 
 

10.  Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om komplettering av 
exploateringsbudget 2019 
Dnr 2019-000236  

 

11.  Reviderat reglemente för miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Dnr 2019-000227  

 

12.  Svar på motion om tillgänglighets- och bemötandepolicy i Lysekils kommun 
Dnr 2013-000099  

 

13.  Svar på motion om att uppmärksamma behoven från föreningens ungdom, 
de har väntat tillräckligt länge på en Skateboardbana 
Dnr 2014-000230  

 

14.  Svar på motion om att ändra titeln tjänsteman till tjänsteperson 
Dnr 2018-000641  
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Datum 
2019-06-14 

Dnr 
LKS 2019-000091 

 
Kommunstyrelseförvaltningen  
Leif Schöndell, 0523-61 31 01 
leif.schondell@lysekil.se 
 
 

Månadsuppföljning maj 2019 för kommunstyrelsen 
Sammanfattning 
Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en stor positiv avvikelse till och med 
maj, 1,6 mnkr. I huvudsak handlar det om budgeterade kostnader som faller ut 
först senare under året samt, i viss mån, vakanser på tjänster. Totalt sett 
prognostiseras en budget i balans för kommunstyrelsen 2019.      

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport maj 2019 för 
kommunstyrelseförvaltningen. 

Ärendet 
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciperna ska nämnderna 
erhålla information om ekonomiskt utfall varje månad förutom januari och juli. 

Information lämnas för kommunstyrelseförvaltningen om utfall efter maj månad. 

Förvaltningens synpunkter  
Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en stor positiv avvikelse till och med 
maj, 1,6 mnkr. I huvudsak handlar det om budgeterade kostnader som faller ut 
först senare under året samt, i viss mån, vakanser på tjänster. Den politiska 
verksamheten bedöms få ett underskott mot budget för helåret 2019, här kommer 
en djupare analys av orsakerna att göras. Totalt sett prognostiseras en budget i 
balans för kommunstyrelsen 2019. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör  
 

Bilaga 
Månadsuppföljning maj 2019 för kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelseförvaltningen 

http://www.lysekil.se/
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1 Ekonomi 
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april 
(Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober 
(Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december. 

Ytterligare uppföljning sker månadsvis till nämnden (exkl. per januari och juli), då utan krav 
på någon ny prognos. 

1.1 Resultat och prognos 

Belopp i mnkr Budget helår Budget ack Utfall ack Utfall ack föreg 
år 

Prognos utfall 
helår 

Intäkter 16 714 6 964 7 202 7 026 17 751 
Personalkostnader -52 360 -21 456 -20 951 -20 151 -53 500 
Övriga kostnader -44 756 -18 648 -17 605 -16 344 -44 607 
Kapitalkostnader -1 402 -584 -469 -412 -1 448 
Nettokostnader -81 804 -33 724 -31 823 -29 881 -81 804 
Budget nettokostnader -81 804 -33 724 -33 724 -32 477 -81 804 
Budgetavvikelse 0 0 1 901 2 596 0 

1.2 Resultat och prognos per verksamhet 

Verksamhet/enhet tkr Budget helår Budget ack Utfall ack Prognos utfall Avvikelse bu-
prognos 

Kommundirektör -3 994 -1 648 -767 -3 794 200 
Avd för verksamhetsstöd -9 361 -3 827 -3 808 -9 593 -232 
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän -17 157 -7 149 -7 184 -17 117 40 
Fyrbodals kommunalförbund -541 -225 -225 -541 0 
Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) -384 -160 -164 -392 -8 

Samordningsförbundet Väst -243 -101 -100 -243 0 
Verksamhets- och lokalbidrag -2 471 -1 030 -1 004 -2 471 0 
Fyrstads flygplats -294 -123 -123 -294 0 
Lysekils andel av gemensam IT -2 600 -1 083 -1 083 -2 600 0 
Avd för hållbar utveckling -7 030 -2 858 -2 786 -7 230 -200 
Personalavdelning inkl facklig 
verksamhet -6 465 -2 658 -2 431 -6 215 250 

Lysekils andel av gem löneenhet -3 391 -1 413 -1 413 -3 391 0 
Ekonomiavdelning -9 150 -3 736 -3 305 -8 850 300 
Politisk verksamhet -4 177 -1 741 -1 591 -4 627 -450 
Överförmyndarverksamhet -1 586 -661 -471 -1 586 0 
Arbetsmarknadsenhet -12 960 -5 311 -5 384 -12 860 100 
Summa -81 804 -33 724 -31 839 -81 804 0 

1.3 Ekonomisk analys 
Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en stor positiv avvikelse mot budget till och med 
maj med 1,9 mnkr. I huvudsak handlar det om budgeterade kostnader som faller ut först 
senare under året. För helåret prognostiseras en budget i balans. 
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Kommundirektör 

Inom kommundirektörens ansvar redovisas en positiv budgetavvikelse med nära 900 tkr för 
perioden. Det är medel kopplade till utvecklingsmålen som inte är utnyttjade. Bedömningen i 
dagsläget är att merparten av dessa medel kommer att utnyttjas, prognosen för helår 
beräknas till ett överskott om 200 tkr. 

Avdelningen för verksamhetsstöd 

Avdelningen redovisar ett överskott mot budget med 25 tkr till och med maj. Kostnaderna för 
räddningstjänst är för perioden 35 tkr högre än budget, men prognosen för helår uppgår, 
enligt Mitt Bohusläns beräkningar, till ett mindre överskott på 40 tkr. Totalförsvar och 
verksamhetsbidrag har positiva budgetavvikelser till och med maj, vilket kan förklaras med 
att vissa kostnader faller ut först senare under året. Personalkostnaderna är i nivå med 
budget för perioden, men för helåret finns risk för ett underskott på 200 tkr till följd av att 
det inför 2019 omfördelades medel till samhällsbyggnadsnämnden för att stärka upp 
kontaktcentret. Bemanningen på avdelningen har dock inte kunnat anpassas utifrån detta. 

Avdelningen för hållbar utveckling 

Avdelningen redovisar ett underskott mot budget med 70 tkr till och med maj. För helåret 
uppgår prognosen till ett underskott mot budget på 200 tkr till följd av kostnader för 
kulturmiljöprogram (en del av arbetet med ÖP) som inte ryms inom befintlig budget, avslag 
på ansökta EU-projekt samt ett antal ej budgeterade kostnader som har belastat avdelningen 
under våren. 

Personalavdelning 

Avdelningen redovisar ett överskott mot budget med 230 tkr, vilket är beroende dels på 
eftersläpning i kostnader för kompetensutveckling och dels lägre personalkostnader på grund 
av vakans. Prognosen på helår beräknas bli ett överskott mot budget med 250 tkr till följd av 
vakant tjänst på personalavdelningen. Prognosen är 100 tkr lägre än i uppföljningsrapporten 
per april då det har tillkommit en kostnad för utveckling av system som inte var budgeterad. 

Ekonomiavdelning 

Avdelningen redovisar ett överskott mot budget på 430 tkr främst beroende på lägre 
lönekostnader på grund av vakanser. Osäkerhet råder om behovet av konsulthjälp men 
avdelningens prognos är i dagsläget ett överskott på 300 tkr vid årets slut. 

Politisk verksamhet och överförmyndare 

Verksamheterna visar ett överskott mot budget med 340 tkr för perioden. Det är valnämnden 
och överförmyndaren som står för dessa överskott. Det är först senare som kostnaderna för 
valnämnden redovisas då EU-valet var den 26 maj. För helår väntas både valnämnden och 
överförmyndarverksamheten vara i balans med budget. Övriga delar inom de politiska 
verksamheterna, främst kommunstyrelsen, redovisar ett underskott för perioden om 
sammanlagt 300 tkr på grund av ökade kostnader för arvoden. Prognosen för helår uppgår 
sammantaget till -450 tkr för de politiska verksamheterna. 

Arbetsmarknadsenheten (AME) 

Enheten redovisar ett underskott mot budget med 75 tkr som beror på eftersläpningar på 
intäktssidan som väntas falla ut senare under året. Prognosen vid årets slut beräknas bli ett 
överskott på 100 tkr. 
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 Datum Dnr 
 2019-06-03 2019-000105 
 

Kommunstyrelseförvaltningen/Avdelningen för hållbar utveckling 
Anne Gunnäs, 0523 – 61 31 54 
anne.gunnas@lysekil.se 
 

Remissvar angående ”Granskningshandling förslag till 
Havsplaner för Sverige. Dnr 666-19”. 
Sammanfattning 
Havs- och vattenmyndigheten har ett uppdrag att göra statlig havsplanering längs 
hela Sveriges kust. Arbetet har pågått en längre tid och nu inbjuds kommuner och 
myndigheter att ha synpunkter på granskningshandlingen. Svar ska lämnas senast 
14e juni 2019. Kommunerna Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad har beslutat att 
gå samman om ett gemensamt svar på remissen. 
 
En havsplan ger vägledning kring vad som är den bästa användningen av havet. 
Havsplanen vägleder nationella myndigheter, kommuner och domstolar i 
kommande beslut, planering och tillståndsprövningar. Näringsidkare kan också få 
vägledning av planen. 

Havsplanen anger sju användningar i Västerhavet: attraktiva livsmiljöer, 
energiutvinning, försvar, generell användning, natur, sjöfart och yrkesfiske. 
Havsplanen anger också områden där särskild hänsyn ska tas till höga naturvärden 
eller till totalförsvarets intressen.  

Förslag till användningar grundar sig på avvägningar och en lämplighetsbedömning 
utifrån läge, beskaffenhet och behov. Riksintressen och andra allmänna intressen är 
viktiga för avvägningen. 

Havsplanen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Den ska förena 
näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. 

Kommunstyrelsen har tidigare lämnat synpunkter i samrådet för Västerhavsplanen 
(daterat 2018-04-09, vårt diarienummer 2018-000121) gällande ”Remissvar 
Västerhavsplanen Samråd om förslag till havsplaner. Dnr 396-18.” 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnade synpunkter enligt gemensamt remissvar 
(daterat 2019-05-24) gällande ”Remissvar för granskningshandling Förslag till 
Havsplaner för Sverige. Dnr 666-19.” 

 
Ärendet  
Havs- och vattenmyndigheten har genom bestämmelse i Miljöbalken och i enlighet 
med Havsplaneringsförordningen (2015:400) ansvar för att upprätta statliga 
havsplaner. Tre havsplaner ska upprättas för Sveriges havsområden. Norra 
Bohuslän berörs av en av dessa; Västerhavsplanen. Planen ska omfatta 
territorialhavet och svensk ekonomisk zon, med undantag från området närmast 

http://www.lysekil.se/
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kusten (1 nautisk mil utanför baslinjen). Som stöd och vägledning samt förankring 
av den fortsatta planprocessen har Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en 
granskningshandling, Förslag till Havsplaner för Sverige (2019-03-14). 
Dokumentet innehåller förslag till planeringsmål och strategier, samt väsentliga 
frågor för havsplanområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. 

Förvaltningens synpunkter  
Ärendet har granskats av handläggare för avdelningen för Plan och Bygg, Mark och 
Gata samt avdelningen för hållbar utveckling.  Förvaltningens synpunkter redovisas 
i bilaga 1: ”Remissvar Granskningshandling förslag till Havsplaner för Sverige D), 
nr 666-19.” 
 
 
 
Leif Schöndell Anne Gunnäs 
Kommundirektör Maritim näringslivsutvecklare 

 

 
Bilaga/bilagor 
Bilaga 1 
”Remissvar Granskningshandling förslag till Havsplaner för Sverige Dnr 666-19.” 
 

Bilaga 2  
”Granskningshandling, Förslag till Havsplaner för Sverige (2019-03-14).”   
 

Bilaga 3  
”Granskningshandling, Miljökonsekvensbeskrivning av havsplaner (2019-03-14).”   
 

Beslutet skickas till  
Havs- och vattenmyndigheten; havochvatten@havochvatten.se (Svaret ska vara i 
redigerbart format, T.ex. Word. Ange diarienumret 666-19 i e-postmeddelandets 
ärendemening.) 
Avdelningen För Hållbar utveckling. 
Avdelningen för Plan och Bygg,  
Avdelningen för Mark och Gata 

http://www.lysekil.se/


    
 

       
       

  

  
  
  
  

 
 

 
 

Remissvar angående "Granskning om förslag till 
havsplaner" 
Ärendebeskrivning   
 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har ett uppdrag att göra statlig 
havsplanering längs hela Sveriges kust. Arbetet har pågått en längre tid och 
samråd om förslag till havsplaner hölls 2018. Kommunerna i Norra Bohuslän 
(Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil) lämnade ett gemensamt remissvar. 
Dessa fyra kommuner har tagit fram en översiktsplan för havet, kallat Blå 
Översiktsplan, som antogs hösten 2018.  
 
Nu inbjuds kommuner och myndigheter att ha synpunkter på 
granskningsförslaget. Kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil går 
även denna gång samman om ett gemensamt svar på remissen.  
 
Medverkande tjänstemän i remissvaret är: Fredrik Jonasson, Anne Gunnäs, Bo 
Säl, Johan Fransson Helalia Zamir, Björn Richardsson. Synpunkter har 
sammanställts av Helalia Zamir.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l 
 
 
 

             Figur 1. Några av stegen i arbetet med att ta fram havsplaner. Nu är det granskning. 
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                Sammanfattning av förslaget  
 
Sverige tar fram tre havsplaner, där Västerhavsplanen är den vi lämnar 
synpunkter på.  
 
En havsplan ger vägledning kring vad som är den bästa användningen av havet. 
Havsplanen vägleder nationella myndigheter, kommuner och domstolar i 
kommande beslut, planering och tillståndsprövningar. Näringsidkare kan också få 
vägledning av planen.  
 
Havsplanen ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling. Den ska förena 
näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. Havsplanen innehåller 
vägledning om mest lämplig användning. Den eller de användningar som angetts 
i ett område har företräde framför andra användningar. I nästan hela havet 
bedöms användningarna kunna samsas om de anpassar sig till varandra. På vissa 
platser bedöms användningar inte kunna samsas och föreslås då inte.  
 
Havsplanen anger fem användningar i Västerhavet: rekreation, energiutvinning, 
försvar, generell användning, natur, sjöfart och yrkesfiske. Havsplanen anger 
också områden där särskild hänsyn ska tas till höga naturvärden, till höga 
kulturmiljövärden, och till totalförsvarets intressen.  
Förslag till användningar grundar sig på avvägningar och en 
lämplighetsbedömning utifrån läge, beskaffenhet och behov. Riksintressen och 
andra allmänna intressen är viktiga för avvägningen.  
 
Konsekvenserna av havsplanerna bedöms utifrån ekologiska, ekonomiska och 
sociala perspektiv. Arbetet med att bedöma konsekvenserna har skett parallellt 
och integrerat med planeringen. Dessutom redovisas konsekvenserna i en separat 
miljökonsekvensbeskrivning och en separat hållbarhetsbeskrivning.  
 
Havsplanerna har tagit sin utgångspunkt i lagar, förordningar, samhällsmål, 
rapporter av olika slag och inte minst den långa dialog som Havs- och 
vattenmyndigheten för med berörda intressenter. Det är första gången någonsin 
som Sverige gör statliga havsplaner. Både utgångspunkter för havsplaneringen 
och hur planen ska användas är därför ny kunskap och en ny diskussion.  
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        Figur 2: Plankarta Havsplanen för Västerhavet, delområde Skagerrak 

 
Granskningsförslaget är i sin helhet kompatibelt med Blå översiktsplan. Dock 
kvarstår vissa av våra synpunkter som vi lämnade under samrådet, som lyfts upp 
igen nedan. Användningarna F, G och N i kartan ovan visar där dessa 
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användningar är prioriterade. Tillägg av ”n” visar på ett anspråk men inte av 
samma grad.  

 

Synpunkter på förslaget   
 

1. Synpunkter på planens ställningstaganden utifrån området Lysekil till och 
med Strömstad, inklusive ekonomisk zon utanför dessa kommuner.  
 
a) Blå Översiktsplan föreslår ett område (Sotenäs 1) som Utvecklingszon 
mellan fartygsstråken inom G (V341). HaV har i granskningsförslaget inte 
tagit med detta område med hänsyn till sjöfartsintresset. HaV motiverar i 
samrådsredogörelsen att Sotenäs 1 är ett förhållandevis litet geografiskt 
område och att av denna anledning tar havsplanen ingen ställning till de 
ställningstaganden som finns i kommunens översiktsplan. Eftersom 
havsplanerna föreslår användning för områden som är geografisk sett 
mindre än Sotenäs 1 tycker vi fortfarande att HaV ska ta hänsyn till detta 
område.  
 
b) Blå översiktsplan nämns inte i granskningshandlingen.  
 
c) Havsplanen för Västerhavet, delområde Skagerrak, riskerar inte att 
hamna i konflikt med den kommunala havsplaneringen, och 
granskningshandlingarna på ett tydligt sätt beskriver förhållningssätt och 
mandatfördelningen mellan de båda. 
 
d) Vi har inget att erinra mot Havsplanens rekommendationer i relation till 
granskningsförslagets miljökonsekvensbeskrivning och miljöbedömning, 
och ställer oss i stort positiva till Havsplanens genomförande. 
 
e) Det är positivt att Havsområde V333 (”Fn”) har utökats och att V348 
(”Gn”) omfattar områden med höga naturvärden.  
 
f) I enlighet med gemensamt kommunövergripande remissvar i 
samrådsskedet, önskar vi ett tydligare ställningstagande till verksamheter 
som kan tillståndsprövas i användningsområde F. Samexistens mellan 
försvarsintresset och verksamheter, så som vattenbruk, maritim energi etc. 
bör eftersträvas framgent. 
 
 För Lysekils del är detta en angelägen fråga då Sjöövningsomårde 
Skagen, Riksintresse enl. 3 kap. 9§ MB, täcker i stort sett hela det 
kommunala havsområdet.  
 
e) Vi önskar ett tydligare generellt ställningstagande för vattenbruk i de 
övergripande målen. Att målet endast är att skapa beredskap för framtida 
etablering av hållbart vattenbruk ses som ett passivt ställningstagande då 
forskning och framsteg inom området ser tendenser till en närmare 
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etableringshorisont än det som har angetts i granskningshandlingarna. De 
övergripande målen i Havsplanen bör i dagsläget kunna omfatta 
förutsättningar för etablering av ett hållbart vattenbruk.    

 
2. Övriga synpunkter till framtida planeringsunderlag: 

 
a) Sjöfartens intresse på sikt kan hamna i konflikt med de utpekade områdena med 
höga naturvärden, främst havsområde V339, V334 samt V348. En expansion av 
raffinaderiet vid Brofjorden kan medföra ytterligare sjötrafik med miljöfarligt gods i ett 
mycket ekologiskt-, biologiskt- och kulturellt känsligt område (Svabergsgrunden, 
Kornöarna, Gåsöarkipelagen och Gullmarns naturreservat för att nämna några). 
Farledernas sträckning, bredd och separeringssystem bör studeras noggrant i framtiden 
för att säkerställa de natur- och kulturvärden som är av riksintresse enligt 3 och 4 kap. 
MB, samtidigt som förutsättningarna för den industriella produktionen inte äventyras.   
 

3. Redaktionella synpunkter: 
 
a) På s. 219 ska ”Lysekils Hamn” ändras till ”Brofjordens Hamn”.   
 
b) På Karta 29. ”Yrkesfiske: Riksintresseanspråk” ska Lysekil och Ellös byta plats. 
Likaså Hönö och Öckerö.  

 
Beslutsunderlag / Bilagor  
 
Bilaga 1: Förslag till Havsplaner för Sverige – Bottniska viken, Östersjön, 
Västerhavet, Granskningshandling 2019-03-14 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner remissvar angående 
granskning om förslag till havsplaner  
 

Beslutet skickas till 
Akten 
Avdelningen för Hållbar Utveckling 
Planavdelningen 
 
 
 
  



Miljökonsekvensbeskrivning av 
förslag till havsplaner för Sverige – 
Bottniska viken, Östersjön och 
Västerhavet 

Granskningshandling 
Dnr 666-2019 
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Läsanvisning 

Miljökonsekvensbeskrivningen är uppdelat i 11 kapitel. 

 

Kapitel 1 – Inledning 

Innehåller en introduktion till miljöbedömningen och havsplanernas huvuddrag. 

Kapitel 2 – Metod miljöbedömning 

Här presenteras metoden som använts i miljökonsekvensbedömningen och 

diskuteras osäkerheten och dess innebörd för tolkning av resultaten. 

Kapitel 3 – Nuläge 

Innehåller en sammanfattning av rådande förhållande i den marina miljön och av 

mänsklig användning av Sveriges kust och hav. 

Kapitel 4 – Nollalternativet 

Beskriver nollalternativet, med andra ord hur mänsklig användning av svenska hav är 

tänkt att utvecklas om inte havsplanerna skulle bli antagna. 

Kapitel 5 – Planalternativet 

Innehåller en kortfattad presentation av varje havsplan. 

Kapitel 6, 7 och 8 – Miljöbedömning av havsplanerna för Bottniska viken, 

Östersjön och Västerhavet 

Innehåller en analys för varje havsområde av miljöstatus i nuläget, förväntad 

utveckling i nollalternativet år 2030 och av förväntande effekter av havsplanerna 

utifrån bedömningskriterier i 6 kap. miljöbalken. 

Kapitel 9 – Analys av planvarianter 

Presenterar två varianter av havsplanerna med alternativa energiutvinningsområden 

och analyserar miljöeffekterna i förhållande till planalternativet. 

Kapitel 10 – Samlad bedömning 

Här sammanställs bedömningarna i föregående kapitel för varje havsplan i 

förhållande till miljöeffekter enligt 6 kap. miljöbalken, samt bedömningsgrunder 

enligt havsmiljödirektivet och ramdirektivet för vatten. Kapitlet innehåller även 

analyser av havsplaners bidrag till uppfyllande av Sveriges miljökvalitetsmål och 

bevarande av ekosystemtjänster från svenska hav. 

Kapitel 11 – Åtgärder, uppföljning och övervakning 

Kapitlet innehåller förlag till åtgärder för att förebygga, hindra, motverka eller 

avhjälpa de betydande negativa miljöeffekter som identifierats i miljöbedömningen. 
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Sammanfattning 

Miljöbedömning inom ramen för svensk havsplanering 

Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram havsplaner 

för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Till varje havsplan görs även en 

strategisk miljöbedömning och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Den här 

rapporten utgör miljökonsekvensbeskrivningen för alla tre havsplaner som lagts ut på 

granskning. Den utgör samrådshandling tillsammans med de förslag till havsplaner 

som tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten för granskning mellan 14 mars och 

14 juni 2019.  Syftet med miljöbedömning är enligt 6 kap 1§ miljöbalken att integrera 

miljöaspekter i planeringen och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.  

Havsplanering i Sverige 

Havsplanering innefattar ett flertal processer för att analysera och organisera 

verksamheter i vattnet, på och över ytan samt på och i botten på ett sådant sätt att 

stödja uppnående av näringspolitiska, sociala och miljömässiga mål. Havsplanerna 

ska ge vägledning till myndigheter och kommuner vid planläggning och prövning av 

anspråk på användning av området. Havsplanerna omfattar Sveriges ekonomiska zon 

och svenskt territorialhav från en nautisk mil utanför baslinjen. Kommunerna har 

planeringsansvar för den del av havet som ligger inom kommunens gränser, vilket 

innebär att kommunernas och statens planeringsansvar överlappar i en zon på 11 

nautiska mil i territorialhavet. 

Havsplanerna innehåller vägledning i text och plankarta. De användningar som 

framgår av plankartan har bedömts som de mest lämpliga användningarna och äger 

företräde framför andra användningar. All annan användning inom planlagda 

områden ska därför anpassa sig till de angivna användningarnas förutsättningar och 

behov. Plankartan visar även områden där särskild hänsyn ska tas till höga 

naturvärden, till totalförsvarets intressen och till höga kulturmiljövärden. 

Metod 

Havsplanerna bedöms enligt 6 kap miljöbalken med avseende på följande 

miljöaspekter:  

 befolkning och människors hälsa,  

 djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk mångfald i 

övrigt,  

 mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö,  

 hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,  

 annan hushållning med material, råvaror och energi,  

 andra delar av miljön 

Miljöbedömningen har baserats på Symphony, expertutredningar som refereras till i 

texten och överväganden inom bedömningsgruppen. Symphony är en 
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bedömningsmetod som utvecklats till stöd för svensk havsplanering. Metoden syftar 

till att på en översiktlig nivå visa hur miljöeffekter skiljer sig mellan olika områden 

och hur planeringen påverkar denna fördelning.  

Miljöbedömningen påverkades av osäkerheter på tre nivåer: begränsad kunskap om 

marina ekosystem, antaganden och begränsningar i Symphony, samt antaganden om 

framtiden inom sektorerna och förvaltningen. 

Samlad bedömning av havsplanen för Bottniska viken 

Den viktigaste påverkan av planförslaget 

Den viktigaste negativa miljöeffekten i Bottniska viken kommer från de omfattande 

områdena för energiutvinning i Södra Bottenhavet. Annan negativ påverkan kommer 

från föreslagen sandutvinning i Bottenviken. 

Den viktigaste positiva miljöeffekten i Bottniska viken kommer de omfattande 

områdena för vindenergi som ger en positiv klimateffekt. Även flytt av sjöfart från 

grunda känsliga områden till djupare kringliggande områden och särskild hänsyn till 

höga naturvärden bidrar positivt. 

Miljöaspekterna som påverkas mest 

Övervintrande sjöfågel kring Finngrunden får måttlig negativ påverkan. Däggdjur 

och landskap får båda liten negativ påverkan. 

Betydelsen av påverkan 

Risken för påverkan på övervintrande sjöfågel är den mest betydelsefulla påverkan. 

Möjligheter att begränsa sådan negativ påverkan bör undersökas. Natur- och 

kulturmiljöhänsyn bedöms kunna bidra till utveckling av ekosystemtjänster och en 

hållbar regional utveckling. 

Föreslagen planeringsåtgärd 

Undanta östra delen av Västra Finngrunden från energiutvinning. 

Samlad bedömning av havsplanen för Östersjön 

Den viktigaste påverkan av planförslaget 

Den viktigaste negativa miljöeffekten i Östersjön kommer från de områdena för 

energiutvinning vid Södra Midsjöbanken respektive sandutvinning i södra Öresund. 

Annan negativ påverkan kommer från nuvarande sjöfartsstråk över Hoburgs bank. 

Den viktigaste positiva miljöeffekten i Östersjön kommer av användning natur och 

vägledning om hänsyn till höga naturvärden som bedöms ge förutsättningar för 

hållbar samexistens mellan användningar och långsiktigt säkrande av 

ekosystemtjänster. 
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Miljöaspekterna som påverkas mest 

Övervintrande sjöfågel får måttlig negativ påverkan.  

Klimat får en liten positiv påverkan liksom landskap. 

Betydelsen av påverkan 

Potentiellt stor betydelse av påverkan från vindkraft på sjöfågel. Sandutvinning av 

lokal/regional betydelse. Den positiva påverkan på ekosystemtjänster kan bidra till 

regional utveckling. 

Föreslagen planeringsåtgärd 

Utred sjöfartsflytt för att minska effekter från oljeläckage från sjöfart, minimera 

påverkan i området med Hoburgs bank, Norra och Södra Midsjöbankarna, utred 

fågelpåverkan på hela Södra Midsjöbanken inklusive den Polska sidan 

Samlad bedömning av havsplanen för Västerhavet 

Den viktigaste påverkan av planförslaget 

Den viktigaste negativa miljöeffekten i Västerhavet kommer de fortsatta 

förutsättningarna för negativa miljöeffekter från yrkesfisket. Negativ effekt på 

landskap från områden för energiutvinning i Kattegatt. 

Den viktigaste positiva miljöeffekten i Västerhavet kommer från områden med 

särskild hänsyn till höga naturvärden. 

Miljöaspekterna som påverkas mest 

Liten negativ effekt på landskap 

Liten positiv effekt på fisk och fisklekområden, bottenmiljöer och även befolkning 

och hälsa. 

Betydelsen av påverkan 

Påverkan av betydelse för en långsiktig hållbar utveckling genom utveckling av 

ekosystemtjänster, bland andra försörjande. Tumlarbeståndet i Kattegatt bedöms 

inte påverkas i ett långsiktigt perspektiv. 

Föreslagen planeringsåtgärd 

Minska användningen yrkesfiske och öka andelen områden med särskild hänsyn till 

höga naturvärden. Utred mer vindkraft mellan bankar i Kattegatt. 

Sammanfattning av gränsöverskridande effekter 

Flera av de miljöeffekter som havsplanerna ger upphov till bedöms vara av 

gränsöverskridande betydelse och alltså beröra flera länder. Effekternas 

gränsöverskridande karaktär uppstår till följd av ekosystemkomponenternas höga 

rörlighet. Ett stort antal bestånd rörliga marina arter delas inte bara med Sveriges 

grannländer, utan även med länder utanför Sveriges närområde.  
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Dessa arter är bland andra vikaresäl (Sverige-Finland), gråsäl (flera Östersjöländer), 

flera fågelarter (Norra Europa och Arktis), plankton och fisksamhällen (Östersjö- 

Nordsjöländer). 

 De negativa effekter som bedöms kunna uppstå till följd av etablering av vindkraft i 

Östersjön är relevant även för länder utanför Östersjöregionen. Somliga områdena 

där havsplanen vägleder om användning energiutvinning är viktiga födosöks- och 

rastområden för ett flertal fågelarter som övervintrar i svenska vatten eller passerar 

Sverige under flyttningen. Den positiva effekten för sjöfåglar och tumlare som en 

eventuell omdirigering av sjöfarten runt Gotland kan medföra är också av 

gränsöverskridande betydelse, inte bara ur ett miljöperspektiv, utan även för 

sjöfartsnäringen i Östersjön. 

I Västerhavet uppstår havsplanens effekter framförallt till följd av antaganden om 

minskad påverkan från bottenpåverkande trålfiske. Positiva effekter för plankton- 

och fisksamhällen och för näringsvävar i övrigt sträcker sig över gränsen, och gynnar 

framförallt grannländerna Danmark och Norge, som Västerhavets ekosystem delas 

med.  

Bidrag till uppnående av Sveriges miljökvalitetsmål 

Havsplanerna bedöms kunna påverka målen om begränsad klimatpåverkan, frisk 

luft, giftfri miljö, hav i balans samt levande kust och skärgård och ett rikt växt- och 

djurliv. Bedömningen visar att havsplanerna: 

 Har en liten positiv effekt av internationell betydelse för målen begränsad 

klimatpåverkan, genom att skapa förutsättningar för en kraftigt utökad etablering 

av havsbaserad vindkraft. 

 Har ingen eller en marginellt negativ effekt av lokal betydelse för målet frisk luft, 

eftersom de inte påverkar de största utsläppskällorna till havs. 

 Har ingen eller en marginellt negativ effekt av lokal betydelse för målet giftfri 

miljö, kopplat till risker för resuspension av miljögifter i sediment, samt 

marginellt högre operativa utsläpp från service- och fritidsbåtar. 

 Medför en liten positiv effekt av internationell betydelse för målet hav i balans 

samt levande kust och skärgård, framförallt genom vägledningen om särskild 

hänsyn till höga natur- och kulturmiljövärden. 

 Har en marginell eller liten positiv effekt av internationell betydelse för målet ett 

rikt växt- och djurliv, genom att vägleda om skydd för värdefulla områden och 

anpassningsbehov för maritima aktiviteter, samt genom att vägleda om skydd av 

kultur- och rekreationsmiljöer. 

Bedömning av påverkan på ekosystemtjänster 

Positiv påverkan på reglerande ekosystemtjänster uppkommer genom planernas 

områden med särskild hänsyn till höga naturvärden för ekosystemtjänsten 

Upprätthållande av barnkammare och uppväxtmiljöer. Den positiva effekten av 

förnyelsebar havsbaserad vindkraft räknas också in under reglerande 
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ekosystemtjänster i perspektivet att den genom att bidra till mindre mängd utsläpp 

av växthusgaser ger en minskad belastning på den koldioxidreglerande 

ekosystemtjänsten Reglering av atmosfärens kemiska sammansättning. 

Livsmedel från vilda djur är en försörjande ekosystemtjänst som påverkas av hur 

yrkesfisket och fritidsfisket bedrivs och hur fiskbestånden förvaltas. Planens effekter 

genom vägledning om särskild hänsyn till höga naturvärden kan bidra till långsiktig 

förstärkning av denna ekosystemtjänst. Ur ett kortsiktigt perspektiv kan den 

innebära att yrkesfiskets lönsamhet påverkas något negativt. 

För havsplanerna är det främst energiutvinningsområdena som riskerar att ha en 

negativ påverkan på kulturella ekosystemtjänster. Genom användning och 

hänsynsbeteckning för kulturmiljö bidrar planen också till att säkra kulturella 

ekosystemtjänster. Även särskild hänsyn till höga naturvärden kan bidra till att stärka 

upplevelsevärden och därmed kulturella ekosystemtjänster.  

Användningen energiutvinning kan påverka stödjande ekosystemtjänster inte minst 

under byggfasen genom tillfälliga negativa effekter för till exempel marina däggdjur 

och bottenmiljöer. Vägledning om särskild hänsyn till höga naturvärden bedöms 

bidra till positiva effekter på stödjande ekosystemtjänster som Tillhandahållande av 

hög artmångfald, genetisk mångfald inom arter. Påverkan på övervintrande fågel är 

också ett exempel på en potentiell negativ effekt på dessa ekosystemtjänster. 

Åtgärder, uppföljning och övervakning 

Ett kontrollprogram kommer att tas fram som beskriver hur uppföljningen ska 

genomföras och vilka parametrar som ska följas upp. Kontrollprogrammet ska 

samordnas med annan befintlig miljöuppföljning för att säkra ett effektivt 

genomförande av havsplanerna.  

Med utgångspunkt i resultaten från miljöbedömningen föreslås i sista kapitlet 

åtgärder i syfte att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa betydande negativa 

miljöeffekter: 

 Sektorsspecifika åtgärder för att följa upp och hantera potentiell miljöpåverkan, 

som i huvudsak bestäms under efterföljande tillståndsprövningsprocesser, bland 

annat Natura 2000-prövningar. 

 Övergripande utrednings- och samordningsbehov: kumulativ påverkan från 

havsbaserad vindkraft på sjöfåglar, förekomst och flyttmönster av fladdermöss till 

havs och påverkan från vindkraft, undersökning av alternativa 

energiutvinningsområden, analys och behovsbedömning av områdesspecifika 

åtgärder i särskild hänsyn områden, omdirigering av sjöfart i Södra Bottenhavet, 

och rumsligt underlag om ekosystemtjänster. 

 Konkreta förslag på alternativa planeringsöverväganden för att uppnå god 

miljöstatus på ett tydligare sätt. 
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1 Inledning 

Den 1 september 2014 infördes en ny bestämmelse i 4 kap. 10 § miljöbalken om 

statlig havsplanering i Sverige. Enligt bestämmelsen ska det för vart och ett av 

havsplaneområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet finnas en havsplan 

som ger vägledning till myndigheter och kommuner vid planläggning och prövning av 

anspråk (Figur 1). Havsplaneringsförordningen (2015:400) reglerar genomförandet 

av havsplaneringen. Den innehåller bestämmelser om geografisk avgränsning, 

havsplanernas innehåll, ansvar för genomförande, samråd och samverkan i 

förslagsarbetet samt uppföljning och översyn.  

Havsplaneringen är en process som genomförs över flera år. Den kan beskrivas i 

cykler, där man går från informationsinsamling och nulägesanalys till planering, med 

havsplanerna som resultat av planeringsprocessen. Därefter tillämpas planerna och 

en uppföljning görs löpande.  

Enligt förordningen ska Havs- och vattenmyndigheten ta fram förslag till havsplaner 

med hjälp av berörda länsstyrelser och med stöd från nationella myndigheter som ska 

bistå med underlag för planeringen. De kommuner, regionplaneorgan, kommunala 

samverkansorgan och landsting som kan komma att beröras ska ges möjlighet att 

medverka i förslagsarbetet så att hänsyn kan tas till lokala och regionala 

förutsättningar och behov. Myndigheten ska verka för samarbete med andra länder 

och för att de svenska havsplanerna samordnas med andra länders havsplaner. 

I nuläget befinner sig havsplaneringen i granskningsskedet. Granskningen är det sista 

steget i processen att få in synpunkter innan förslag till havsplaner lämnas till 

regeringen. Synpunkter som framkommit under dialogskedet (2017) och 

samrådsskedet (2018) har genererat förslag till havsplaner för Bottniska viken, 

Östersjön samt Västerhavet (plankartor och planbeskrivningar). Dessa går ut på 

granskning mellan 14 mars och 14 juni 2019. I enlighet med 6 kap. miljöbalken ska 

planernas konsekvenser bedömas, och för varje havsplan ska såväl en 

miljökonsekvensbeskrivning som en hållbarhetsbedömning utföras. 
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Figur 1. Översiktskarta över Sveriges tre havsplaner. Kommungränsen mellan Östhammars och Norrtälje 
kommuner bildar gränsen mellan Bottniska vikens och Östersjöns havsplaneområden. Kommungränsen mellan 
Helsingborg och Höganäs kommuner bildar gränsen mellan Östersjöns och Västerhavets havsplaneområden 
(Havs- och vattenmyndigheten, 2019a). 
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1.1 Havsplanens syfte och mål 

Planering av havet omfattar utrymmena i vattnet, på och över ytan samt på och i 

botten. Havsplanering innefattar ett flertal processer för att analysera och organisera 

verksamheter i dessa utrymmen på ett sådant sätt att man uppnår näringspolitiska, 

sociala och miljömässiga mål. En havsplan ska bidra till att:  

 god miljöstatus i havsmiljön nås och upprätthålls 

 havets resurser används hållbart så att havsanknutna näringar kan utvecklas 

 samexistens mellan olika verksamheter och användningsområden underlättas 

En havsplan ska också ge den vägledning som behövs för att havsområdena ska 

kunna användas för de ändamål som de är mest lämpade för, med hänsyn till 

beskaffenhet, läge och behov.1 Havsplanerna ska ge vägledning till myndigheter och 

kommuner vid planläggning och prövning av anspråk på användning av området. I 

detta ingår att redovisa vilka områden som omfattas av riksintressen enligt 3 kap. 

miljöbalken eller av andra allmänna intressen av väsentlig betydelse. Vid behov ska 

planen genom sitt ställningstagande ge förslag på avvägningar mellan intressen med 

anspråk inom samma geografiska område. En utgångspunkt för havsplaneringen är 

hänsyn till ekosystemens förutsättningar för att trygga de värden som är grund för 

näringar som exempelvis turism eller yrkesfiske. Havs- och vattenmyndigheten 

tillämpar därför en ekosystemansats i havsplaneringen i enlighet med 

havsplaneringsförordningen. 

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram Färdplan havsplanering i syfte att stödja 

och vägleda arbetet med att utveckla havsplaner samt skapa tydlighet och förankring 

för den fortsatta planeringsprocessen (Havs- och vattenmyndigheten, 2016b). I 

färdplanen fastställs de planeringsmål och planeringsstrategier som har väglett 

arbetet med att utveckla havsplanerna (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a). 

Färdplanen tillhandahåller även en inledande avgränsning för miljöbedömningen och 

fokus i miljökonsekvensbeskrivningen, vilken redovisas i nästa avsnitt. 

De tio planeringsmålen anges i Figur 2. Det övergripande målet för havsplanering är 

God havsmiljö och hållbar tillväxt, vilket sedan är understött av de övriga nio 

planeringsmålen. I kapitel 10 av rapport utvärderas planerna med avseende på 

miljömålsuppfyllnad. 

  

                                                           
1 Havsplaneringsförordningen (2015:400) 4 §. 
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Figur 2. Identifierade planeringsmål för havsplaneringen (Havs- och vattenmyndigheten, 2019). 

1.2 Havsplanernas geografiska omfattning 

Havsplanerna omfattar Sveriges ekonomiska zon och svenskt territorialhav från en 

nautisk mil (1 852 meter) utanför den svenska baslinjen. Fastighetsindelat vatten är 

undantaget. Havsplanerna omfattar således inte kustområdet inom en nautisk mil 

från baslinjen (Figur 3). Hur verksamheter organiseras inom havsplaneområdena 

kan ändå påverka miljömässiga, samhällsekonomiska och kulturella förhållanden 

inom dessa kustområden, vilket redovisas i bedömning. 

Kommunerna har enligt plan- och bygglagen planeringsansvar för den del av havet 

som ligger inom kommunens gränser, det vill säga inre vatten och territorialhav som 

sträcker sig 12 nautiska mil från baslinjen. Kommunernas och statens 

planeringsansvar överlappar därmed i en zon på 11 nautiska mil i territorialhavet 

(Tabell 1). Inom denna zon, som illustreras i Figur 4, kan skillnader men också 

synergier mellan de två planeringsnivåernas intressen förekomma. Detta innebär en 
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utmaning för samverkan och dialog i framtida planering, samtidigt som det skapar 

möjligheter för utökad samordning mellan den statliga och den kommunala nivån. 

 

 

Figur 3. Planeringsansvar och miljölagstiftning för havet (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a). 
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Figur 4. Överlapp mellan statlig och kommunal havsplanering (mörkblå yta) i förhållande till Sveriges exklusiva 
ekonomiska zon. Tunn kantlinje: Planområde; Ljusblå yta: vatten innanför planområden, kommunvis indelat.  
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Tabell 1. Areal på havsplaneområdena, kommunal-havsplan överlapp och vatten innanför havsplan (i 
kvadratkilometer). Siffror är avrundade till närmsta 10-tal. 

 Bottniska viken Östersjön Västerhavet 

Planområde 38 030 74 335 9 730 

Kommunal-statlig plan-
överlapp 

15 030 (40 procent) 27 520 (37 procent) 5 730 (59 procent) 

Vatten innanför havsplan 13 670 15 500 4 150 

1.3 Planens förhållande till andra planer och program 

Havsplanerna är inte juridiskt bindande utan är vägledande. Planeringen ska 

samspela med såväl internationella planeringsperspektiv som det regionala och 

kommunala, varför havsplanerna måste relatera till såväl en större geografi som en 

mindre. Resonemang och analys bakom planernas ställningstaganden blir därför 

större, både inåt och utåt, än själva havsplaneområdena. Planeringen av Bottniska 

viken, Östersjön respektive Västerhavet behöver också samordnas med varandra 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2015b). 

Planeringen av havsområdena måste förhålla sig till havsrätten, annan folkrätt och 

EU-rätten, vilket ger både möjligheter och begränsningar för planeringen. En 

havsplan kan inte begränsa en verksamhet eller ett intresse utöver vad som 

möjliggörs av exempelvis havsrätten (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). På den 

nationella planen kan Havs- och vattenmyndigheten enligt 

havsplaneringsförordningen föreslå föreskrifter för att reglera verksamheter som 

bedrivs inom havsplaneområdena. Föreskrifterna ska ha som syfte att uppnå målen 

med havsplanerna och får endast reglera aspekter som inte täcks av befintlig 

lagstiftning. Inga föreskrifter togs fram i denna planeringsomgång.  

1.3.1 Internationellt 

I det internationella perspektivet ska gemensamma lösningar sökas med 

grannländerna, samt eftersträvas samordnade redovisningsformer för havsplanerna. 

Eftersträvansvärt är också att alla grannländer har en gemensam syn på nuläget och 

delar framtidsvision som utgångspunkt för planeringen. I synnerhet på 

utsjöbankarna Södra Midsjöbanken och Kriegers flak eftersträvas samordning med 

Polen respektive Tyskland och Danmark motiverat av planer på kraftig utbyggnad av 

havsbaserad vindkraft på både sidor gränserna.  

I juli 2014 beslutades om Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU av 

den 23 juli 2014 om upprättandet av en ram för havsplanering, s.k. EU-direktiv för 

havsplanering. Direktivet sätter de grundläggande kraven och principer för 

medlemsstaternas nationella havsplanering. Varje medlemsstat ska ha antagit en 

officiell havsplan för hela sin exklusiva ekonomiska zon senast 31 mars 2021, enligt 

direktivet. Inom Helsingforskommissionen, HELCOM, finns en gemensam färdplan i 

Östersjöregionen med målet om havsplaner som hänger samman över gränser och 

tillämpar en ekosystemansats till 2020. Östersjöregionen är tillsammans med 

Nordsjöregionen de områdena där gränsöverskridande samarbete om havsplanering 
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har pågått längst. Sverige har varit aktivt i olika roller, däribland genom deltagande i 

olika tekniska och politiska arbetsgrupper, samt i ett flertal internationella projekt. 

Dessa har lagt grunden för utbyten mellan olika nationella och regionala 

havsplaneringsorgan, samt för samordningen mellan svenska och grannländernas 

havsplaner. 

1.3.2 Nationellt 

Statlig havsplanering ersätter inte den befintliga sektorsplaneringen på nationell 

nivå, utan kompletterar den med ett helhetsperspektiv. Havsplanerna vägleder om 

den rumsliga användningen av den marina miljön utifrån an sammanvägning av 

olika sektorsintressen. Denna vägledning ska ligga till grund för den specifika 

planeringen inom varje sektor. Havsplanering kan därmed påverkan 

sektorsplaneringen genom att tydliggöra förhållanden mellan olika användningar, 

samt innebörden och konsekvensen av beslut inom en sektor för andra användningar. 

Havsplanering anses kunna bidra till en mer koordinerad och integrerad 

havsförvaltning på nationell nivå. 

På en mer övergripande nivå är havsplanerna särskilt viktiga för den svenska 

maritima strategin som antogs av regeringen år 2015. Det är ett inriktningsdokument 

vars främsta syften är att vägleda om arbetet med att vidareutveckla de maritima 

näringarna. En analys av havsplanernas bidrag till uppfyllande av målen inom den 

maritima strategin gjordes inom ramen för hållbarhetsbedömningen av förslag till 

havsplaner (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b). Den visade bland annat att:  

 Havsplanerna medför positiva effekter för målen om näringsliv, sysselsättning 

och regional utveckling, främst genom högra sysselsättning och avkastning inom 

sektorer som energi, sandutvinning och fiske; 

 Det uppstår negativa effekter för målen med fokus på besöksattraktivitet genom 

att havsplanerna bedöms bidra till ökade belastningar i områden som är viktiga 

för rekreation; 

 Havsplanerna påverkar inte möjligheten att uppnå målet om friskt och säkert 

hav, som är kopplat till sjöfartens miljöpåverkan. 

Genom att vägleda om hur havet används av aktiviteter som påverkar miljön är 

havsplanerna också mycket relevanta för den nationella havsmiljöförvaltningen och 

arbetet med att uppnå god miljöstatus. Havsplanering ersätter inte befintliga 

processer för att bedöma specifika miljöeffekter, miljöanpassa aktiviteter eller följa 

upp deras miljöeffekter. Trots detta påverkar havsplanerna genom sin övergripande 

vägledning riskbilden för de olika naturvärden som kan drabbas av användningarna 

havsplanering råder över. På det viset berör havsplanerna förutsättningarna för 

uppfyllande av miljökvalitetsnormer och uppnående av god miljöstatus i svenska 

vatten. 
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1.3.3 Kommunalt 

Kommunernas planering, enligt Plan- och bygglagen, sträcker sig ut över hela 

territorialhavet, det vill säga 12 nautiska mil från baslinjen. Genom havsplaneringens 

införande i Sverige finns 65 kommuner där planeringsansvaret överlappar mellan 

kommunen och staten i territorialhavet. Ytterligare ett 20-tal kommuner har kust 

mot havet, men inte hav som ingår i de statliga havsplaneområdena. (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2018b). 

Havsplaneringen ska, så länge syftet med havsplaneringen uppfylls, ta hänsyn till de 

befintliga kommunala översiktsplanerna där de redovisar planeringsfrågor och 

utvecklingsintentioner inom det statliga havsplaneringsområdet. Underlag som tas 

fram under planeringsprocessen och som kan underlätta kommunal 

översiktsplanering ska tillgängliggöras för den kommunala planeringen. De tre 

nationella havsplanerna ska stödja kommunal planering av kustzon och 

territorialhav. 

1.3.4 Samspel mellan land och hav  

Utvecklingen i havet är beroende och styrd av aktiviteter på land och havs-planerna 

måste därför sättas in i detta sammanhang såväl i planförslag som miljö- och 

hållbarhetsbedömning. Befolkning och näringsliv vid kusten, transportsystem och 

hamnar m.m. utgör viktiga referenspunkter för havsplaneringen. Så gör även stads- 

och landsbygdsutveckling samt regionala utvecklingsstrategier kopplade till land. 

Även utsläppskällor på land påverkar i hög grad havet, vilket havsplaneringen 

behöver förhålla sig till. Metoden Symphony som använts i denna rapport ger också 

analysresultat som inkluderar landbaserade utsläppskällor. Kommunerna ansvarar 

för den fysiska kustzonsförvaltningen och har liksom staten planeringsansvar i 

territorialhavet. En god samverkan mellan staten, regioner och kommuner är 

nödvändig för att koordinera lokala och regionala förutsättningar och perspektiv med 

de nationella frågorna i den statliga planeringen. 

1.4 Havsplanerna för Bottniska viken, Östersjön och 
Västerhavet 

Havsplanerna är framtidsinriktade och ska leda till en framtid som vi vill nå. 

Havsplanerna tar sikte på år 2030 men även år 2050 används för att diskussion kring 

en framtid längre fram och planeringens långsiktighet.  

Havsplanerna innehåller vägledning i text och plankarta (Havs och 

vattenmyndigheten, 2019). De användningar som framgår av plankartan har bedömts 

som de mest lämpliga användningarna och äger företräde framför andra 

användningar. All annan användning inom området ska därför anpassa sig till de 

angivna användningarnas förutsättningar och behov. För de fall när flera 

användningar anges på samma område har då dessa samma grad av företräde 

framför annan användning. För sådana områden har samexistens bedömts vara 

möjlig, men användningarna kan dock ändå behöva anpassa sig till varandra. 

Plankartan visar även områden där särskild hänsyn ska tas till höga naturvärden, till 
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totalförsvarets intressen och till höga kulturmiljövärden. I Tabell 2 sammanställs de 

användningar och särskilda hänsyn som ingår i havsplanerna.  

Tabell 2. Förteckning över mest lämplig användning och särskild hänsyn i havsplanerna. 

Användning Beskrivning 

Energiutvinning Område för energiutvinning. Förutsättningar för energiutvinning ska 
bibehållas, och infrastruktur och god tillgänglighet under alla faser sak 
beaktas. 

Försvar Område för försvarsverksamhet som omfattar sjöövningsområden samt 
influensområden för anläggningar utanför havsplaneområdet. 

Generell användning Ingen särskild användning har företräde. Användningar som avgränsas av 
sina egna markeringar har företräde där de anges 

Kultur Område med kultur- eller naturhistorisk miljö. Kulturhistoriska respektive 
naturhistoriska värden ska bevaras. 

Natur Område för natur. Området har naturvärden som är skyddade eller 
planeras att skyddas. Värdena ska bevaras och utvecklas för 
säkerställande av biologisk mångfald och främjande av ekosystemtjänster 

Rekreation Område för rekreation och friluftsliv. Förutsättningar för rekreation ska 
bibehållas. God tillgänglighet för allmänheten ska beaktas. 

Sandutvinning Område för sandutvinning. Förutsättningar för sandutvinning ska 
bibehållas och god tillgänglighet för fartyg vid utvinning ska beaktas. 

Sjöfart Område för sjöfart. Förutsättningar för sjöfartsverksamhet ska bibehållas 
och trafiksäkerhet med tillräckliga manöverutrymmen ska beaktas. 

Utredningsområde sjöfart Område för vidare utredning för att avgöra om den angivna användningen 
är den mest lämpliga 

Yrkesfiske Område för yrkesfiske. Förutsättningar för att bedriva yrkesfiske ska 
bibehållas. God tillgänglighet för yrkesfiskefartyg till hamnar och 
fiskeområden lämpliga utifrån års- och säsongsvis variation ska beaktas. 

Kablar och ledningar Utläggning, drift och underhåll av data- och telekablar, kraftkablar, 
rörledningar och gasledningar ska möjliggöras där det är lämpligt. Detta 
gäller för hela planområdet 

Särskild hänsyn Beskrivning 

Totalförsvarets intressen Inom området ska särskild hänsyn tas till totalförsvarets intressen vid 
förvaltning, planering och tillståndsprövning. I ett område betecknat Gf 
eller Nf avser hänsynen begränsningar av höga objekt på grund av 
flygverksamhet. I ett område betecknat Ef är det ur försvarshänseende 
möjligt att anlägga fasta installationer för energiutvinning, men inte alltid i 
alla delar av området. 

Höga kulturmiljövärden Inom området ska särskild hänsyn tas till höga kulturmiljövärden vid 
förvaltning, planering och tillståndsprövning. Hänsynsbeteckningen 
omfattar kulturmiljöer som huvudsakligen ligger utanför 
havsplaneområdena. 

Höga naturvärden Inom området ska särskild hänsyn tas till höga naturvärden vid förvaltning, 
planering och tillståndsprövning. 
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2 Metod miljöbedömning 

2.1 Miljöbedömningens syfte 

Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och 

beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.2 När det gäller framtagande av 

planer och program kallas processen en strategisk miljöbedömning, och en sådan ska 

utföras när genomförandet av en plan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Detta är fallet när det gäller en havsplan i enlighet med havsplaneringsförordningen.3 

Arbetet med miljöbedömningen sammanställs i en miljökonskevensbeskrivning vars 

innehåll listas i 6 kap. 11 § miljöbalken. Huvuduppgifterna för miljöbedömningen av 

havsplanerna är att visa på havsplaneringens möjligheter att bidra till god miljöstatus 

samt att bedöma vilken betydande påverkan de föreslagna havsplanerna och dess 

alternativ kan medföra.  

En miljökonskevensbeskrivning är den skriftliga redogörelse som en miljöbedömning 

mynnar ut i. Syftet med en miljökonskevensbeskrivning är att identifiera och beskriva 

en plans eller aktivitets väsentliga effekter och konsekvenser på människors hälsa och 

miljö samt på hushållningen med fysisk miljö och naturresurser. De betydande 

miljöeffekter som genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas 

medföra ska identifieras, beskrivas och bedömas. Rimliga alternativ, med hänsyn till 

planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd, skall också identifieras, 

beskrivas och bedömas. 

2.2 Hållbarhetsbedömning 

Parallellt med miljöbedömningen görs en hållbarhetsbedömning av respektive 

havsplan och en samhällsekonomisk analys av havsplanen för Östersjön. 

Hållbarhetsbedömningen utgår från de tre hållbarhetsdimensionerna ekonomi, 

ekologi och sociala aspekter (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b). 

Hållbarhetsbedömningen vidgar perspektivet för den ekologiska 

hållbarhetsdimensionen i miljöbedömningen genom att också omfatta planens 

samhällsekonomiska och sociala konsekvenser. 

 Inom den ekonomiska dimensionen undersöks havsplanens samhällsekonomiska 

konsekvenser för de maritima sektorerna vars förutsättningar påverkas av 

planeringen.  

 Inom ekologi beaktas planens påverkan på natur- och miljöaspekter som 

omfattar såväl den marina miljön som relation till den mer övergripande 

klimatförändringen. Marina ekosystemtjänster och dess grundläggande roll för 

ekosystemets funktion är en viktig utgångspunkt då det är en förutsättning för 

flera av de maritima näringarna. 

                                                           
2 Lag 2017:955 
3 Havsplaneringsförordningen (2015:400). 



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 24 - 
 

 
 

 Den sociala aspekten undersöker planens konsekvenser med avseende på 

sysselsättning och jämställdhet, men även allmänhetens tillgänglighet inom 

havsplaneområdet. Inom denna aspekt undersöks även möjligheter till 

samexistens mellan olika intressen samt områdenas karaktär och kulturella 

värden. 

Samhällsekonomiska analysen är ett komplement till miljökonsekvensbedömningen 

och hållbarhetsbedömningen av Östersjöns havsplan vars syfte är att undersöka 

positiva och negativa samhällsekonomiska konsekvenser till följd av havsplanen 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2019c). Studien innefattar en analys av havsplanens 

konsekvenser för ekosystemtjänster och olika näringsgrenar, och resonerar om 

eventuella konsekvenser för exempelvis försvarsförmåga, hälsa och framtida 

effektivitetsvinster inom kommunal planering och tillståndsgivningsprocesser. Där 

det är möjligt sammanställs de samhällsekonomiska konsekvenserna i monetära 

termer. 

2.3 Avgränsning 

2.3.1 Geografisk avgränsning 

Miljöbedömningen ska beskriva den betydande miljöpåverkan som kan uppkomma 

till följd av havsplanerna. Kopplingen mellan havsplaneområdena och kustzonen är 

betydelsefull ur ett miljöperspektiv. Gränsöverskridande miljöpåverkan i relation till 

våra grannländer redovisas också där det bedöms vara relevant.  

miljökonsekvensbedömning omfattar primärt havsplaneområde även om 

influensområdet för vissa miljöaspekter är större. Havsplaneområdet har delats in i 

havsområden som i sin tur delats i områden (Figur 5). Miljöbedömningen utförs för 

varje havsområde. När analysen antyder stora förändringar i havsområdet görs även 

en mer detaljerad bedömning på områdesnivå. En samlad bedömning görs därefter 

för hela havsplaneområdet. Detta innebär att miljöbedömningens minsta geografiska 

enhet är på områdesnivå. 
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Figur 5. Havsplaneområde Bottniska viken: indelning i havsområden och områden (Karta: Havs- och 
vattenmyndigheten, 2019a). 

2.3.2 Avgränsning i tid 

I miljöbedömningen beskrivs den nuvarande situationen för varje havsområde samt 

den förväntade utvecklingen av havsplaneringsrelevant miljöpåverkan för 

referensåret 2030. Därefter bedöms påverkan av havsplanen i jämförelse med 

nollalternativet med referensåret 2030. 

Planeringshorisonten bidrar till att fånga ekosystemens storskaliga processer som 

kräver långsiktighet i inriktningar och åtgärder. Vidare är det viktigt att försöka 

inkludera ett generationsperspektiv i planering och miljöbedömning. En annan faktor 

avseende den valda avgränsningen är FN:s nya hållbarhetsmål med målår 2030. God 

miljöstatus i haven ska dock uppnås redan till år 2020 enligt havsmiljödirektivet. 

Flera av miljökvalitetsnormerna för god miljöstatus i haven bedöms svåra att uppnå 

Havsområdet Bottenviken 

Området B143 
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till dess och är därför relevanta som utgångspunkt även för havsplaneringen med 

tidsperspektiven 2030 och 2050. 

Denna tidsavgränsning innebär att miljöbedömningen utgår från att havsplanerna 

ligger fast och till fullo har implementerats år 2030. Detta är ett orimligt antagande 

men samtidigt är det relevant för att beslutsfattare ska kunna få en överblick över just 

dessa havsplaners verkan.  

Datamässigt är miljöbedömningen baserad på kunskapen om miljöparametrar, 

såsom ekosystemkomponenter, vid bedömningstillfället. De flesta dataunderlag 

baseras på perioden 2006-2016, det förekommer dock både äldre och färskare 

underlag. Data över de mänskliga aktiviteterna som utgör grund för miljöpåverkan 

genom belastningar härrör från samma tidsperiod, dock med tyngdpunkt på de 

senaste data. För detaljer kring vilka data som används hänvisas till referenslistan i 

kapitel 12 samt Symphony metadata dokumentet (Havs- och vattenmyndigheten & 

Sveriges geologiska undersökning, 2018c). 

2.3.3 Avgränsning i sak 

I den strategiska miljöbedömningen är den långsiktiga hållbarheten och miljöeffekter 

i huvudfokus. Havsplanerna bedöms enligt 6 kap miljöbalken med avseende på 

följande miljöaspekter:  

1. befolkning och människors hälsa,  

2. djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk mångfald i 

övrigt,  

3. mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö,  

4. hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,  

5. annan hushållning med material, råvaror och energi,  

6. andra delar av miljön 

Miljöbedömningen syftar till att identifiera och sammantaget bedöma havsplanernas 

miljökonsekvenser i jämförelse med nollalternativets år 2030, dvs. om planen inte 

tillämpas. Miljöbedömningen har baserats på Symphony, expertutredningar som 

refereras till i texten och överväganden inom bedömningsgruppen. Symphony 

beskrivs i efterföljande avsnitt.  
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2.4 Symphony 

Symphony är en bedömningsmetod som utvecklats till stöd för en statlig 

havsplanering som tar utgångspunkt i ekosystemansatsen (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2018a). Syftet är att på en översiktlig nivå visa hur miljöeffekter 

skiljer sig mellan olika områden och hur planeringen påverkar denna fördelning.  

Symphony beräknar den kumulativa miljöeffekten ur ett rumsligt perspektiv, vilket 

innebär att varje yta i havet (rumslig upplösning: 250 x 250 m) ges ett värde som 

beskriver hur mycket vi människor påverkar en representation av den marina miljön. 

Värdet baseras på nuvarande kunskaper och i många fall är osäkerheten stor. Värdet 

är till för att jämföras mellan områden snarare än att relateras till absoluta 

gränsvärden. Symphony består av tre huvudkomponenter; kartor över belastningar, 

kartor över ekosystemkomponenter, och en matris som anger hur känslig varje 

ekosystemkomponent är för varje belastning. Belastningar är sådant som vi 

människor orsakar och som kan påverka och skada den marina miljön. 

Ekosystemkomponenter är livsmiljöer, arter eller grupper av arter som utgör del av 

de marina ekosystemen. Kartorna över belastningar och ekosystemkomponenter har 

tagits fram genom samarbetspartners som inkluderar miljökonsulter och andra 

myndigheter (SGU, SMHI samt SLU Aqua och andra universitet; Havs- och 

vattenmyndigheten & Sveriges geologiska undersökning, 2018c). 

Känslighetsmatrisen har tagits fram genom en bred extern expertpanel med deltagare 

Begrepp som används i denna miljöbedömning: 

Intressen definieras i havsplanen, ex rekreation, natur, sjöfart, yrkesfiske m.fl.  

Användning är ett begrepp för aktörer som med sin verksamhet direkt kan 

påverka miljön, det vill säga natur, rekreation, sjöfart, yrkesfiske, försvar, energi, 

samt sandutvinning. Användning likställs i denna rapport med begreppet sektor. 

Miljöaspekter är de aspekter som beskrivs i 6 kap i miljöbalken, med avseende 

på vilka miljöbedömningen görs. 

Belastning är den förändring av fysiska förhållanden som planens 

genomförande medför (t.ex. att område tas i anspråk, grumling, buller).  

Effekt eller påverkan är den förändring i miljön som en belastning medför på 

en ekosystemkomponent (ekosystem eller enskild flora och fauna). Effekter kan 

vara direkta eller indirekta, kumulativa, positiva eller negativa, lång- eller 

kortsiktiga.  

Konsekvens är den verkan effekter har på miljöaspekterna. I denna rapport 

används begreppet oftast i förhållande till effekter på en mer aggregerad eller 

övergripande nivå, exempelvis effekter på bestånd, populationer eller 

ekosystemfunktioner.  
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från akademin, länsstyrelser samt miljökonsulter. För att beräkna miljöeffekten så 

multipliceras värden för ekosystemkomponenter med värden för belastningar och 

med värden för känsligheten i varje yta (pixel). Resultatet blir en skattning av den 

sammanlagda miljöpåverkan (här kallad kumulativ miljöeffekt). Resultatet 

åskådliggörs dels genom kartor över miljöeffekten, så kallade påverkanskartor, dels 

genom tabeller och diagram som åskådliggör vilka sektorer och belastningar som 

påverkar respektive ekosystemkomponent. Inom Symphony kan antaganden om 

förändrade förhållanden göras för att skatta resultaten av scenarier där vissa 

belastningar ökar eller minskar.  

På detta sätt bidrar Symphony med ett kvantitativt underlag till miljöbedömningen. 

Kumulativ miljöeffekt tas bland annat fram för en beskrivning av nuläge, 

nollalternativ år 2030 och planalternativ år 2030, samt för specifika analyser i direkt 

anslutning till planeringsarbetet eller miljöbedömningsarbetet. Analyser i Symphony 

gjordes år 2017-2018 för havsplaneringens samrådsversion (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2018a) och har därefter gjorts år 2018-2019 för 

granskningsversionen. Mellan versionerna har ingångsdata och antaganden om 

havsplanens betydelse uppdaterats. De scenarier som analyserats kan delas upp i tre 

kategorier: 

1. Nuläge är en bedömning av enskilda belastningars effekt på marin miljö i 

dagsläget. Underlaget motsvarar rådande kunskap om utbredningen av 

belastningar och ekosystemkomponenter. En utförlig beskrivning av nuläge finns 

in efterföljande kapitel. Resulterande data visar den kumulativa effekten av 

sektorernas påverkan på miljö som den ser ut idag. Den förenklade beteckningen 

för nuläget i Symphony är S1. 

2. Nollalternativ 2030 är påbyggnad på nuläge där resultat från en sektoranalys till 

referensår 2030 adderas till nuläget. Underlaget innehåller alltså antaganden om 

hur de sektorer som påverkas av havsplaneringen kommer att utvecklas fram till 

år 2030, oavsett havsplan. Nollalternativet beskrivs för varje sektor i kapitel 5. I 

Tabell 3 anges de numeriska antaganden som använts för modellering av 

nollalternativet i Symphony. Resultaten visar den kumulativa effekten år 2030 

utan havsplan. Den förenklade beteckningen för nollalternativet i Symphony är 

S3. 

3. Planalternativet 2030 ger en vidare utveckling där förutom resultat från 

sektoranalys till referensår 2030 även förändringar som väntas uppstå av 

havsplanerna har adderats. Detta scenario baseras på antagandet att respektive 

havsplan implementeras till fullo och enligt de antaganden som tagits fram för 

vad detta kan betyda för olika sektorer. Antagandena innebär både geografiska 

förflyttningar av mänskliga aktiviteter och förändringar av aktiviteterna som 

väntas på grund av havsplanens vägledning om ytterligare hänsyn till natur och 

försvar (Tabell 4). Resultaten visar den kumulativa effekten 2030 med en 

tillämpning av havsplanen. Den förenklade beteckningen för planalternativet i 

Symphony är S4. 
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Tabell 3. Antaganden om sektorers utveckling i nollalternativet för analyser i Symphony. 

Belastningar Förändring Motivering 

Sjöfart buller 125 Hz +10 procent Baserat på SHEBA resultat om ökat 
fartygsantal (+4procent) och last 
(+17procent) till år 2030. (SHEBA, 
2016, 2018) 

Sjöfart buller 2000 Hz +10 procent 

Sjöfart grumling +10 procent 

Sjöfart operativt oljespill 2 knop -5 procent Baserat på SHEBA’s och Helcom’s 
trendanalyser över fartygsantal, 
läckage och oljeanvändning ombord 
(SHEBA, 2016, 2018; HELCOM, 
2018a) 

Sandutvinning baslinje +10 procent för båda 
sandutvinningsbelastningarna 
inom befintligt område 
(Sandhammaren) 

Utan havsplan förväntas sandutvinning 
endast ske inom redan tillståndsgivet 
område 

Vindkraft baslinje Vindkraft endast i tillståndsgivna 
parker (samma som tidigare) 

Utan havsplan väntas ingen etablering 
inom nya områden 

Alla fiskebelastningar -5 procent Den totala fiskeansträngningen väntas 
minska med tiden i enlighet med HMD 
föreskrifter (HVFMS 2018:18) med 
indikator och tillhörande målvärde 
inom deskriptor D1.1 samt 
strukturomvandlingen inom 
fiskesektorn  

Tabell 4. Antaganden om minskad påverkan från olika sektorer och belastninar i särskild hänsyn områden för 
analyser i Symphony. 

Belastning vars 
påverkan minskas 

Ekokomponenter 
som effektminsk-
ningen gäller för 

Effektminskning Motivering 

Försvar 

Explosioner SEL Däggdjur, sjöfågel, 
fisk 

30 procent Gränsvärden för sprängning >145 dB 
re 1 μPa s-2 under biologiskt känsliga 
perioder (Andersson et al. 2016; 
Försvarsmakten 2017). Sänkning efter 
försvarsyttrande och fördjupad kunskap 
om nuvarande anpassning till naturskydd 
efter möte med försvarsinspektören 

Fiske 

Bottentrål fångst 
Västerhavet 

Livsmiljöer 
(bifångst), 
däggdjur, fisk utom 
målarter (kräfta, 
torsk) 

75 procent Användning av trål med hög 
fångstselektivitet (Nilsson 2016; CWBR 
2017). Avstämt med SLU Aqua. Avser 
förväntad grad av förvaltningsinförande 
av selektiva redskap inom yrkesfisket 

Bottentrål fångst 
Östersjön och 
Bottniska viken 

Livsmiljöer 
(bifångst), 
däggdjur, fisk utom 
målarter (torsk) 

80 procent Användning av trål med hög 
fångstselektivitet (Nilsson 2016; CWBR 
2017). Avstämt med SLU Aqua. Avser 
potential och förväntad grad av 
förvaltningsinförande av selektiva 
redskap inom yrkesfisket 

Bottentrål grumling Alla 
ekokomponenter 

30 procent Partiell förändring av 
redskapsanvändning från bottentrål till 
fasta redskap, dock samma fångst av 
målarter och bifångst enligt ovan 

Bottentrål 
bottenskrap 
(habitatförlust) 

Alla 
ekokomponenter 

30 procent Partiell förändring av 
redskapsanvändning från bottentrål till 
fasta redskap, dock samma fångst av 
målarter och bifångst enligt ovan 
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Belastning vars 
påverkan minskas 

Ekokomponenter 
som effektminsk-
ningen gäller för 

Effektminskning Motivering 

Pelagisk trål fångst Livsmiljöer 
(bifångst), 
däggdjur, fisk utom 
målarter (sill, 
skarpsill) 

75 procent Användning av trål med hög 
fångstselektivitet (Nilsson 2016; CWBR 
2017). Avstämt med SLU Aqua. 

Garnfiske fångst Tumlare 25 procent Användning av tumlarpingers (Dawson 
et al. 2013). Avstämt med SLU Aqua. 
Avser sänkt effekt för att flera områden 
redan har pingersregler 

Garnfiske fångst Livsmiljöer 
(bifångst), säl, fågel 

25 procent Användning av bifångstminimerande 
paneler/ledljus/garnkomponenter (Martin 
and Crawford 2015; CWBR 2017). 
Avstämt med SLU Aqua. 

Energiutvinning 

Fågelpåverkan Fåglar 25 procent Detaljprojektering där vindkraftverk 
undviks inom sjöfåglars viktigaste 
födosöksområde (Ljungström, Caesar, 
and Strandberg 2017). Sänkt effekt efter 
avstämning med havsplanerare. 

Elektromagnetiskt fält Fisk 75 procent Placering av sjökablar djupt nedsänkt i 
botten (Merck and Wasserthal 2009) 

Sandutvinning 

Habitatförlust Däggdjur, fågel, 
fröväxter, livsmiljöer 
utom 
planktonsamhälle 
och transportbotten 
afotisk/djup 

100 procent Utvinning endast på transportbotten 
nedanför fotisk zon där återförsel av 
sand sker (SGU 2017) 

Grumling Däggdjur, fågel, 
fröväxter, livsmiljöer 
utom 
planktonsamhälle 
och transportbotten 
afotisk/djup 

100 procent Utvinning endast på transportbotten 
nedanför fotisk zon där återförsel av 
sand sker (SGU 2017) 

För områden med särskild hänsyn till totalförsvarets intressen gäller att alla vindkraftsbelastningar minskas 
med 25procent (dvs 75procent kvarstår) utom i redan tillståndsgivna parker, nämligen Taggen Ö266, Kattegatt 
Offshore del av V307 (endast den tillståndsgivna delen, motsvarar V305 i samrådsversionen havsplan), 
Kriegers Flak Ö285, och Storgrundet B146. Antagandet baseras på att vindkraftens anpassning till försvarets 
krav väntas innebära en lägre beläggningsgrad. 
För områden med särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden görs inga antaganden om ändrad påverkan i 
Symphony. 

 

2.5 Metod miljöbedömning 

Tyngdpunkten i konsekvensbedömningen ligger på uppskattning av skillnaderna i 

den miljömässiga effekten mellan planalternativet och nollalternativet. 

Nollalternativets effekter gentemot nuläget redovisas i kortare form för varje 

havsområde. På så vis kan havsplanernas effekt och nytta sättas i relation till om man 

inte skulle ta fram och implementera havsplanen. 

I miljöbedömningen har en i huvudsak semi-kvantitativ ansats tillämpats, enligt den 

stegvisa processen som beskrivs i detta avsnitt. En kvantitativ ansats anses inte vara 

tillämpbar på denna strategiska nivå, sett till planens form och innehåll och 
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omöjligheten att sätta numeriska värden på alla delar i systemen som berör 

havsplanernas tillämpning och hur de påverkar miljön. Påverkan av nollalternativet 

och havsplanerna på de utvalda miljöaspekterna beskrivs i relativa termer, 

nämligen ur ett förändringsperspektiv i förhållande till nuläget respektive 

nollalternativet. 

2.5.1 Steg-för-steg-process i miljöbedömningen 

Steg 1. Identifiera betydande miljöaspekter. 

De betydande miljöaspekter som ingår i miljökonsekvensbedömningen identifierades 

utifrån 6 kap. 2§ miljöbalken. Miljöaspekterna utgör grunden för bedömningarna och 

har använts för att få till en ändamålsenlig struktur i miljöbedömningsprocessen och 

i rapport. I Tabell 5 redovisas de miljöaspekter som använts i bedömningen samt 

kriterierna de bygger på. 
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Tabell 5. Miljöaspekter som använts i bedömningen. 

Miljöeffekt Bedömningskriterier Kommentar 

1.  Befolkning och 
människors hälsa 

Exponering till luftföroreningar 
från aktiviteter havsplanen råder 
över 

Semi-kvantitativ analys. Sammanfattning 
av resultat från hållbarhetsbedömningen. 

2.  Marin ekologi  Planktonsamhällen (växt- och 
djurplankton) 

 Marina djur, inkl. fåglar, 
däggdjur och fisk 

Semi-kvantitative bedömning baserad på 
Symphony och annat underlag. 
Kompletteras med kvalitativ bedömning 
för särskilda arter utifrån MB 8 kap. 

3.  Mark och jord  Bottenmiljöer, inkl. 
bottenflora 

 Bottenstrukturer/substrat 

Kvalitativ bedömning baserad på 
Symphony och annat underlag. Tolkas 
som påverkan på havsbotten. 

4.  Vatten  Fysiska och kemiska 
förhållanden i utsjö, kust- och 
övergångsvatten 

Fokus på vatten som livsmiljö, dvs 
vattnets fysikaliskkemiska egenskaper. 

5.  Luft och klimat  Luftkvalitet/luftföroreningar 

 Växthusgaser 

Semi-kvantitativ bedömning, utifrån 
förändringar i utsläpp från sjöfart och 
fiskeflottan, samt uppskattad nytta från 
utökad vindkraft. Delvis baserat på 
resultat från hållbarhetsbedömningen. 

6.  Landskap  Landskapsbild Kvalitativ bedömning, utifrån nytt 
underlag för användning rekreation samt 
siktanalyserna. Delvis baserat på resultat 
från hållbarhetsbedömningen. 

7.  Bebyggelse och 
kulturmiljö 

 Kulturmiljöer 

 Bebyggelse i kustzonen (där 
det är relevant) 

Kvalitativ bedömning utifrån underlag för 
användning kulturmiljö. Delvis baserat på 
resultat från hållbarhetsbedömningen. 
Bebyggelse är av mycket mindre 
relevans i sammanhanget, pga 
havsplanernas mycket begränsade 
påverkan. 

8.  Hushållning med mark, 
vatten och fysiska miljön 

Förhållande till övriga planerings- 
och förvaltningsinstrument 

Kvalitativ bedömning. 

9.  Hushållning med 
material, råvaror och 
energi 

Förhållande till övriga planerings- 
och förvaltningsinstrument 

Kvalitativ bedömning. 

10. Andra delar i miljön Ej relevant. Ingår ej.  

Steg 2. Respektive kriterium värderas per delområde. 

För de kriterier som ingår i Symphony värderades kriteriet utifrån förekomst av olika 

ekosystemkomponenter per yta, enligt beskrivningen av Symphonymetoden ovan.4 

Värdena skiljer sig för varje ekosystemkomponent, men normaliseras inom 

Symphony enligt en gemensam skala. De kumulativa miljövärdena sammanställs 

också i den så kallade Gröna karta, som visas för varje havsplaneområde i kapitel 6, 7 

och 8. 

Bedömning av landskapsbildens värde baseras på omfattning av landskapsbildskydd, 

områden där utsikt bör behållas fri och där värdekärnor finns i kust- och 

skärgårdsmiljö, riksintresseområden för obruten kust, rörligt friluftsliv och friluftsliv 

som finns representerade inom ett havsområde. För detta tillämpades en skala som 

                                                           
4 En förteckning av alla ekosystemkomponenter finns i Havs- och vattenmyndigheten (2018a), som finns att 
ladda ner från www.havochvatten.se.  

http://www.havochvatten.se/
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innefattar ett lågt, måttligt och högt värde. Påverkan kan innebära förändring av 

landskapet eller ändrad tillgänglighet till landskapet vilket i denna bedömning enbart 

förknippas med etablering av havsbaserade vindkraftverk. 

För kulturmiljöer är bedömningen av värde likt den för landskapsbild och baseras på 

omfattning av kulturmiljöer under vattenytan, vrak, närheten av värdekärnor i kust- 

och skärgårdsmiljö, riksintresseområden för obruten kust och friluftsliv, samt 

världskulturarv och kulturreservat som finns representerade inom ett havsområde. 

Även här tillämpades en skala som innefattar ett lågt, måttligt och högt värde. 

Kulturmiljöer kan hotas av att andra intressen (sjöfart, energi, yrkesfiske, rekreation, 

sedimentutvinning, försvar) gör anspråk på eller påverkar den fysiska bottenmiljön. 

Anläggningar som fundament eller kablar på havsbotten, bottentrålning, erosion och 

föroreningar är några exempel som kan ha negativ inverkan på fornlämningar.  

För hälsa baseras värderingen på luftemissioner av hälsofarliga ämnen från källor 

som havsplanerna har möjlighet att påverka. Spridnings- eller distributionseffekter 

vägdes in när det var relevant och data fanns tillgängligt. För luft och klimat utgår 

bedömningen från skattade luftutsläpp av förorenande gaser respektive klimatgaser 

från källor havsplanerna har möjlighet att påverka. 

Steg 3. Identifiering och skattning av marina sektorers påverkan. 

Skattning av sektorers påverkan skedde i två steg:  

1. Kartläggning av aktiviteter inom varje sektor i rum och tid. Informationen 

hämtades huvudsakligen från Symphony, expertutredningar som gjorts inom 

ramen för havsplaneringen och andra studier. Expertbedömning användes i de 

fall där information inte fanns tillgänglig. 

2. Bedömning av hur aktiviteten påverkar varje kriterium. Inom Symphony görs 

denna bedömning genom beräkningsmodellen som verktyget bygger på enligt 

beskrivningen i föregående avsnitt. I vissa fall kompletteras Symphony med 

resultat från andra studier respektive expertbedömning, som till exempel i 

bedömning av påverkan från bygg- eller nedmonteringsfasen vindkraftsverk som 

inte finns representerad i Symphony. För de kriterier som inte bedöms med hjälp 

av Symphony skattades påverkan utifrån resultat från tidigare studier och i vissa 

fall expertbedömning.  

Planförslaget är upplagt utifrån i huvudsak åtta olika användningar Tabell 2), för 

vilka planen anger förutsättningar för framtida utveckling. Därmed är det framförallt 

verksamheter inom dessa sektorer som medför en påverkan vars effekter bedöms i 

denna miljökonsekvensbeskrivning.  

Inom Symphony skattades påverkan från varje belastning på varje 

ekosystemkomponent med hjälp av en känslighetsfaktor, enligt beskrivningen i 

föregående avsnitt. Användningar (eller sektorer) är i sin tur kopplade till en eller fler 

belastningar. Användningarnas påverkan på ekosystemen skattades därför indirekt 

genom de belastningar som finns representerade i Symphony.  
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Ekosystemkomponenterna i Symphony användes som indikatorer för de olika 

miljöaspekter som ingår i bedömningen, enligt Tabell 6. 

Tabell 6. Korrespondens mellan miljöaspekter i bedömningen och ekosystemkomponenter i Symphony. 

 Symphonybelastning* 

Miljöaspekt Bottniska viken Östersjön Västerhavet 

Planktonsamhällen Pelagiskt plankton 

Fisk, inkl. lekområden Pelagiska arter: 
Sill, skarpsill, siklöja 
 
Bottennära/bottennära 
arter: 
Torsk 
 
Vandrande arter: 
Ål 
 
Övrigt: 
Fisklekområden 
Fisk vid flodmynningar 

Pelagiska arter: 
Sill, skarpsill 
 
Bottennära/bottennära 
arter: 
Torsk 
 
Vandrande arter: 
Ål 
 
Övrigt: 
Fisklekområden 
Fisk vid flodmynningar 

Pelagiska arter: 
Sill, skarpsill 
 
Bottennära/bottennära 
arter: 
Torsk 
 
Vandrande arter: 
Ål 
 
Övrigt: 
Fisklekområden 
Fisk vid flodmynningar 

Marina däggdjur Gråsäl 
Tumlare Östersjö 
Vikaresäl 

Gråsäl 
Knubbsäl 
Tumlare Bälthavet 
Tumlare Östersjö 

Gråsäl 
Knubbsäl 
Tumlare Bälthavet 
Tumlare Nordsjö 

Fågel Övervintrande sjöfåglar 
Övervintrande kustfåglar 

Kustfåglar 

Bottenmiljöer 
 
fotisk: grundare än 30m 
afotisk: mellan 30 och 
60m djup 
djup: djupare än 60m 

Angiospermer (gömfröiga växter) 
Djupt rev 

Grovbotten afotisk 
Grovbotten djup 
Grovbotten fotisk 

Haploopsrev 
Hårdbotten afotisk 
Hårdbotten djup 
Hårdbotten fotisk 

Konstgjort rev 
Kustlinje 

Mjukbotten afotisk 
Mjukbotten djup 
Mjukbotten fotisk 

Musselrev 
Transportbotten afotisk 
Transportbotten djup 
Transportbotten fotisk 

* Observera att olika ekosystemkomponenter finns representerade i de olika havsplaneområdena. 

 

Effekten på en viss ekosystemkomponent bedömdes utifrån skillnaden i påverkan 

från en eller flera belastningar mellan nollalternativet och nuläge, respektive mellan 

planalternativet och nollalternativet. Effekten bedömdes i termer av intensitet, 

geografisk skala (för belastningen och effekten) och varaktighet. Varaktigheten är 

enbart relevant för negativa effekter och utgick från bedömningen av positiva 

effekter. Hänsyn togs även till om effekten är kumulativ eller inte. Skalan för dessa 

olika kriterier visas i Tabell 7, som även presenterar de symboler som används i 

kapitel om samlad bedömning.  
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Tabell 7. Bedömningskriterier med tillhörande skala och symboler. 

Kriterium Skala Symbol 

Intensitet Stor positiv (>10procent lägre effekt) 
Måttlig positiv (6-10procent lägre effekt) 
Liten positiv (2-5procent lägre effekt) 
Marginell positiv (0-2procent lägre 
effekt)  
Noll (ingen effekt) 
marginell negativ (0-2procent högre 
effekt) 
Liten negativ (2-5procent högre effekt) 
Måttlig negativ (6-10procent högre 
effekt) 
Stor negativ (>10procent högre effekt) 

 

Geografisk skala Lokal (inom havsområdet) 

 

Regional (inom havsplaneområdet) 

 

Nationell (inom svenskt territorium) 

 

Internationellt (gränsöverskridande) 

 

Varaktighet  
 
Kort sikt (upp till 2 år) 
 
Medellång sikt (mellan 2 och 5 år) 
 
Lång sikt (längre än 5 år) 
 
 
 
 
 
 
 
Irreversibel/permanent 
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Bedömningen av intensitetsvärdena för aspekterna i Tabell 6 baseras främst på 

procentskillnaden i Symphony. I de fall där osäkerheten i Symphony ansågs vara stor 

eller ett visst fenomen inte hade en tillräckligt bra representation inom Symphony 

(exempelvis anläggnings- och nedmonteringsfaserna vindkraft; tidsmässig 

populationsdynamik) justerades bedömningen utifrån annat underlag eller 

expertbedömning. De övriga kriterierna bedömdes utifrån befintligt underlag och 

expertbedömning. 

För miljöaspekterna landskap och kulturmiljö skattades intensiteten kvalitativt i 

relation till miljöaspektens värde enligt Tabell 8 nedan. 

Tabell 8. Skalan för bedömning av effekter på landskap och kulturmiljö. 

 Påverkan 

Miljövärde stor positiv måttlig positiv liten positiv stor negativ måttlig negativ liten negativ 

högt stor effekt måttlig effekt måttlig effekt stor negativ måttlig effekt måttlig effekt 

måttligt måttlig effekt måttlig effekt liten effekt måttlig effekt måttlig effekt liten effekt 

lågt måttlig effekt liten effekt liten effekt måttlig effekt liten effekt liten effekt 

 

Miljöaspekterna marin ekologi, mark och jord (bottenmiljöer), vatten, landskap och 

bebyggelse och kulturmiljö bedömdes separat för varje havsområde. För 

miljöaspekterna luft och klimat, befolkning och människors hälsa, hushållningen 

med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, material, råvaror och energi 

bedömdes effekterna på en mer översiktlig nivå, nämligen per havsplaneområde 

utifrån resultat från hållbarhetsbedömningen med avseende på ekosystemtjänster 

och hållbarhetsaspekter. 

Resultat från steg 3 utgör det huvudsakliga innehållet i kapitel 6 – 8.  

Steg 4. Samlad bedömning 

Sista steget i bedömningsprocessen bestod i att sammanställa resultaten från steg 3 

på en mer översiktlig nivå och i förhållande till målsättningar i relevanta 

policyramverk. Sammanställningarna baseras på kvalitativ bedömning inom 

konsekvensbedömningsteamet med stöd från sakkunniga på HaV, andra 

myndigheter och universitet. Den samlade bedömningen innefattar följande analyser: 

 Samlad bedömning per havsplaneområde av resultat för varje miljöaspekt i 6 kap 

2§ miljöbalken (Tabell 5); 

 Samlad bedömning per havsplaneområde av innebörd för deskriptorer enligt 

havsmiljödirektivet, miljökvalitetsnormer för Östersjön och Nordsjön, och 

bedömningsgrunder enligt ramdirektivet för vatten; 

 Samlad bedömning per havsplaneområde av innebörden för skydd och bevarande 

av ekosystemtjänster. 

 Samlad bedömning för alla tre havsplanerna av innebörden för uppfyllelse av 

Sveriges miljömål. 
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Den samlade bedömningen redovisas i kapitel 10. 

2.6 Osäkerheten i bedömningen 

Analyserna och resultaten i konsekvensbedömning påverkades av osäkerheter på tre 

huvudsakliga nivåer: kunskap om marina ekosystem, antaganden och begränsningar 

i Symphony, och antaganden om framtiden inom sektorerna och förvaltningen. 

Kunskap om marina ekosystem 

Även om mycket kunskap finns om hur vårt samhälle idag påverkar den marina 

miljön kvarstår många osäkerheter, speciellt relaterad till marinekologiska 

komponenter. Kunskapen om ekosystem i utsjön är särskilt bristfällig i flera 

avseenden. Det saknas data för större delar av utsjön om habitat och arter, och i ännu 

större utsträckning om interaktioner mellan ekosystemens olika komponenter. 

Samspelet mellan abiotiska och biotiska faktorer är svårstuderat i den marina miljön 

där större delen av botten är outforskad sett till dess totala yta och volym och där den 

information som finns ofta fås från enskilda stickprov. Avancerade modeller är under 

ständig utveckling och används allt oftare för att extrapolera och tolka stickprovernas 

resultat och de har gjort det möjligt att förutsäga och visualisera rumsliga och 

tidsmässiga mönster i ett stort antal fenomen som berör den marina miljön. 

Exempelvis vilar bedömningsmetoden Symphony på ett flertal sådana modeller. 

Modeller bygger dock på antaganden och förenklingar som också innebär olika 

grader osäkerhet.  

Det finns emellertid förhållandevis bra data och kunskap om de huvudsakliga 

mänskliga aktiviteterna i havet, samtidigt som det finns kunskapsluckor om hur 

aktiviteterna påverkar enskilda ekosystemkomponenter eller ekosystem i sin helhet. 

De flesta marina områden påverkas idag av ett flertal olika mänskliga belastningar, 

varför det i de flesta fall inte är möjligt att särskilja och bedöma påverkan från 

enskilda aktiviteter eller sektorer. Det är därför svårt att definiera exakt hur påverkan 

från de olika marina sektorerna idag individuellt påverkar de marina intressevärdena 

eller uttryckt med andra ord, identifiera orsakssambandet till en observerad positiv 

eller negativ konsekvens för en marin användning. Detta försvårar bedömningen av 

konsekvenser av havsplaner som vägleder om enskilda användningar och motiverar 

en bedömning med större fokus på kumulativa effekter.  

Osäkerheten ökar med högre aggregeringsnivå, med andra ord vid bedömning av 

effekter på alltmer övergripande nivåer. På dessa nivåer finns det sällan jämförbara 

system med resultat från tidigare undersökning att tillgå. Ju mer övergripande 

analysnivån desto större antalet olika systemkomponenter och interaktioner mellan 

dem. Hur man värdesätter de olika komponenter i förhållande till varandra gör stor 

skillnad för bedömningens utfall. 
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Symphony 

Planeringsstödet Symphony inkluderar en stor mängd information där alla 

komponenter innehåller osäkerheter. Resultatet blir en omfattande aggregering av 

osäkerheter där vissa geografiska områden har en högre osäkerhet än andra (Figur 

6). Antalet mätningar i utsjöområden är mycket lägre än närmare kusten där större 

datamängd finns tillgänglig. I sydvästra Östersjön råder till exempel relativt goda 

kunskaper om ekosystemkomponenter (Havs- och vattenmyndigheten, 2018a). I 

övrigt är kunskapen om naturvärden i utsjöområden högre i utsjöbankar som redan 

är skyddade områden.  

Tolkning av resultat från Symphony måste generellt göras med försiktighet och 

resultaten är en grov bedömning av en komplex verklighet. Inom Symphony tas inte 

hänsyn till interaktioner mellan olika delar av ekosystemet, t.ex. om en 

ekosystemkomponent påverkas vilka effekter medför det på en annan relaterad 

ekosystemkomponent. Symphony ger en bild av den långsiktiga miljöpåverkan och 

enstaka kortvariga störningsmoment tas inte med eftersom de skulle få en 

överrepresenterad inverkan på resultatet. Den geografiska upplösningen i Symphony 

är hög, men mätdata finns inte i alla pixlar varför en betydande del av underliggande 

data är modelleringsdata. Resultatet blir därför närmare sanningen på grov 

geografisk skala jämfört med detaljerad skala. Osäkerheterna i Symphony visar också 

på behovet av kompletterande kvalitativa analyser som även tar in de miljöaspekter 

som saknas inom Symphony, vilket har gjorts inom miljöbedömningen. 

Användningen av Symphony är emellertid viktig som ett beräkningsbaserat stöd för 

de mycket komplexa och geografiskt omfattande bedömningar som måste göras inom 

statlig havsplanering. 
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Figur 6. Aggregerad osäkerhet i Symphony, baserad på data över ekosystemkomponenter. I de bruna 
områdena är kunskap om naturvärden låg och därmed blir modellen svagare jämfört med t.ex. kustnära områden, 
där kartan anger grön färg (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a). 

Framtiden för sektorer och förvaltning 

Havsplanering vägleder om framtida rumslig användning av havsmiljön på en 

förhållandevis hög aggregeringsnivå och med relativt låg specificitet om hur 

användningar kommer att utvecklas. Havsplanernas framtida tillämpning och 

resultat därav bestäms i stor utsträckning av hur sektorer och förvaltning tolkar och 
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förhåller sig till planernas vägledning. Hur tungt kommer vägledningen att väga vid 

framtida tillståndsprövning? Hur mycket kommer det att investeras i de 

användningar som havsplanen anger specifika områden för? Svar på dessa frågor är 

högst osäkra, samtidigt som detta är huvuduppgiften för en framåtblickande 

strategisk bedömning. 

I linje med rådande praxis utgår analysen i bedömning att havsplanen tillämpas till 

fullo år 2030. En fullstädning tillämpning tolkas utifrån en rad antaganden som 

beskrivs i ovanstående avsnitt. Dessa antaganden innehåller i sig stor osäkerhet, men 

de är nödvändiga för att kunna framställa en framtidsbild. Samtidigt är det mycket 

osannolikt att framtiden kommer att likna exakt den framställningen.  

Osäkerheten är särskild hög i förhållande till sektorer som präglas av snabb 

teknikutveckling. Havsbaserad vindkraft utgör det tydligast exempel, där den snabba 

utvecklingen av allt kraftfullare vindkraftsverk gör det mycket svårt att förutsäga hur 

framtida vindkraftsparker kommer att utformas. Detta utgör en betydande utmaning 

för bedömningen av konsekvenser eftersom befintlig kunskap om vindkraftsparkers 

effekter baseras på parker som byggts för 5-10 år sedan och som skiljer sig markant 

från framtida park när det gäller verkens storlek och höjd, samt mellanrum mellan 

verk (WSP, 2018). 

Osäkerheten är också högre där tillämpning av havsplanens vägledning är osäkrare, 

vilket är fallet med vägledning om särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden, 

totalförsvarets intressen och höga naturvärden. I de två senare fallen 

innehållermiljöbedömningen antaganden om att specifika åtgärder blir tillämpade 

inom alla berörda områden, enligt Fel! Hittar inte referenskälla.. Vägledning om 

särskild hänsyn kommer eventuellt först att tillämpas vid tillståndsprövning eller 

framtida föreskrifter som troligtvis kommer att vara områdesspecifika, med andra 

ord anpassade till lokala förhållandena i miljön och i användningen. 

Bedömningsresultaten som baseras på antaganden bör därför tolkas som ett möjligt 

utfall som är rimligt utifrån dagens kunskapsläge, men som kan avvika avsevärt från 

resultaten av framtida beslut. 
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3 Nuläge 

I detta kapitel beskrivs de miljömässiga förhållandena och de huvudsakliga 

antropogena belastningarna i svenska havsområden. I kapitel 6 till 8 kompletteras 

denna överskådliga beskrivning med ytterligare aspekter som är specifika för varje 

havsområde. 

3.1 Hydrografiska förhållanden 

Salthalten varierar kraftigt längs Sveriges kust, från cirka 30–33 psu (practical 

salinity unit) i östra Skagerrak till 2–4 psu i Bottniska viken. Den stora 

salthaltsvariationen gör att varje havsområde har unika egenskaper och sätter 

gränser för ekosystemen och påverkar arternas utbredningsområden. Med 

förändringen i salthalt följer en övergång från saltsvattensarter i Skagerrak till en 

dominans av sötvattensarter i Bottniska viken. Salthalten varierar också lokalt från 

lägre halter vid strandlinjen, särskilt vid älvmynningar, till högre halter i öppna 

havet.  

Östersjösystemet har estuarin cirkulation vilket innebär att vatten i ytlagret 

strömmar ut ur Östersjön och djupvatten strömmar in. De stora mängderna av vatten 

som rinner ut från floderna i Östersjöområdet utgör ytvattenlager medan 

djupvattenlager består av Skagerrak och Kattegatt djupvatten med högre salthalt. 

Inom Östersjön finns flera trösklar vilka försvårar inflödet av saltvatten in genom 

Östersjön och till Bottniska viken. Inflödet av djupvatten är säsongsberoende och 

kräver optimala förhållanden av både vattenstånd och meteorologiska förhållanden, 

vilket gör att hela Östersjön är känslig för påverkan som kan förändra dessa 

förutsättningar. Om inflöden från Västerhavet under en längre period inte kan ersätta 

djupvattnen i Östersjön resulterar det i en stagnationsperiod (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2009) som påverkar det marina livet både lokalt och i större 

skala. I Bottniska viken tar det cirka 5 år för vattnet att omsättas vilket är en stor 

skillnad jämfört med Östersjöns cirka 30 år. Skagerrak har en god vattenomsättning 

pga. direkt förbindelse till Nordsjön. Kattegatt är däremot en övergångszon och 

omsättningen av djupvatten kan under kortare tider vara begränsad (Havet.nu, 

2010), även om omsättningstiden generellt beräknas till runt 3 månader.  

En viktig faktor som påverkar förutsättningarna för livet i havet är också haloklinen 

(salthaltssprångskikt) (Havs- och vattenmyndigheten, 2015c). Skiktning i 

vattenkolumnen kan försvåra eller hindrar omblandning mellan vattenlagren och 

därmed bidra till syrefattiga bottnarna (Naturvårdsverket, 2013). Syrebrist vid botten 

bidrar till minskad biologisk mångfald samt förändrad artsammansättning och 

påverkar därmed ekosystemen negativt. Under syrefria förhållanden frigörs även 

näringsämnen, såsom fosfat och silikat, från sedimenten till vattenmassan, som vid 

vertikal blandning kan nå ytskiktet och den fotiska zonen och därmed bidra till 

övergödningsproblemet. I Östersjöns havsplaneområde är en stor del av de djupare 

bottnarna helt eller tidvis utan syre.  
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Havsplaneområdet Bottniska viken gränsar mot Finland i öster och gränsen går från 

Haparanda i norr till Södra Kvarken vid Åland i söder. Bottniska viken har två grunda 

trösklar, Södra och Norra Kvarken och det instängda läget gör att vattenkvaliteten 

här nästan helt präglas av vatten från älvar och vattendrag, vilket gör salthalten låg i 

området. Ytvattencirkulationen i Bottniska viken går motsols då saltare vatten 

kommer österifrån, blandas med vatten från älvarna och strömmar söderut längs 

Sveriges kust. Under sommaren sammanfaller haloklinen med termoklinen och en 

skiktning skapas på ungefär 15 m djup i området. Djupomblandningen under kalla 

vintrar gör att Bottenviken inte uppvisar syrebrist i bottenvattnet. Istäcket påverkar 

bland annat vattnets omsättning. Under en normal vinter täcker den maximala 

utbredningen av is hela Bottniska viken och de norra delarna av Östersjön. I 

Bottniska vikens kustnära områden ligger istäcket längst, mellan 100–190 dagar om 

året. Inom havsplaneringen blir det viktigt att beakta att sommar- och 

vinterförhållanden kan innebära två helt olika miljöer och förutsättningar. I 

Bottenviken är landhöjningen 8,5 millimeter per år och det största djupet i Norra 

Kvarken är 25 meter.  

Den generella trenden inom hela Östersjön är en försämrad vertikal cirkulation till 

följd av en ökad temperatur. Alla havsområden påverkas negativt av dessa 

förändringar men de leder till större effekter i vissa områden och på vissa arter. För 

torsken är mellersta, sydöstra och södra Östersjön extra viktiga lek- och 

uppväxtområden och i dessa områden blir det därmed goda hydrografiska 

förhållanden extra viktiga.  

Västerhavets miljö har nästintill oceaniska förhållanden som ger stor artrikedom. Det 

inströmmande saltvattnet från Skagerrak med salinitet på ca 34 psu utgör 

bottenvatten i Kattegatt. Ytlagret består av vattnet som strömmar ut från Östersjön 

och har salinitet ca 10 psu. På sin väg igenom Kattegatt blandas det salta bottenvatten 

in i ytlager som i norra Kattegatt och i östra Skagerak har salthalt mellan 25 och 30. 

Skagerrak har medeldjup på 218 m med en god syretillgång genom hela 

vattenkolumnen. Kattegatt har medeldjup på 23 m och en stabil haloklin på ca 15 m 

djup som begränsar vertikal omblandning. 

3.2 Biologiska förhållanden 

Artrikedomen är hög utmed alla kuster i svenskt vatten och växtklädda bottnar är 

bland de mest produktiva och artrika. De dominerande växtgrupperna förändras från 

Skagerrak till Bottenviken med salthaltvariationen. De större växt- och djurarternas 

antal går från cirka 1 500 arter i Skagerrak och cirka 800 arter i Kattegatt till cirka 70 

arter i Östersjön söder om Gotland.  

Den biologiska mångfalden är vital för att kunna bevara de ekosystemtjänster 

människan förlitar sig på och bibehålla den unika populationssammansättning som 

finns. Bottniska viken och Östersjöområdet innehåller mycket lägre biologisk 

mångfald än t.ex. Västerhavet och bedöms vara mer känsliga för förändringar. 

Västerhavet har t.ex. stora sedimentlevande organismer som kan öka syresättning av 

sediment och därmed öka bindning av kväve, fosfor och kol. Denna process, som 
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minskar effekter från försurning och övergödning, saknas i Östersjöområdet. Både 

Bottniska viken och Östersjön har dock uppvisat stor motståndskraft då flera 

utrotningshotade arter återhämtat sig efter genomförda åtgärder. Exempel på sådana 

arter är vikaren i Bottniska viken, men även vitmärlan som är en indikatorart då den 

är speciellt känslig för yttre miljöfaktorer. Ett annat exempel är östersjömusslan som 

har ökat i antal och biomassa i Norra Bottenhavet men minskat i Södra Bottenhavet, 

dock har andra arter med högt känslighetsvärde ökat i detta område 

(Havsmiljöinstitutet, 2016a). I Östersjöområdet har t.ex. rovfågel- och 

knubbsälspopulationerna som led stora skador från PCB men har nu lyckats 

återhämta sig. 

På ArtDatabankens rödlista (år 2010) förtydligades att andelen rödlistade arter var 

högre i den marina miljön än i någon annan livsmiljö och 2015 fans det 318 

rödlistade marina arter (Sandström, 2015) och flest finns i hård- och mjukbottnar i 

djupbottensområden (ArtDatabanken, 2015). Rödlistan visar även att många arter 

som tidigare påträffats regelbundet har blivit mycket ovanliga eller rentav försvunnit 

i kustnära miljöer. I många fall finns arterna kvar längre ut i havet, där 

övergödningen inte är lika påtaglig. Många andra arter återfinns idag endast i små, 

isolerade områden som på grund av sin svårtillgänglighet undgått trålning (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2015c). Kunskapsläget vad gäller marina arters förekomst och 

utbredning är generellt mycket sämre än för andra miljöer. De stora förändringar 

som har skett i havsmiljön kan därmed påverka långt fler arter än vad rödlistan 

återspeglar (Havs- och vattenmyndigheten, 2015c).  

Bottniska viken innehåller inte lika många arter som de andra svenska havsområdena 

men de flesta populationer är välmående. Här förekommer både brackvattensarter 

och sötvattensarter. Framtida förändring av salthaltnivåer kan ge stor påverkan på 

den känsliga artsammansättningen. De stabila vinterisarna i utsjön utgör ett underlag 

för fotosyntetiserande alger och vikaresäl behöver isen för att kutarna ska överleva. 

När klimatförändringarna minskar de stabila isarnas utbredning, blir de norra 

delarna av Bottniska viken av allt mer avgörande betydelse (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2017a). Landhöjningen i sig bidrar till en mångfald av biotoper 

och arter i havsmiljön. I Bottniska viken är sedan 2014 statusen god för bottenfaunan 

(ArtDatabanken, 2015), där ett typiskt bottenfaunasamhälle består av cirka 10 arter 

(Havet.nu, 2016).  

I Östersjön lever marina- och sötvattensarter i samma habitat och har ofta anpassat 

sig genetiskt till brackvattensmiljön. Jämfört med många andra hav är 

biodiversiteten låg och det är endast ett fåtal nyckelarter som bygger upp 

fundamentet av födoväven vilket gör den extra känslig för antropogen påverkan. 

Öresund är ett grunt område, med ett växt- och djurliv som är en blandning mellan 

Östersjöns och Västerhavets kustmiljöer. Bottenlivet domineras av marina arter där 

salthalten är hög, medan fler brackvattensarter typiska för Östersjöområdet 

dominerar ovanför språngskiktet (vid 10–12 m vattendjup).  

De senaste årtiondena har storskaliga fluktuationer i klimatet påverkat Östersjön 

vilket gör det svårt att skilja på inverkan från den naturliga och den antropogena 
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förändringen i biodiversiteten. På de lägre trofinivåerna har sammansättningen av 

fytoplankton förändrats vilket i sin tur inneburit en påverkan på bestånd av 

zooplankton och copepoder, som är huvudfödan för fisk. Samtidigt har många 

makrofyter försvunnit i exploaterade och förorenade områden, särskilt i Södra 

Östersjön. Bestånd av ryggradslösa djur har minskat både i antal och i abundans, 

samtidigt som fiskebeståndet har genomgått ett regimskifte. Den tidigare 

dominansen av torsk har bytts ut mot skarpsill. Hos däggdjur och fågelarter beroende 

av Östersjöfisk har många populationer fortsatt sjunka (HELCOM, 2010a). 

Blåmusslan är en av de allra viktigaste biotopbildande arterna i Östersjöregioner, de 

andra är blåstång och ålgräs. Det är av stor vikt att bevara och försöka gynna dessa 

nyckelarter. Blåmusselbankar utgör substrat för andra organismer och indikerar 

därför hög biologisk mångfald. Dessa blåmusselbankar bidrar även med en 

reglerande ekosystemtjänst i form av filtrering av partiklar i vattnet vilket bidrar till 

lägre grumlighet i vattenkolumnen. Idag är de största musselsamhällena begränsade 

till de grundare bottnarna och bankarna är därför av högt skyddsvärde. Blåmusslans 

utbredningsområde är salhaltsbegränsad och sträcker sig därför inte förbi 

Bottenhavet. 

Betydelsen av de olika nyckelarterna varierar i Östersjöns olika havsområden. På 

mjukbottnar i Norra Östersjön och Sydöstra Östersjön är ålgräs, borstnate m.m. 

vanligt förekommande och betydelsefulla arter. I området söder om Öland har stora, 

täta tångbälten av framför allt sågtång dokumenterats. I Södra Östersjön dominerar 

blås- och sågtång hårdbotten och där finns cirka 100 arter makroalger, men en 

majoritet av dessa är mycket ovanliga (Havs- och vattenmyndigheten, 2015c). På 

Öresunds mjukbottnar dominerar ålgräs. På hårda bottnar förekommer ofta 

brunalger som t.ex. blåstång som bildar tångbälten som även de fyller en 

nyckelartsfunktion för Östersjön, då de skapar en av Östersjöns mest artrika 

biotoper. En annan brunalg är sågtången som förekommer i samtliga havsområden 

förutom Norra och Mellersta Östersjön som bildar viktiga habitat för mossdjur och 

hydroider.  

Västerhavet har med sina näst intill oceanlika förhållanden större biologisk mångfald 

jämfört med Östersjön och Bottniska viken. Skagerrak, som är djupare och salthalten 

är mer stabil med god syretillgång, har nästan dubbelt så många olika arter av större 

djur och växter som Kattegatt. Av de makroalger som förekommer i Västerhavet är, 

liksom i Östersjön, en majoritet mycket ovanliga. I Västerhavet har en stor tillförsel 

av näringsämnen inneburit stora förändringar längs kusten då näringstillförseln ökar 

mängden växtplankton och organiska partiklar i vattnet. Ökade partiklar minskar 

ljustillgången för växter och en ökad näringstillgång gynnar generellt snabbväxande 

alger. Långsiktiga förändringar i tångsamhällen varierar längs Sveriges kust och i 

Skagerrak har en nedgång pågått länge.  

Längs Bohuslän har den areella utbredningen av ålgräs minskat med över 60 procent 

sedan 1980-talet till följd av bl.a. övergödning och överfiske, vilket motsvarar en 



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 45 - 
 

 
 

förlust på cirka 12 500 ha ålgräs5 och ålgräs är idag hotad. Ålgräs har rotsystem som 

kan bilda ängar vilka binder sediment som minskar effekter från erosion på 

havsbotten samtidigt som de tillför syre och är viktiga uppväxtområden för flera 

fiskarter. Friska ängar binder även upp mycket näringsämnen, som kan motverka 

algblomning, och kol, som kan minska koldioxidhalten och höja pH-värdet i vattnet. 

Men för att gynna bra uppväxtmöjligheter och en hög biodiversitet är storleken på 

ålgräsängarna viktig. Ålgräsängarnas sammanhängande storlek har visat sig vara den 

viktigaste faktorn för fiskyngels överlevnad som vistas på ängarna (Staveley, Perry 

m.fl., 2016).  

Det är också av yttersta vikt att bevara och försöka gynna nyckelarterna blåmusslan 

och ögonkorall som är två viktiga biotopbyggande arter för överlevnad av de 

ekosystem som ännu finns kvar i Västerhavet. Strukturbildande arter, som 

ögonkorallen, har ofta lång livslängd och låg fortplantning, något som gör de känsliga 

för förändringar. Andra arter som visat sig essentiella är små betare som t.ex. märlor, 

vid en hög diversitet i denna grupp kan påväxten på ålgräs hållas ned för att bibehålla 

ålgräsängar.  

Även mjukbottnar som är relativt opåverkade av trålning kan ha högt skyddsvärde då 

de ofta hyser hotade grävande organismer och olika arter av sjöpennor. Svampdjur är 

också effektiva filtrerare som kan ta upp plankton och annat organiskt material och 

framför allt breder ut sig på hårda moränbottnar. Många ryggradslösa djur är 

mjukbottenlevande organismer och har därför i hög grad påverkats av bottentrålning. 

Trålfiske är mest intensivt i Kattegatt, följd av Skagerrak och Södra Östersjöns 

havsområde, vilket gör att de ryggradslösa djuren i dessa havsområden är som mest 

utsatta. Den långlivade större piprensaren, som var tidigare i Västerhavet är i dag 

starkt hotad till följd av det storskaliga fisket (Artdatabanken, 2011). Västerhavet har 

den högsta förekomsten av kräftdjur, som nordhavsräka, krabbtaska, hummer och 

havskräfta. Dessa arter har stor ekonomisk betydelse men drabbas idag av högt 

fisketryck, inklusive från fritidsfiske (Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges 

lantbruksuniversitet, 2019). 

3.2.1 Fisk 

Fiskfaunans sammansättning i Bottniska viken består framför allt av torsk, 

strömming och skarpsill, med sötvattensarter såsom abborre och mört närmare 

kusten. Lax, öring och ål förekommer men består till viss grad av inplanterade 

individer. Bestånden av sik är stabilt i Bottenviken men i Norra och Södra 

Bottenhavet har beståndet minskat under en tjugoårsperiod samtidigt som det är 

brist på äldre individer. Strömmingens situation har förbättrats i samtliga områden 

med ett stort bestånd, ökande återväxt av unga fiskar, och långsiktigt hållbart 

fisketryck. Fångsterna av abborre i provfiske är nedåtgående i Norra Bottenhavet 

men däremot stabila eller ökande i de Södra Bottenhavet (Havsmiljöinstitutet, 

2016a). Situationen för vild lax i Bottenviken har förbättrats sedan femton år till följd 

                                                           
5 Källa: https://www.havochvatten.se/download/18.7bb4ad22156f6eab6165b769/1476861287991/hav-rapport-
2016-8-restaurering-algras.pdf 

https://www.havochvatten.se/download/18.7bb4ad22156f6eab6165b769/1476861287991/hav-rapport-2016-8-restaurering-algras.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.7bb4ad22156f6eab6165b769/1476861287991/hav-rapport-2016-8-restaurering-algras.pdf
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av lyckade fiskeregleringar. Numera är den naturliga återväxten god och 

uppvandringen stor i flera oreglerade älvar. Havsöringsbestånden är däremot svaga 

bland annat med anledning av bifångst i nät vid kusten, och vissa vandringshinder i 

floder för vanliga lekområden. Siklöjan som är den ekonomiskt sett viktigaste arten i 

Bottenviken, har starka bestånd (Havsmiljöinstitutet, 2016a) och den rödlistade 

tånglaken är vanligt förekommande i detta havsområde (Naturvårdsverket, 2006). 

Fiskfaunan i Östersjön består av cirka 50 fiskarter. I utsjöområdena är det framförallt 

torsk, sill och skarpsill, medan de mer kustnära områdena domineras av 

sötvattensarter, som abborre och mört, men även av plattfiskar. Ål förekommer längs 

kustområdena med störst utsträckning i de södra havsområdena. Bestånden av lax, 

öring, ål och till viss del även sik, är en blandning av naturlig och utplanterad fisk 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2015c). I Östersjön har fisketrycket historiskt haft en 

stor påverkan på arter som torsk, kolja, tunga, rödspätta och lyrtorsk. 

Återhämtningen går långsamt trots att trålgränsen flyttats ut och andra 

bevarandeåtgärder har genomförts. I Öresundsområdet, där det sedan 1930-talet har 

varit förbjudet med trålfiske, är läget avsevärt bättre. Men även här har andelen stor 

fisk minskat de senaste åren (Havs- och vattenmyndigheten, 2015c). Detta kan med 

stor sannolikhet bero på det höga uttag genom garnfiske som utförs året runt i 

Öresund (Wijkmark & Enhus, 2015). Ändå finns Svergies livskraftigaste torskbestånd 

i Öresund.  

Beståndet av torsk i Norra, Mellersta och Sydöstra Östersjön minskade drastiskt i 

slutet av 1980-talet vilket hade sin grund i ett högt fisketryck samt påverkan från säl 

och skarv. Detta torskbestånd hade en viss ökning från 2005 men har minskat abrupt 

mellan 2011 och 2014, och är fortfarande lågt förutom i de sydligaste delarna i 

Sydöstra Östersjön. Torskbeståndet är fortfarande tämligen litet och koncentrerat till 

Södra Östersjön där Bornholmsdjupet är dess enda lekområde i Östersjön idag. 

Skarpsillen minskade även den abrupt mellan 2011 och 2014 och har förflyttat sig 

mer norrut, medan sillbestånden ökar i hela Östersjön. Bestånden av sik ligger på en 

stabil nivå medan situationen för vild lax i Östersjön är oroande och situationen för ål 

är kritisk. Mer kustnära fiskar som tånglake, karpfiskar och gädda har en fortsatt 

minskning medan abborre och gös är överlag stabila (Havs- och vattenmyndigheten, 

2015c). 

Fiskfaunans sammansättning i Västerhavet är ungefär densamma som i övriga 

Nordsjön. Omkring 80 marina fiskarter förökar sig i svenska vatten och antalet 

fiskarter minskar generellt från Skagerrak mot Öresund. Torsk, sill, skarpsill och 

tobis dominerar, samt på sand- och lerbottnar oftast plattfiskar. Ål förekommer längs 

hela Sveriges västkust, men mer allmänt i de södra delarna (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2015b). Det största ålbeståndet i Sverige är beläget vid södra 

Skagerraks inre kustområde men är högt även inom havsplaneområdet. Även 

sillbeståndet är högt i södra Skagerrak tillsammans med torskbeståndet som är högt 

även i övriga delar inom båda havsområdena. Fisksamhället i Västerhavet har sedan 

slutet av 1800-talet förändrats med en minskning av stor, vuxen rovfisk till ett 

ekosystem där små och unga individer dominerar. Exempel på arter som påverkats 
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starkt av fisketryck är torsk, kolja, tunga, rödspotta och lyrtorsk. Återhämtningen går 

långsamt trots att trålgränsen flyttats ut och andra bevarandeåtgärder har 

genomförts (Havs- och vattenmyndigheten, 2015b). Nivåerna är inte tillfredställande 

även om mängden stor fisk åter ökar. Bestånden av torsk är fortfarande på en så låg 

nivå att de bedöms ha minskad reproduktionskapacitet.  

Den främsta mänskliga påverkan på fiskbestånden utgörs av fisket, men påverkan 

sker även från tillförsel av näringsämnen, exploatering och fysisk påverkan på 

livsmiljöer som salthalt, samt miljögifter. Reglering av älvar samt och rensningar i 

både större och mindre vattendrag påverkar fiskbestånd och fiske genom att begränsa 

tillgången till lämpliga lekområden för havslevande fisk (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2015c). Andra fysiska störningar i ekosystemet som kan bero på 

muddring, anläggningar, förlorade fiskeredskap och ljud. En osäkerhetsfaktor är hur 

klimatförändringar och den ökade utbredningen av bottnar med syrebrist i Östersjön 

påverkar fiskens livsmiljö och födobas. Det storskaliga havsfisket är orsak till att 

drygt 20 fiskarter rödlistats 2015. Bland annat bedöms fortfarande svenska bestånd 

av torsk, kolja, långa och hälleflundra vara hotade. Från och med 2015 är även 

kummel och klorocka rödlistade, där den senare bedöms vara starkt hotad 

(Havsmiljöinstitutet, 2016a).  

3.2.2 Marina däggdjur 

Situationen för alla tre sälarterna har förbättrats sedan 1970-talet, då de var akut 

hotade på grund av jakt och låg fruktsamhet. Men sedan 1988 har ett antal 

sjukdomsepidemier inträffat som minskat sälpopulationerna. Knubbsälsstammen 

drabbades av sälpesten PDV (Phocine distemper virus) vilket ledde till att hälften av 

sälarna i Skagerrak och Kattegatt dog. Trots detta rapporteras gråsälsbeståndet ha en 

god tillväxttakt (Havs- och vattenmyndigheten, 2015c) och artens utbredning är 

störst i Norra Östersjön och södra Bottniska viken (Havet.nu, 2016). 

De marina däggdjur som påträffas i Bottniska viken är gråsäl och vikaresäl (vikare), i 

Östersjön återfinns gråsäl, knubbsäl, vikaresäl och tumlare och i Västerhavet gråsäl, 

knubbsäl och tumlare. I Bottniska viken är vikaren klassad som ”nära hotad” och 

gråsälen som ”livskraftig”. Vikaren är beroende av havsisens utbredning då den föder 

sin kut på is och även gråsälen föredrar att föda på is (Havsmiljöinstitutet, 2011). 

Därför återfinns vikaren främst i Bottenviken under vinterhalvåret och påverkas 

mycket av den globala uppvärmning som riskerar att minska isens utbredning. Det 

finns cirka 8 000 – 11 000 vikare i Bottenviken (inklusive Finska viken och 

Rigabukten). För ökad återhämtning och förhöjd livskraft hos vikarbeståndet krävs 

ytterligare åtgärder, i synnerhet för att motverka klimatförändringar (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2015c). Gråsälens utbredningsområden räknas som 

”tillfredställande” medan vikarens ännu räknas som ”otillfredsställande” 

(ArtDatabanken, 2015). Status för sälarterna i Östersjön varierar. Knubbsälen är 

klassificerad som ”sårbar” enligt rödlistan, medan vikaren är ”nära hotad” och 

gråsälen klassad som ”livskraftig”. Trots detta rapporteras gråsälsbeståndet i 

Östersjön ha en god tillväxttakt (Havs- och vattenmyndigheten, 2015c) och artens 
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utbredningsområden räknas som tillfredställande. Gråsälen är den största av 

sälarterna och är inte lika vanlig i Västerhavet som knubbsälen, vilken är 

havsplaneområdets vanligaste sälart. Gällande arternas status är situationen för 

gråsäl och knubbsäl ”tillfredställande” för båda havsområdena, vilket även gäller 

arternas utbredningsområden. Knubbsälen är den enda sälart som vanligtvis 

använder sig av Västerhavet för fortplantning och beståndet växer i normal takt 

(Havsmiljöinstitutet, 2011). 

Tumlaren, bedömd som ”akut hotad”, är den enda valart som regelbundet 

förekommer i svenska vatten och den påträffas i samtliga havsområden inom 

havsplaneområdet. Man skiljer på två populationer av tumlare i Östersjön, vilka 

benämns Östersjöpopulationen och Bälthavspopulationen. I dag påverkas 

tumlarpopulationen framför allt genom skador från fiske, undervattensbuller, 

ekosystemförändringar samt miljögifter. Det saknas i dag ett starkt skyddssystem för 

arten, då endast ett fåtal av de marint skyddade områdena är specifikt utformade för 

att skydda tumlaren. Detta medför en stor risk för framför allt Östersjöpopulationens 

fortsatta existens, då svenska vatten är dess huvudsakliga utbredningsområde 

(AquaBiota, 2015). Regeringen beslutade i december 2016 om ett större Natura 

2000-område omfattande bland andra Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken för 

att utöka skyddet av Östersjötumlaren. I Västerhavet förekommer 

Skagerrakpopulationen av tumlare som är klassad som ”sårbar” och har ett stort och 

flera små, men viktiga, reproduktionsområden främst i Skagerrak (Wijkmark, 2015). 

Särskilt skyddsvärda områden för denna population är området vid Jyllands 

nordspets, vilket är en del av ett stort reproduktionsområde. I Kattegatt är de viktiga 

områdena för tumlaren Fladen samt Lilla- och Stora Middelgrund som dock främst 

nyttjas av Bälthavspopulationen, även denna klassad som ”sårbar”. 

3.2.3 Fågel 

De dominerande häckfåglarna i Bottniska viken är ejder, sjöorre och svärta (Green, 

2016). Dominerande häckfåglar i Östersjöns skärgårdar är ejder, skrattmås och 

storskarv, men därutöver finns stora bestånd av ett flertal andra dykänder och 

måsfåglar. På Karlsöarna vid sydgränsen av Mellersta Östersjön finns kolonier av 

tordmule och sillgrissla. Tordmule, sillgrissla och tobisgrissla finns även längre 

norrut i Östersjön.  

Det finns många övervintrande bestånd av sjöfåglar i både Bottniska viken och 

Östersjön och dessa domineras av dykänder som vigg och alfågel. Även alkorna 

övervintrar i båda områden tillsammans med olika arter av måsar (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2015c). Många havslevande fågelarter, som alfågel, ejder och 

svärta, minskar drastiskt i Östersjöområde. Samtidigt ökar trycket på fåglarnas 

habitat, bl.a. genom att många vindkraftsparker i södra Östersjön. En art som 

övervintrar, t.ex. alfågeln, är helt beroende av grunda utsjöbankar med rik förekomst 

av blåmusslor, och ofta återvänder inte till ett område som har exploaterats (Havs- 

och vattenmyndigheten, 2015c).  
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Dominerande häckfåglar i Västerhavet är ejder och måsfåglar som gråtrut. 

Huvuddelen häckar i Bohusläns skärgårdar, men betydande kolonier förekommer 

även på öar i Kattegatt. Bland rastande och övervintrande sjöfåglar dominerar ejder, 

svärta och sjöorre, samt ett betydande antal knipor och knölsvanar i inre farvatten. 

Särskilt i samband med stormar under hösten och vintern förekommer stormfågel 

och havssula. Även andra arter ses regelbundet såsom tretåig mås vilken häckar på 

Nidingen.  

Havsörnen är en typisk art för Östersjön och Bottniska viken, och har blivit en 

representant för miljöproblematiken (Havs- och vattenmyndigheten, 2015c). Man ser 

en viss ökning av populationen jämfört med tidigare och dess aktivitet har ökat vid de 

senaste årens mildare vintrar (Green, 2016). Man räknar med att det finns över 700 

havsörnar i Sverige vilket är samma nivå som på 1950-talet och man bedömer 

därmed att arten i stort har återhämtat sig från förgiftning av miljögifterna DDT6 och 

PCB7 som förhindrande fortplantningen och nästintill ledde till artens utrotning. 

Skador på ägg från dessa miljögifter, och även förhöjda värden av bly i vävnad, hittas 

tidvis fortfarande.  

3.3 Kemiska förhållanden 

Marina miljöer påverkas idag av historiska och samtida belastningar, främst från 

utsläpp av näringsämnen från verksamheter på land och vatten, från selektivt uttag 

av arter genom fiske samt andra mänskliga aktiviteter. Den första övervakningen av 

miljögifter i svenska havsområden påbörjades under sent 1960tal och flera mätserier 

har därefter lagts till. Sedan de första mätningarna har halterna av tidiga miljögifter 

som de svårnedbrytbara PCB och DDT, samt bly, minskat i organismer i den marina 

miljön tack vare ett framgångsrikt åtgärdsarbete. Detta har bidragit till en betydande 

återhämtning av flera marina arter såsom havsörn och säl. Även om vi lyckats minska 

halterna av de flesta klassiska miljögifter rekommenderar livsmedelsverket fortsatt 

barn och kvinnor i fertil ålder att äta fet fisk från Östersjön högst tre gånger till följd 

av dioxiner och andra miljögifter i denna fisk. 

Illegala oljeutsläpp från fartyg i Östersjön och Västerhavet, oljeläckage från 

propellerhylsor samt vrak i Västerhavet bidrar till förorening av havsplaneområdena 

(Havsmiljöinstitutet, 2014b). Bottniska vikens långa tradition av industrier har 

resulterat i många förorenade områden med höga halter av miljögifter längs kusten. 

Pågående och historiska utsläpp från industri, avlopp och jord- och skogsbruk 

påverkar havsmiljön och illustrerar kopplingen mellan land och hav (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2015b). Utsläppen innebär konkreta miljöutmaningar när 

framtida behov av muddring i farleder, energiproduktion och energiöverföring ska 

utföras. Västerhavet är mest påverkat av antropogent tryck i nuläget och det belastas 

hårt av föroreningar från land, delvis för att det saknas stora sjöar i systemet, som 

annars fungerar som sedimentationsfällor.  

                                                           
6 DDT= diklordifenyltrikloretan 
7 PCB=klorerade ämnena polyklorerade bifenyler 
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De preliminära bedömningarna gjorda av Länsstyrelserna för samtliga utsjöområden 

(1–12 sjömil från land) inom havsplaneområdena är att alla områden uppnår god 

kemisk status ”utan överallt överskridande ämnen” (kvicksilver och bromerade 

flamskyddsmedel) men att ingen av havsområdena uppnår god status om överallt 

överskridande ämnen medtas i bedömningen (Länsstyrelsen VISS, 2016c).  

Sammantaget visar resultaten från miljöövervakningen att vi ännu är långt från målet 

om en giftfri miljö. Bly, kadmium, kvicksilver och organiska tennföreningar har 

utpekats som särskilt farliga eftersom de kan orsaka ohälsa hos människor genom att 

påverka bl.a. nervsystemet, fortplantning, njurar och skelett. Havets ekosystem 

påverkas även av flera nya främmande ämnen som ökar i den marina miljön. 

Exempelvis de perfluorerade ämnena som har ökat påtagligt sedan 1980talet. 

Ämnena kan vara hormonstörande och har visat sig påverka både djurs och 

människans reproduktion negativt. Även bekämpningsmedel från jordbruket tar sig 

ut till havet vilket framför allt kan påverka viktiga undervattensväxter och 

mikroorganismer. 

3.4 Maritima aktiviteter och belastningar 

3.4.1 Energiutvinning 

Havsbaserad energiproduktion kan komma från vind, vågor, strömmar, tidvatten 

eller salthaltsgradient. Annan energiproduktion till havs än vindkraft utgörs i första 

hand av vågkraft i Sverige. Det bedrivs flertalet verksamheter för forskning och 

utveckling bland annat i havsområde norra Västerhavet, men omfattningen av 

kommersiell produktion är begränsad. Det finns enligt Energimyndigheten (2017c), 

en stor potential för vågkraften i Sverige, men tekniken behöver utvecklas för 

minskade kostnader och ökad kommersialiserbarhet. Avseende den havsbaserade 

energiproduktionen som berörs i planerna avser denna planeringsomgång endast 

vindkraft. Havsbaserad vindkraft har funnits i Sverige sedan 1990-talet 

(Energimyndigheten, 2015) och har en marginell roll i energisystemet. Den samlade 

vindkraften står i Sverige för ca 9 procent av den totala energiproduktionen med en 

årlig produktion av 15,5 TWh (Energimyndigheten, 2017b).  

I Bottniska viken finns idag inte något verk i drift. Fasta konstruktioner som t.ex. 

vindkraftsparker kan utsättas för mycket svår påfrestning av havsis och vågkraft är 

inte aktuellt här. Det finns kommunalt intresse för havsbaserad vindkraft i Bottniska 

viken, vilket återspeglas i flera kustkommuners översiktsplaner. I havsplaneområdet 

finns tillstånd för en park (Storgrundet) och ett fåtal pågående tillståndsprocesser 

(Länsstyrelserna, 2015). I Östersjön finns idag tre mindre vindkraftsparker i drift; 

Bockstigen utanför Gotland, Utgrunden I och Kårehamn utanför Öland, samt en 

större park i Öresund, Lillgrund. Lillgrund och Kårehamn ligger i havsplaneområdet 

för Östersjön. Det finns sju parker (en i Västerhavet och resten i Östersjön) med 

tillstånd där produktion inte startat samt ytterligare områden där tillståndsprocess 

har påbörjats (Havs- och vattenmyndigheten, 2015a). En av dessa är en långt gången 
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tillståndsprocess för vindkraft på Stora Middelgrund men som dock saknar så kallat 

Natura 2000-tillstånd.  

Det svenska elsystemet karaktäriseras av hög produktion i norr och stor förbrukning i 

söder, och den obalansen förväntas öka i takt med avvecklingen av kärnkraft. Det 

höjer kravet på kablar och andra resurser i transmissionssystemet som möjliggör 

transport av el från vattenkraftstationerna i norr till konsumenterna i söder. Systemet 

är i stort sett landbaserat, men den utvidgade planeringsramen för vindkraft till havs 

ställer nya höga krav på ett flexibelt transmissionssystem, som ska kunna hantera en 

stor andel växlande energi från vindkraft. Även om överföringskapaciteten i kablarna 

ökar, behövs fler kablar för att skapa utrymme och säkerhet i näten. 

Inom havsplaneområdet Östersjön finns idag fysisk infrastruktur som i flera fall 

sammanbinder Sverige med enskilda grannländer, exempelvis kablar, rörledningar 

och Öresundsbron. Den fasta infrastrukturen förväntas öka. Två parallella ledningar 

för transport av naturgas sträcker sig mellan Ryssland och Tyskland och passerar 

genom Sveriges ekonomiska zon (Nord Stream-ledningen). Det finns planer på 

ytterligare ledningar utmed i princip samma sträckning. En annan naturgasledning 

sträcker sig mellan Danmark och Sverige i Öresund och en ny planeras mellan Polen 

och Danmark, eventuellt genom Sveriges ekonomiska zon. 

Identifierade belastningar från havsbaserad energi är framförallt lokal 

bottenpåverkan och undervattensbuller från konstruktion och drift av 

kraftanläggningar. Många havslevande fågelarter, som alfågel, ejder och svärta, 

minskar drastiskt i svenska havsområden. En minskning av svärtan började redan på 

1950-talet och ejdern har sedan mitten av 1990-talet minskat drastiskt. Trycket på 

fåglarnas habitat bedöms komma att öka, bl.a. genom att många vindkraftsparker 

planeras i tyska, danska, polska och svenska vatten. En art som övervintrar, som t.ex. 

alfågeln, är helt beroende av grunda utsjöbankar med rik förekomst av blåmusslor. 

Dessa viktiga habitat är också aktuella för etablering av vindkraftsparker vilket 

riskerar att fåglarna försvinner från dessa områden. Forskning tyder på att vissa 

arter, däribland alfågel, ofta inte återvänder till ett område som har exploaterats 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2015c). 
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3.4.2 Försvar 

 

 
Figur 7. Riksintresseanspråk och influensområden för försvar i svenska vatten (Havs- och vattenmyndigheten, 
2019a). 
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Försvarsaktiviteter i havsplaneområdet innebär främst att bedriva signalspaning och 

övervakning samt övningsverksamhet (Försvarsmakten, 2017). Skjutövningar bedrivs 

under, på och över vattnet i särskilt utpekade övningsområden runt om hela Sveriges 

kust. Militära aktiviteter bedrivs i samtliga havsplaneområden (Figur 7). En 

koncentration finns dock i Östersjön, mellan Helsingborg och Stockholm, på grund 

av det geografiska läget i relation till övriga länder i Östersjön.  

I Bottniska vikens havsplaneområde finns ett skjut- och övningsområde beläget något 

norr om Sundsvall (Länsstyrelserna 2015), samt områden med särskilt behov av 

hindersfrihet på grund av militär verksamhet på land, främst i havet utanför Skellefteå. 

I Östersjöns havsplaneområde finns bl.a. fem större och ett fåtal mindre skjut- och 

övningsområden. Havet omkring Gotland samt Blekinge skärgård är påverkat av 

militär aktivitet i form av bl.a. övningsområden, stopp för höga objekt, särskilt behov 

av hinderfrihet och influensområde luftrum (Havs- och vattenmyndigheten 2015a). I 

Västerhavets havsplaneområde finns ett större och ett mindre skjut- och övnings-

område. Det större övningsområdet sträcker sig över Tjörn, Orust, Lysekil och Sotenäs 

kommuner. Det mindre är beläget utanför Göteborgs kommun. Havsplaneområdet 

berörs också av särskilt behov av hinderfrihet i havet utanför Halmstad. 

Försvarsmaktens intressen bedöms ha goda förutsättningar för samexistens med 

yrkesfiske, friluftsliv och sjöfart. Fasta installationer för energiproduktion till havs 

kan däremot utgöra fysiska hinder och orsaka tekniska störningar som konkurrerar 

med totalförsvarets intressen (Havs- och vattenmyndigheten 2016c).  

Militära övningar tillför metaller till havet från bruk av ammunition, som lokalt kan 

orsaka höga koncentrationer med effekter på den biologiska aktiviteten. Utöver fysisk 

påverkan orsakar skjut- och sprängningsövningar undervattensbuller. Effekter för 

det marina livet från buller varierar i viss mån med tidpunkt på året på grund av 

ekosystemens varierande känslighet för störningar. Hänsyn till säsongsvariationer i 

känslighet tas vid Försvarsmaktens övningar (Havs- och vattenmyndigheten 2016a). 

3.4.3 Kultur 

En av flera drivkrafter till den marina turismen är tillgången till kulturmiljöer längs 

kusten (Figur 8). De kulturmiljöer som direkt påverkas av planerna är främst sjunkna 

fartyg, boplats- och andra lämningar som nu ligger under havsytan (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2017a). Östersjön har med sin låga salthalt en unik förmåga att 

konservera fartygslämningar och med en stigande havsnivå är Östersjön en välbevarad 

kulturskatt att utforska och förvalta. I havsplaneområdena finns inte något utpekat 

riksintresse för kulturmiljö. På Riksantikvarieämbetet pågår ett arbete med att ta fram 

riktlinjer för utpekande av riksintresse för kulturvård i havet. Kulturmiljöer utanför 

havsplaneområdena i skärgårdslandskapet kan påverkas indirekt av förändring av 

landskapet eller ändrad tillgänglighet inom havsplaneområdena. Kulturmiljöer under 

vattenytan kan hotas av att andra intressen gör anspråk på, eller på annat sätt påverkar 

den fysiska miljön. Med en allt hårdare konkurrens om havets resurser, kan sådant hot 

förväntas öka över tid. Även havets kemiska och organiska sammansättning kan 

påverka kulturmiljöer negativt (Havs- och vattenmyndigheten, 2017a). 
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Figur 8. Kulturmiljö: Riksintressen och riksintresseanspråk (V); Andra värdefulla miljöer (M); Koncentration av fartygslämningar (H) (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a).
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3.4.4 Natur 

 

  

Figur 9. Naturvård: Riksintressen och riksintresseanspråk samt nationella naturskydd (V); Internationella 
naturskydd (H) (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a).  

Inrättande av marina områdesskydd i form av Natura 2000-områden, naturreservat, 

biotopskydd och Nationalparker är ett sätt att peka ut och skydda värdefulla områden 

(Figur 9). Inom Konventionen om biologisk mångfald, finns mål om att 10 procent av 

kust- och havsområden ska vara skyddat av marint områdesskydd 2020. Befintliga 

naturreservat, Natura 2000-områden och marina nationalparker omfattar idag 

13,6 procent av svenskt inre vatten, territorialhav och ekonomisk zon. Sverige hade 

som ett etappmål inom miljömålen att öka andelen till minst 10 procent till 2020, 

vilket uppnåddes i december 2016. Mycket av områdesskyddet är dock kustnära och 

ligger utanför havsplaneområdena. De skyddade områdena ska samtidigt vara 

geografiskt representativa och ekologiskt sammanhängande, vilket de inte är i 

dagsläget. Fågel- och sälskyddsområden, Natura 2000-områden enligt EU:s 

fågeldirektiv och ytterligare några kategorier områden ingår inte i arealmålet, men är 

viktiga i havsplaneringen. De marina områden som är skyddade utgör en del av den 

gröna infrastrukturen i havsområdena som i nuläget enbart är delvis skyddad (Havs- 

och vattenmyndigheten, 2015c).  
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I Bottniska viken omfattas 5 procent av havsområdena av marint områdesskydd. I 

Bottniska viken finns två nationalparker, cirka sju marina naturreservat och drygt 

100 Natura 2000-områden. Finngrundens bankar utgör Natura 2000-områden och 

ligger mestadels inom ekonomiska zonen. Det finns även två Helcom Marine 

Protected Area (MPA)-områden, Höga kusten och Haparanda skärgård, inom 

havsplaneområdet, som inte utgörs av naturreservat eller Natura 2000 men är av 

riksintresse för naturvård. Höga kusten är ett världsarv utsett av UNESCO som ett 

område med en unik kultur- och naturhistorisk miljö som vittnar om människans och 

jordens historia. Norrbottens skärgård i Bottenvikens nordligaste del är ett 

riksintresseområde eftersom höga natur- och kulturvärden är av betydelse för turism 

och friluftsliv. Haparanda skärgård ingår i detta skydd men är även en nationalpark. 

Holmöarna och Örefjärden-Snöanskärgården är två naturreservatsområden som 

gränsar till havsplaneområdet och påverkan på dessa bör tas i åtanke. Det finns också 

ett antal fredningsområden för fisk i havsplaneområdet (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2015c). 

Bottniska vikens utsjöbankar utgörs mestadels av svallade moräner, vilket gör dem 

till mycket unika miljöer som ger bra förhållanden för många växt- och djurarter som 

inte hittas i andra delar av havsplaneområdet. Utsjöbankarna är dock naturligt 

artfattiga, framför allt på grund av den låga salthalten och de stränga isförhållandena 

som råder under vinterhalvåret. Vegetationen är nästan enbart ettårig då få växter 

överlever de kärva förhållandena under vinterhalvåret, och därmed saknas 

sammanhängande och strukturbildande flerårig vegetation. Få rödlistade arter 

förekommer förutom några fåglar och fisken tånglake (Naturvårdsverket, 2006). 

Flera av områdena har påverkats av bottentrålning och försvarsverksamhet samt 

dumpning av stridsvapen och kemikalier. I Bottenviken finns utsjöområdena 

Marakallen, Klockgrundet/Tärnans Grund och Rata Storgrund, och i Bottenhavet 

ligger Väktaren/Petland och Vänta Litets Grund och i Södra Bottenhavet ligger 

Finngrunden/Östra Banken och Storgrundet (Havs- och vattenmyndigheten, 2015c). 

Många utsjöbankar i Östersjön är av skyddsintresse och några är anmälda att ingå i 

de internationella nätverken av marina skyddsområden som är under uppbyggnad. 

Naturvårdsverket har tidigare framhållit fyra utsjöområden som ur naturvårdens 

synvinkel är särskilt värdefulla och viktiga att skydda från alla former av 

exploatering. I Östersjön är dessa Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken. Hoburgs 

bank är även utpekad som Natura 2000-område enligt EU:s habitatdirektiv och ingår 

tillsammans med Norra Midsjöbanken i Helcoms MPA nätverk. Utsjöbanksområden 

är i högre grad skyddade jämfört med djupa utsjöområden (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2015c) med stor variation i procentuellt skydd mellan 

havsområdena. Östersjöns utsjöbankar ger en mycket unik artsammansättning av ett 

fåtal växter och djur till följd av den särskilda jordartsgeologin, ytsedimentens 

fördelning och Östersjöns naturligt låga salthalt. Utöver detta finner man här ett av 

de renaste vattnen i Östersjön vilket bidrar till en förekomst av arter på 30 meters 

djup vid dessa platser, som vanligtvis brukar försvinna vid 15 meters djup i 

ytterskärgården. Miljön karaktäriseras av fleråriga, fastsittande växtarter som kan 

sitta på djup ner till 33 meter och med god förekomst av plattfisk och blåmusslor. 
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Utsjöbankar är särskilt viktiga för havsfåglar som livnär sig på musslor, då 

utsjöbankarnas synligare botten gör fiske efter dessa arter lättare (Naturvårdsverket, 

2006). I Norra Östersjön finns utsjöområdet Knolls grund och i Sydöstra Östersjön 

finns Södra Midsjöbanken, Norra Midsjöbanken, Hoburgs bank och Ölands södra 

grund. I Södra Östersjön finns Kriegers flak och Hanöbanken (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2015c). 

Det marina områdesskyddet i Västerhavet är i dag cirka 32 procent. Hittills är 

Kosterhavets nationalpark i Västerhavet det enda exemplet på en renodlad marin 

nationalpark. Syftet är att bevara ett särpräglat och artrikt havs- och 

skärgårdsområde samt angränsande landområden i väsentligen oförändrat skick 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2015b). De skyddade områdena ska samtidigt vara 

geografiskt representativa och ekologiskt sammanhängande, vilket de inte är i 

dagsläget. Fågel- och sälskyddsområden, Natura 2000-områden enligt EU:s 

fågeldirektiv och ytterligare några kategorier områden ingår inte i arealmålet, men är 

viktiga i havsplaneringen. I Västerhavet är Lilla Middelgrund och Fladen i Kattegatt 

ur naturvårdssynvinkel särskilt värdefulla och viktiga att skydda från alla former av 

exploatering (Naturvårdsverket, 2006). Dessa är även utpekade som Natura 2000-

områden enligt EU:s habitatdirektiv och ingår i Ospars MPA-nätverk. De marina 

områden som är skyddade utgör en del av den gröna infrastrukturen i havsområdena 

vilken i nuläget enbart är delvis skyddad (Havs- och vattenmyndigheten, 2015c). 

Västerhavets utsjöbankar har en mycket unik artsammansättning. Utsjöbankarna 

består av berg som är överlagrat med sediment av grövre material som grus, sten och 

block. Många olika fastsittande alger påträffas inom området ned till 15–20 meter, 

tillsammans med många djur såsom fiskar, tumlare och ryggradslösa djur. 

Koncentrationen av rödlistade arter är relativt hög på dessa platser. Utsjöbankar är 

också särskilt viktiga för havsfåglar som livnär sig på musslor, då utsjöbankarnas 

synligare botten underlättar fiske efter dessa arter (Naturvårdsverket, 2006). I 

Skagerrak finns utsjöbankarna Persgrundet, Grisbådarna, Svaberget och Vanguards 

grund och i Kattegatt finns utsjöområdena Kummelbank, Fladen, Lilla Middelgrund, 

Stora Middelgrund, Röde bank och Morups bank (Havs- och vattenmyndigheten, 

2015b). 

3.4.5 Rekreation  

Friluftsliv som berör vatten i havsplaneområdena omfattar framförallt 

fritidsbåtstrafik och fritidsfiske men även kryssningsfartyg och färjetrafik, jakt, safari 

m.m. Marin turism uppskattas i Sverige ha ett stort ekonomiskt värde med upp emot 

50 000 anställda och en nettoomsättning omkring 70 miljarder kronor (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2017c). Nämnda uppgifter omfattar även kustnära turism 

inklusive kost, logi, partihandel m.m. som i begränsad omfattning kan kopplas till 

marin turism i havsplaneområdena. Fritidsfiske bedrivs i havet av nära 700 000 

personer årligen (Statistiska centralbyrån, 2017). Statistik över fritidsbåtar visar att 

det 2015 fanns ca 200 000 fritidsbåtar med hemmahamn i havet (Transportstyrelsen, 

2016).  
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Bottniska viken erbjuder ett varierat kustlandskap. Det finns allt från flack skärgård 

till Höga kustens unika natur som skapar goda möjligheter för besöksnäring och 

rekreation. En stor potential finns i att utveckla besöksnäringen då områdets 

attraktiva naturmiljöer kan locka såväl besökare som nya företag.  

I Östersjöns havsplaneområde finns flera områden utpekade som riksintresse för 

friluftsliv. Inom havsplaneområdet finns många unika miljöer och naturvärden som 

ger goda möjligheter att bedriva ett aktivt friluftsliv i nära anslutning till 

befolkningskoncentrationerna i områdets norra och södra del. Turistnäringen är 

redan idag en viktig näring i de kommuner som gränsar till havsplaneområdet, och 

näringen väntas växa ytterligare. Möjlighet till friluftsliv och tillgång till attraktiva 

naturmiljöer är viktiga förutsättningar för utvecklingen av det lokala näringslivet 

samtidigt som ekosystemen inom havsplaneområdet är hårt ansträngda av 

exempelvis svag saltvatteninträngning, säsongsvis algblomning och döda bottnar.  

Nästan hela Västerhavets havsplaneområde har en remsa närmast kusten som är 

utpekad för bl.a. riksintresse rörligt friluftsliv. Ett flertal områden är även utpekade 

för riksintresseanspråk för friluftsliv (Havs- och vattenmyndigheten, 2017a). Att 

stärka besöksnäringen längs västkusten ingår i de regionala strategierna för att bidra 

till regional tillväxt. Havet identifieras här som en nyckelfaktor. Vidare betonar de 

regionala strategierna vikten av kommunal översiktsplanering för att åstadkomma ett 

långsiktigt och hållbart nyttjande och skydd av kust och hav. 

Friluftsliv och turism bidrar till miljöpåverkan genom flertalet belastningar såsom 

selektivt uttag av arter, undervattensbuller, luftföroreningar och nedskräpning. 

Effekter av belastningarna varierar med både tidpunkt och geografi.  

3.4.6 Sandutvinning 

Marin sand och grus kan utgöra ersättningsmaterial för naturgrus från land som i dag 

bl.a. används som material i betongproduktion (SGU, 2017). I dag finns endast ett 

tillstånd för utvinning av marin sand och grus i svenska vatten, och det är 

Sandhammar bank, söder om Ystad i Östersjöns havsplaneområde. Sveriges 

geologiska undersökning (SGU, 2017), bedömer att det på sikt maximalt skulle bli 

aktuellt med en årlig utvinning av marin sand och grus om 1–2,5 miljoner ton inom 

de svenska haven. Utvinning är främst aktuell i områden med stort behov av 

naturgrus och där det samtidigt finns begränsade mängder naturgrus på land. Fyra 

områden har pekats ut av SGU som mest lämpliga för utvinning i mindre skala, varav 

tre ligger i Östersjön (Sandhammar bank, Sandflyttan och Klippbanken) och ett i 

Bottniska viken (Svalans och Falkens grund) (SGU, 2017). 

Det sker idag inte någon koldioxidlagring i Sverige. Miljöeffekter av koldioxidlagring 

förknippas främst med risker för läckage från lagringsplatsen och potentiella effekter 

av försurning av vattnet, utöver belastning i samband med arbeten, anläggningar 

m.m. under processen. 
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3.4.7 Sjöfart 

I Bottniska viken spelar sjöfarten en viktig roll för basnäringarna gruv- och 

skogsindustri och är därför mycket viktig för regionens ekonomi (Länsstyrelserna, 

2015). I dag sker färjetrafik mellan Umeå och Vasa i Finland men Umeå kommun har 

i sin översiktsplan en vision om en framtida fast förbindelse över Norra Kvarken. 

Finland planerar för en framtida kärnkraftsutveckling, vilken förväntas öka mängden 

farligt gods som transporteras till havs i och i närheten av havsplaneområdet. 

Sjöfarten är säsongsberoende på grund av istäckning vintertid, vilken kräver 

isbrytning för att hålla farleder öppna (Havs- och vattenmyndigheten, 2016d).  

Östersjön är ett av världens mest trafikerade hav, mycket beroende av transport av 

varor till och från Ryssland samt övriga länder runt Östersjön (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2016e). Passagerar- och kryssningstrafik har ökat kraftigt sedan 

början av 2000-talet och bedrivs i dag i stor omfattning (Havsmiljöinstitutet, 2017). I 

Östersjöområdet finns i dag ett antal kärnkraftsreaktorer och det förekommer 

transporter av radioaktivt material som i och med Finlands kärnkraftsplaner i 

Bottniska viken kan väntas öka överlag i området.  

Sjöfarten i Västerhavet är mycket omfattande. Västsverige hanterade 42 procent av 

Sveriges totala godsmängd år 2016 (Trafikanalys, 2017). Här går fartyg till Göteborgs 

hamn som är Skandinaviens största hamn med möjlighet att ta emot mycket stora 

containerfartyg, men i havsplaneområdet går även transporter till och från Danmark 

och vidare in i Östersjön.  

Sjöfarten bidrar till miljöproblem på flera olika sätt. Utöver utsläpp av koldioxid som 

bidrar till klimatförändringar, ger förbränning av bränslen även upphov till 

luftföroreningarna svaveloxider (SOX), kväveoxider (NOX) och partiklar som bl.a. 

bidrar till försurning och övergödning. Svensk sjöfart står för 15–25 procent av de 

totala sjöemissionerna i hela Östersjöområdet, vartill tillkommer ett betydande 

bidrag från den internationella sjöfarten inom havsplaneområdet. Utsläppen av 

NOX-gaser (kväveoxider) från sjöfart har successivt ökat i Bottniska viken och 

Östersjön (Havsmiljöinstitutet, 2016b), medan utsläppen av svaveldioxid generellt 

minskar (Naturvårdsverket, 2016). Från den 1 januari 2015 begränsar nya regler 

sjöfartens svaveldioxidutsläpp, något som förhoppningsvis minskar dessa utsläpp 

ytterligare (Havsmiljöinstitutet, 2016b). Inom miljökvalitetsmålet Frisk luft finns ett 

etappmål preciserat att ”utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar ska ha 

börjat minska från fartygstrafiken i Östersjön och Nordsjön senast år 2016” 

(Naturvårdsverket, 2016). Etappmålet bedömdes ha nåtts inom utsatt tid medan det 

är ett stycke kvar till att nå miljökvalitetsmålet för år 2020. 

Utsläpp av växthusgaser från sjöfarten ökar fortfarande (Naturvårdsverket, 2016), 

trots att en minskning av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser sker. I 

miljöbedömningssammanhang är utsläppen av växthusgaserna koldioxid och 

kolmonoxid från sjöfart speciellt relevanta. Metangas (CH4) är en annan växthusgas 

som är av intresse då denna bl.a. finns i vissa havs- och sjöbottnar och därmed kan 

frigöras vid t.ex. resursutvinning. I Östersjön står båttrafiken för en stor del av 

utsläppen av växthusgaser, även om flygtrafik också är en betydande bidragande 
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faktor. Östersjöns färjor är i dag den fartygstyp som släpper ut mest koldioxid, följd 

av tankfartyg. Tankfartyg och fraktfartyg stod för den största delen av ökningen 

mellan 2014 och 2015. Enligt Havsmiljöinstitutet (2016b) skulle sjöfartens utsläpp av 

både växthusgaser och andra luftföroreningar lätt gå att minska genom minskade 

hastigheter till sjöss. 

Undervattensbuller orsakas av motorer, propellrar, ekolod m.m. och kan bl.a. störa 

marina organismers kommunikation. Vid tömning av barlastvatten finns risk att 

fartyg sprider främmande arter som etablerar sig i svenska vatten och konkurrerar ut 

inhemska arter med potentiellt stora konsekvenser för ekosystemen. Andra 

konsekvenser från sjöfart är systematiskt utsläpp av olja och andra kemikalier samt 

risk för större utsläpp vid grundstötning eller kollision. Rådande vind- och 

strömförhållanden i Västerhavet innebär att eventuella oljeutsläpp riskerar att snabbt 

nå land, vilket även gäller för marint skräp. Muddring och dumpning pågår utspritt 

inom hela havsplaneområdet och är en följdeffekt av sjöfarten. Grunda områden görs 

ofta djupare så att stora fartyg kan komma fram till hamnar i kustområdena. 

Muddring och dumpning kan förändra bottenmiljöer drastiskt genom att ta bort eller 

tillsätta stora mängder material. 

3.4.8 Yrkesfiske 

Det svenska yrkesfisket är varierat, med större båtar som oftast fiskar med trål och 

mindre båtar med burar, fällor och nät (Figur 10). Trender inom yrkesfisket är bl.a. 

att det går från ett småskaligt och kustnära fiske till fiske med större båtar (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2016d). En starkt negativ trend för antalet yrkesverksamma 

fiskare har pågått sedan mitten av 1990-talet.  

Fiske i Bottniska vikens havsplaneområde är tydligt säsongsberoende eftersom 

vinterklimatet medför att området är istäckt under delar av året. Fiske efter 

strömming med pelagisk trålning är det viktigaste fisket i detta havsplaneområde. 

Bottentrålning sker endast i mindre utsträckning. Siklöjefisket har störst ekonomisk 

betydelse inom Bottenviken och strömmingsfisket dominerar i Bottenhavet. Laxfiske 

bedrivs i hela området. Efterfrågan på lokalt fångad fisk och förädlad fisk är god. Det 

finns stora möjligheter att utveckla verksamheten. Utsjöfisket bedrivs till stor del av 

en finsk fiskeflotta. I Östersjön dominerar fiske på torsk, sill och skarpsill, vilket 

omfattar både trålning i vattenmassan (så kallad pelagisk trålning) och vid botten. 

Bottentrålning sker söder om Gotland (Havs- och vattenmyndigheten, 2016e). 

Västerhavet, med en relativt större artrikedom och biologisk mångfald erbjuder 

kommersiellt fiske på ett större antal arter än Östersjön och Bottniska viken, och 

fisket är mer diversifierat. Inom Västerhavet pågår bottentrålning i stora delar av 

havsområdet Skagerrak och mer begränsat inom Kattegatt, men inom båda 

områdena pågår bottentrålningen på djupa mjukbottnar. Bottentrålning efter 

havskräfta och räka är viktig i havsplaneområdet (Havs- och vattenmyndigheten, 

2016d). Dessa fisken efter skaldjur har gemensamt att deras fångstområden är mer 

platsbundna än vad som gäller för yrkesfiske efter fisk, då skaldjurens rörlighet är 

mindre. Ekosystemens känslighet för störningar från uttag av arter samt andra 
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belastningar är lägre i Västerhavet än i Östersjön och Bottniska viken (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2015a).  

Ett hårt bedrivet yrkesfiske har lett till ansträngda bestånd. Överfiske av rovfiskar 

påverkar näringskedjan med konsekvenser för andra delar av ekosystemen. Fiske 

bedöms vara bidragande orsak till tillståndet för hälften av de 300 marina arter som 

återfinns på ArtDatabankens rödlista (Havsmiljöinstitutet, 2016a). Bottentrålning är 

den metod som orsakar störst skador på den marina miljön, främst i form av uttag av 

arter inklusive genom bifångst, samt fysisk skada på bottenmiljön från abrasion och 

uppgrumling av sediment. I Öresund, där det råder trålförbud, finns det enda 

välmående torskbeståndet i svenska vatten (Havsmiljöinstitutet, 2016b). Även 

undervattensbuller och tillförsel av organiskt material hör till konsekvenserna av 

fisket. Konsekvenserna av pelagisk trålning är förknippade med samma typer av 

belastning som bottentrålning, med undantag av den fysiska påverkan på 

bottenmiljön (Havs- och vattenmyndigheten, 2016d).
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Figur 10. Yrkesfisket: Passivt fiske (V); Pelagiskt trålfike (M); Bottennära trålfiske (bottentrålning) (H) (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a). 
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4 Nollalternativet 

I detta kapitel beskrivs först nollalternativet som en trendframskrivning för planens 

sektorer till år 2030. Detta kompletteras med en framåtblick mot år 2050.  

4.1 Nollalternativet år 2030 

4.1.1 Rekreation 

Den marina turismen består av olika delar som kan förväntas ha olika utveckling över 

tid. Ett antal trender med betydelse för turismens utveckling har identifierats, bl.a. en 

generellt ökande turism, ökad utbredning av nischad turism och ekoturism, samt 

aktiva semestrar (WSP Sverige AB, 2016). Utvecklingen av turism och friluftsliv antas 

följa befolkningstillväxten i övrigt, och trots att turismens andel av svensk ekonomi 

ligger oförändrad på cirka 3 procent av Sveriges BNP, utgör den en allt större andel 

av landets totala export och sysselsättning. Ökad utländsk konsumtion anses vara den 

främsta faktorn bakom denna utveckling (Tillväxtverket, 2018). 

Den marina turismen förväntas fortsätta en uppåtgående trend (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2017c), med fortsatt ökning av antalet fritidsbåtar och 

fritidsbåtsturer (Helcom, 2018a). I denna analys görs en bedömning om en måttlig 

ökning med 5 procent till år 2030 med hänvisning till osäkerhet i bedömningarna och 

brist på tydlig trend i aktuell statistik (Havs- och vattenmyndigheten, 2017d). 

Fritidsfisket bedöms dock vara relativt konstant i omfattning till år 2030 (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2017d). Avseende turer med färje- och kryssningstrafik, 

förväntas färjetrafiken förbli relativt konstant till år 2030, samtidigt som det 

förutspås en ökning med cirka 16 procent i kryssningstrafiken och 7 procent i antalet 

passagerare i Östersjön och intilliggande havsbassänger (SHEBA, 2016). Göteborg, 

Öresundsregionen och Stockholm är bland de viktigaste färjeresemålen i hela 

Östersjöregionen. Enligt Helcoms senaste bedömning har passagerarvolymen ökat i 

de flesta svenska hamnar, förutom i hamnar på Skånes sydkust (Helcom, 2018a). 

Undervattensbuller förväntas öka till följd av ökad kryssnings- och färjetrafik. I Havs- 

och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för havsmiljön ges inte några förslag på 

åtgärder för att minska undervattensbuller, varför belastningen förväntas öka i 

proportion till sektorns utveckling (Havs- och vattenmyndigheten, 2017d). Däremot 

beräknas såväl luft- som vattenföroreningar från sjöfart, inklusive färje- och 

kryssningsfartyg minska över hela Östersjöregionen i linje med sista decenniets 

nedåtgående tendenser. Utsläpp av växthusgaser förväntas förbli oförändrad, trots 

den ökade trafiken (Helcom, 2018a; SHEBA, 2018). 

Med föreslagna åtgärder avseende insamling av skräp och förlorade fiskeredskap, 

samt förebyggande åtgärder, förväntas nedskräpningen minska (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2015d; 2017d). Ökat antal och användning av fritidsbåtar 

förväntas leda till en måttlig ökning av undervattensbuller och luftutsläpp samt 

oförändrad nivå utsläpp av metaller från bottenfärger. Miljöpåverkan från 
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fritidsbåtar inkl. fritidsfiske är störst i kustzonen och har därmed ringa effekter inom 

havsplaneområdena. 

Tabell 9. Rekreation (Friluftsliv, turism) – sektors- och belastningsutveckling till referensår 2030. 

 Sektors-
utveckling Belastningsutveckling 

  Uttag av 
arter 

Undervattens-
buller 

Vatten-
föroreningar 

Luft-
föroreningar 

Ned-
skräpning 

Fritidsfiske → → → → → ↘ 

Fritidsbåtar ↗ - ↗ → ↗ ↘ 

Kryssnings-
trafik 

↑ - ↑ ↘ ↘ ↘ 

Färjetrafik → - → ↘ ↘ ↘ 

↑ kraftig ökning (≥10 procent), ↗ måttlig ökning (<10 procent), → oförändrad situation, ↘ måttlig minskning (<10 

procent), ↓kraftig minskning (≥10 procent) 

4.1.2 Kulturmiljö  

I svenska vatten finns ett omfattande kulturarv som består av fartygslämningar, 

boplatser från äldre stenålder, pålspärrar, hamnanläggningar med mera. Kunskap 

saknas i hög grad om kulturarvet i havet, såväl vad gäller detaljer som översikter och 

sammanställningar. 

Ökat nyttjande av havet 

Exploatering av havet förväntas öka till 2030, dels i form av konstruktioner för energi 

och andra typer av anläggningar, dels genom av ett mer intensivt nyttjande inom 

olika sektorer som försvar, sjöfart och turism. En högre konkurrens mellan olika 

intressen kan minska alternativen vid lokalisering av olika verksamheter samtidigt 

som en hög kunskap om kulturarvet i havet behöver finnas för att hänsyn ska kunna 

tas till det. Okända kulturmiljöer på havsbotten kan skadas och intressekonflikter i 

kustzonen kan påverka kulturmiljöer på land.  

Kustsamhällen 

Fiskerinäring har historiskt haft en stor betydelse för lokal utveckling och präglat 

kustsamhällen och kulturmiljön. Yrkesfisket bedöms ha en liten nedgång till 2030, 

grundat i en ökad ekosystemanpassning av hela fiskesektorn. Detta kan påverka ett 

mer småskaligt och lokalt fiske negativt vilket kan förändra förutsättningarna för 

kustsamhällen där fiske är en traditionell och betydelsefull näring. Hur denna 

användning förändras till år 2030 är inte möjligt att förutspå utifrån dagens kunskap 

om det kustnära fiskets utveckling. 

Utvecklad kunskap och skydd av marina kulturmiljöer 

Till 2030 kommer det ske en viss förbättring av den samlade kunskapen om och 

värdebeskrivningen av marina kulturmiljöer. Vissa kulturmiljöer kan komma att 

pekas ut som riksintresseområden vilket stärker deras ställning vid avvägning mellan 
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olika intressen. Utvecklad förvaltning av naturvärden inom marina skyddade 

områden kan främja bevarandet av kulturmiljöer. 

Effekter från klimatförändringar 

Klimatförändringen kan påverka hastigheten i naturliga processer som 

strandförskjutning och bottenrörelser, som på sikt kan beröra arkeologiskt material 

på havets botten. Ett förändrat klimat kan också påverka livsbetingelserna i Östersjön 

för invasiva arter som introduceras till områden utanför sina ursprungliga 

utbredningsområden. Högre vattentemperatur och förändrad salthalt och 

hydrografiska förhållanden kan göra det möjligt för olika träätande organismer som 

idag inte finns i Östersjön att etablera sig, vilket skulle kunna skada kulturhistoriskt 

värdefulla fartygslämningar eller andra kultur- eller naturhistoriskt värdefulla 

lämningar. Effekter från klimatförändringar på kulturmiljövärden antas bli 

begränsade till år 2030, och ingår därför inte i nollalternativet. 

4.1.3 Energi 

Med rådande politiska målsättningar på energi- och klimatområdet (t.ex. mål om 100 

procent förnybar elproduktion år 2040 (Energikommissionen, 2017), finns ett tryck 

på utbyggnad av förnyelsebar energi, där vindkraft förväntas spela en viktig roll. Den 

havsbaserade vindkraften har enligt Energimyndigheten en stor potential men i 

dagsläget är utbyggnad av vindkraft på land relativt konkurrenskraftigt vilket 

hämmar utvecklingen till havs (Energimyndigheten, 2017a). Nuvarande stöd för 

havsbaserad vindkraft genom elcertifikatssystemet bedöms inte tillräckligt för att 

göra alternativet konkurrenskraftigt. Energimyndigheten har på regeringens uppdrag 

tagit fram förslag om system för slopade anslutningsavgifter för havsbaserad 

vindkraft. Slopade anslutningsavgifter innebär en betydande kostnadsreduktion8 

(Energimyndigheten, 2018). Om anslutningsavgiften slopas kan det få betydande 

positiva konsekvenser för vindkraftsetableringen till havs. 

Utvecklingen för vindkraft i havsplaneområdet till år 2030 beror på flertalet faktorer 

som utveckling för teknik, kostnader, elpriser och politiskt agerande i form av 

implementering av styrmedel. Energimyndigheten (2017a) gör bedömningen att en 

begränsad etablering sker till 2030 och att utvecklingen tar fart först efter 2030.  

Inom havsplaneområdena finns två aktuella tillstånd, Kriegers flak med tillstånd för 

uppförande av 120 verk och en installerad effekt på 640 MW, samt Taggen, belägen i 

Hanöbukten med tillstånd för uppförande av 60 verk med 415 MW installerad effekt. 

Trender som identifieras för den tekniska utvecklingen är bland annat att verken blir 

högre och rotorbladen blir längre, samt att fundamenttekniken utvecklas (WSP 

Sverige AB, 2016; Energimyndigheten, 2017a; 2017d). Utvecklingen mot större 

rotorblad går snabbt (Havs- och vattenmyndigheten, 2017d), och det får inverkan på 

antalet verk som är lämpligt att uppföra per område och dess avstånd i förhållande 

till varandra. Förväntad utveckling av flytande verk, gör det möjligt att placera parker 

                                                           
8 Kontakt med Energimyndigheten 2017-12-12. 
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på större djup än idag och med potentiellt lägre konflikt med andra intressen. 

Etablering av flytande verk antas först efter år 2030 (Energimyndigheten, 2017a, 

Havs- och vattenmyndigheten, 2017d).  

Med hänvisning till en stark politisk vilja att påskynda omställningen till förnybar 

energiproduktion samt pågående utredningar på området kan viss etablering av 

vindkraft i havsplaneområdet komma att ske, och de tillståndsgivna etableringarna 

bedöms kunna komma till stånd fram till år 2030. I nollalternativet och tillhörande 

beräkningar i Symphony görs därför antagandet att vindkraft kommer att bedrivas i 

områden som idag har tillstånd samt område med befintlig produktion. I dessa 

områden kommer påverkan på miljö att öka i form av störning och förlust av 

bottenmiljöer, samt störning av marina djur genom fysisk interaktion och 

undervattensbuller. Dessa effekter är störst under bygg- och nedmonteringsfaserna, 

men även under driftsfasen ökar trafiken för underhåll av verken, med tillhörande 

påverkan främst i form av undervattensbuller, men även potentiellt fysisk störning av 

marina djur. Vindkraftsutbyggnad har dessutom en potentiellt betydande påverkan 

på havsfåglar kopplad till störning eller förlust av livsmiljöer, dödlighet från kollision 

och ändring av flygstråk samt födosöksområden och –beteende (Naturvårdsverket, 

2017). Kunskapen om påverkan av havsbaserad vindkraft på fladdermöss är idag 

otillräcklig för att bedöma effekten av utbyggnaden till år 2030. 

Potential finns för utveckling av vågkraft i Sverige men utveckling utöver 

pilotanläggningar i kustzonen förväntas dock inte förrän efter 2030. För övriga typer 

av havsenergi så som energi från havsströmmar, tidvatten och salthaltgradienter 

tycks det idag inte finnas tillräckligt bra och konkurrenskraftiga förhållanden i 

Sverige, varför de inte förutspås växa till år 2030. Mot denna bakgrund förväntas inte 

heller någon förändring i verksamheternas belastningar på miljön.  

Tabell 10. Energi - sektors- och belastningsutveckling till referensår 2030.  

 Sektors-
utveckling Belastningsutveckling 

  Fysisk 
förlust 

Fysisk 
störning 

Biologisk 
störning 

Undervattens-
buller 

Havsbaserad vindkraft ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

Kraft från vågor, strömmar, 
tidvatten och salthalts-
gradienter 

→ → → → → 

↑ kraftig ökning (≥10 procent), ↗ måttlig ökning (<10 procent), → oförändrad situation, ↘ måttlig minskning (<10 

procent), ↓kraftig minskning (≥10 procent) 

4.1.4 Försvar 

I regeringens proposition om försvarspolitisk inriktning (prop. 2014/15:109) beskrivs 

ett förändrat försvarspolitiskt läge som motiverar upptrappningar i Försvarsmaktens 

verksamhet. Ett riksdagsbeslut från 2015 om ökade satsningar på militär förmåga 

förväntas bland annat innebära att övningsverksamhet och signalspaning ökar i 

havsområdena (prop. 2014/15:109). En trolig utveckling inom signalspaning är att 

fasta anläggningar byts ut till mobila, och idag förväntas inte några fasta 
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installationer etableras. Militära aktiviteters belastningar i form av ökat 

undervattensbuller, tillförsel av toxiska substanser och fysisk störning av 

undervattensmiljöer och marina djur förväntas öka proportionerligt med sektorns 

utveckling till 2030.  

Tabell 11. Försvar - sektors- och belastningsutveckling till referensår 2030. 

 Sektors-
utveckling Belastningsutveckling 

  Undervattensbuller Tillförsel av 
farliga ämnen 

Fysisk 
störning 

Skjutfält/Övningsområden ↗ ↗ ↗ ↗ 

Dumpad ammunition ↗ ↗ ↗ ↗ 

↑ kraftig ökning (≥10 procent), ↗ måttlig ökning (<10 procent), → oförändrad situation, ↘ måttlig minskning (<10 

procent), ↓kraftig minskning (≥10 procent) 

4.1.5 Lagring och utvinning av material 

I havsplaneområdet för Östersjön finns ett fåtal avlagringar med sand och grus med 

geologiska förutsättningar för utvinning (SGU, 2017). En ökande efterfrågan på sand 

som ersättning till natursand förväntas leda till att det efter 2030 utvinns sand i 

Östersjön i större omfattning än idag. I nollalternativet antas utvinning enbart ske i 

befintligt område vid Sandhammar bank med en 10procent ökning och ingen ny 

etablering för utvinning av marin sand och grus i övrigt i havsplaneområdena. I 

sandutvinningsområden och i intilliggande områden förväntas miljöpåverkan i form 

av fysisk störning och förlust samt undervattensbuller öka lokalt i samma proportion 

som aktiviteten. Negativa effekter drabbar inte bara bentiska utan även pelagiska 

miljöer och organismer. 

En undersökning som genomförts under 2016 på uppdrag av SGU, visar att det finns 

stor potential för koldioxidlagring i Sverige (SGU, 2016). Då koldioxidlagring är en 

teknik som har potential att bidra till att nå uppsatta klimatmål, kan efterfrågan 

förväntas öka på sikt (WSP Sverige AB, 2016). En relativt långsam utveckling av 

metoden samt en potentiellt stor opposition på grund av osäkerhet kring risker med 

tekniken, bidrar till bedömningen att utveckling av koldioxidlagring i Östersjön inte 

är aktuellt förrän efter 2030 (SGU, 2016).  

Tabell 12. Utvinning och lagring av material – sektors- och belastningsutveckling till referensår 2030. 

 Sektors-
utveckling Belastningsutveckling 

  Fysisk störning Fysisk förlust Undervattensbuller 

Koldioxidlagring → → → → 

Sandutvinning ↑ ↑ ↑ ↑ 

↑ kraftig ökning (≥10 procent), ↗ måttlig ökning (<10 procent), → oförändrad situation, ↘ måttlig minskning (<10 

procent), ↓kraftig minskning (≥10 procent) 
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4.1.6 Natur 

Bedömningen är att flera maritima aktiviteter kommer att öka eller göra större 

anspråk på den marina fysiska miljön till 2030, däribland sjöfart, 

försvarsverksamhet, utvinning av vindenergi och eventuellt även vattenbruk. I 

kustnära vatten väntas fritidsaktiviteter öka i intensitet och miljöpåverkan. Yrkesfiske 

förväntas inte minska från dagens nivåer.  

Tillförsel av näringsämnen till Östersjön har minskat sedan 1980-talet 

(Havsmiljöinstitutet, 2016a), och trenden om minskad tillförsel från såväl 

landbaserade källor som jordbruk och avloppsreningsverk som atmosfärisk 

deposition förväntas fortsätta (Havs- och vattenmyndigheten, 2017b). Trots detta 

fortsätter syrefattiga och syrefria djupa bottnar breda ut sig i de flesta svenska 

havsbassänger, och återhämtningen från övergödningsproblemen beräknas ta mycket 

lång tid (Sveriges miljömål, 2019; HELCOM, 2018b; Havs- och vattenmyndigheten, 

2018a). Detta beror bl.a. på den låga tillströmningen av syrerikt vatten och det starka 

språngskiktet i Östersjön. På medellång och lång sikt förväntas effekter från 

klimatförändringar medföra ytterligare stress på de marina ekosystemen från bl.a. 

försurning, förändring av vattnets salthalt och större risk för utbredning av 

främmande arter. Utvecklingen till år 2030 är dock inte möjlig att predicera. 

Politiska mål om utökat inrättande av marina områdesskydd samt behov av att 

begränsa påverkan från ökande maritima aktiviteter leder sannolikt till ett utökat 

områdesskydd till år 2030 (Havs- och vattenmyndigheten, 2016d). I nollalternativet 

antas därför att år 2030 är områdesskydd infört i områden där det idag planeras 

inrättande av skydd. 

4.1.7 Sjöfart 

Ett flertal framtidsscenarier för 2030 har tagits fram för sjöfartsutvecklingen i 

Östersjön inom Sheba-projektet (SHEBA, 2016; 2018). I scenariot som bygger på en 

fortsättning av trender från senare år och befintliga regleringar antas antalet fartyg 

öka i genomsnitt med 4procent och lastkapaciteten med 17procent till år 2030.9 

Utifrån detta antas sjöfartsbuller samt grumling orsakad av sjöfart öka med 

10procent till år 2030. Baserat på SHEBA:s och Helcoms trendanalyser över 

fartygsantal, läckage och oljeanvändning ombord antas dock de operationella 

utsläppen av olja minska med 5procent under samma tidsperiod (SHEBA, 2018; 

HELCOM, 2018a). 

Befintliga ytor för fartygsstråk antas dock tillräckliga för att hantera en förväntad 

ökning. En generell trend som förväntas fortsätta är att fartygen blir större. Brohöjd i 

Stora bält och vattendjup i Öresund begränsar dock storleken på fartyg in i Östersjön. 

Den pågående trenden med ökande kryssnings- och färjetrafik kan också förväntas 

fortsätta. Antagande görs att muddring av befintliga farleder kan behöva utökas för 

att möjliggöra framdrift av mer djupgående fartyg.  

                                                           
9 S.k. ”business as usual” (BAU) scenario. 
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Sjöfartens utsläpp till luft regleras med flera nationella och internationella 

bestämmelser, t.ex. EUs Svaveldirektiv och IMOs Svavelkonvention. Regelverk och 

bestämmelser kan påverka den stödjande infrastrukturen och möjligheterna till 

bunkring, då fartyg går över till alternativa bränslen, vilket i sin tur kan påverka 

sjöfartens stråk och rörelsemönster. Trots att flera och större fartyg förväntas 

trafikera svenska vatten år 2030, förväntas utsläpp av växthusgaser förbli oförändrat. 

Dessutom förväntas det regelverk som nyligen trätt i kraft eller som träder i kraft 

inom de närmaste åren bidra till en minskning av utsläpp av förorenade ämnen till 

luft och vatten (HELCOM, 2018a; SHEBA, 2018). På liknande sätt förväntas den 

fortsatta implementeringen av Barlastkonventionen, där barlastvatten ska renas före 

utsläpp, bidra till minskad spridning av främmande arter till 2030.  

Tabell 13. Sjöfart – sektors- och belastningsutveckling till referensår 2030. 

 Sektors-
utveckling Belastningsutveckling 

  Fysisk 
störning 

(påverkan 
på botten) 

Under-
vattens 
buller 

Utsläpp av 
olja och 
farliga 

substanser  

Utsläpp av 
luftföro- 

reningar? 

Tillförsel och 
spridning av 
främmande 

arter? 

Maritima 
transporter 

↗ antal fartyg 

↑ lastkapacitet 
↑ ↑ ↘ ↑ ↘ 

Dumpning 
av mudder-
massor 

↗ ↗ - - - - 

↑ kraftig ökning (≥10 procent), ↗ måttlig ökning (<10 procent), → oförändrad situation, ↘ måttlig minskning (<10 

procent), ↓kraftig minskning (≥10 procent) 

4.1.8 Vattenbruk och blå bioteknik 

Teknisk och kunskapsmässig utveckling kan ge bättre förutsättningar för odling i 

havet längre från kusten och kan potentiellt vara aktuellt i havsområdena till år 2030. 

Med hänvisning till osäkerhet i utvecklingen antas dock att det inte bedrivs 

vattenbruk i havsområdena i bedömningens nollalternativ år 2030. Därmed blir det 

inte heller några ändringar i miljöpåverkan kopplat till denna sektor. 

Tabell 14. Vattenbruk och blå bioteknik – sektors- och belastningsutveckling till referensår 2030. 

 Sektors-
utveckling Belastningsutveckling 

  Tillförsel av 
näringsämnen 

Fysisk 
störning 

Biologisk  
störning 

Vattenbruk → → → → 

↑ kraftig ökning (≥10 procent), ↗ måttlig ökning (<10 procent), → oförändrad situation, ↘ måttlig minskning (<10 

procent), ↓kraftig minskning (≥10 procent) 

4.1.9 Yrkesfiske 

Efterfrågan på fisk som livsmedel är stor och förväntas växa (WSP Sverige AB, 2016). 

Den redan påbörjade strukturomvandlingen av yrkesfisket från mindre båtar och 

enmansföretag som ersätts av större enheter med högre kapacitet, förväntas fortsätta 
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(Havs- och vattenmyndigheten, 2016d). Trenden med minskande antal aktiva fiskare 

förväntas vara en del av denna utveckling.   

Förvaltning inklusive regleringar av fisket förväntas leda till ökade möjligheter till 

fångster på sikt (Havs- och vattenmyndigheten, 2017d). Fisket förväntas dock vara 

stabilt till 2030. En av många osäkerheter för framtiden är hur klimatförändringar 

med höjd vattentemperatur, ändrade våg, ström- och salthaltförhållanden och 

förväntat sänkt pH i haven kan påverka marina miljöer och kommersiella 

fiskbestånd. Kunskapen om dessa förändringar är idag otillräcklig för att kunna 

bedöma effekterna på yrkesfiske. 

Inrättande av marina områdesskydd med helt eller delvis reglerat fiske är åtgärder 

som kan förväntas leda till skydd av bl.a. känsliga bottenmiljöer och uppväxtområden 

för fisk och andra marina organismer. Åtgärder för att uppfylla miljökvalitetsnormer 

om biologisk mångfald och fysisk störning på havsbotten kan också leda till utökat 

skydd av specifika arter och bottenmiljöer. Den pågående utvecklingen av 

fiskeredskap och metodik för att minska konsekvenser på miljön från fisket förväntas 

fortsätta. Exempel är utveckling av selektiva redskap för minskning av bifångst, samt 

tekniker för att minimera skador på bottenmiljöer (Havs- och vattenmyndigheten, 

2016d). De uttagsgränser för kommersiella arter som bestäms på en överstatlig nivå 

genom den Gemensamma Fiskeripolitiken spelar en viktig roll för fångstuttag och 

därmed även för konsekvenserna kopplat till belastningen Selektivt uttag av arter. 

Sammantaget bedöms belastningar från yrkesfisket genom fysisk störning samt uttag 

av fisk minska till 2030. 

Tabell 15. Yrkesfiske – sektors- och belastningsutveckling still referensår 2030. 

 Sektorsutveckling 
Belastningsutveckling 

  Selektivt uttag av arter Fysisk störning  
(från trålning) 

Bentisk trålning → /↘ ↘ ↘ 

Pelagisk trålning → /↘ ↘ ↘ 

Övrigt fiske →  ↘ ↘ 

↑ kraftig ökning (≥10 procent), ↗ måttlig ökning (<10 procent), → oförändrad situation, ↘ måttlig minskning (<10 

procent), ↓kraftig minskning (≥10 procent) 

4.2 Utblick mot 2050  

4.2.1 Rekreation 

Den maritima strategin visar vision och strategi för maritima näringar för år 2050 

och beskriver utvecklingspotentialen för den marina turismen som god 

(Näringsdepartementet, 2015). Efterfrågan möjligheter att ta del av skärgårdslivet 

och nyttja havet för rekreation förväntas öka, från både nationell och internationell 

turism. En av flera förutsättningar är att viktiga natur- och kulturvärden bevaras. 

Identifierade trender mot mer aktiva semestrar, nischad turism och ekoturism kan 

också leda till delvis annat användande av havet än i dag med potentiellt ökade 
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belastningar av känsliga miljöer. Med ökat nyttjande av havet för rekreation kan 

aktiviteternas belastningar förväntas öka även om de i viss mån kan ändras över tid 

eller ersättas med andra typer av aktiviteter och belastningar. 

4.2.2 Kulturmiljö 

Nyttjandet av havet förväntas fortsätta öka mot 2050 och därmed ökar konkurrensen 

mellan olika intressen allt mer. Hotet mot kulturvärdena i och vid havet ökar med en 

allt mer omfattande och diversifierad användning. Behovet av att skydda 

kulturmiljöer genom planering, förvaltning och platsspecifikt skydd förväntas öka. 

Samtidigt utvecklas successivt kunskapen om marina kulturmiljöer och deras värden. 

4.2.3 Energi 

Sannolikt har politiska mål om förnybar energiproduktion och teknisk utveckling lett 

till att det 2050 blivit ekonomiskt mer fördelaktigt att bygga och driva vindkraft till 

havs, och att utvecklingen tagit fart. Till 2050 kan också utvecklingen av flytande 

vindkraftverk gjort att det är en vanligt tillämpad teknik som också möjliggör 

placering av verk på större djup och andra platser än idag. Avseende den 

havsbaserade energin i form av vågkraft och strömmar kan det förväntas ske en 

utveckling fram till 2050. Satsningar från Energimyndigheten görs för att öka 

möjligheten till kommersialisering (Energimyndigheten 2017c). Med en förväntat 

stark utveckling av havsbaserad vindkraft samt viss utveckling av övriga energislag 

till havs, följer också att belastningar i form av buller, ljusföroreningar och fysisk 

förlust och störning förväntas öka. Eventuellt bidrar en förväntad användning av 

flytande vindkraftverk till att fysisk störning ökar i mindre utsträckning än själva 

sektorn. 

4.2.4 Försvar 

Teknisk utveckling och förändringar i försvarspolitiskt läge gör det mycket svårt att 

bedöma totalförsvarets utsikter till år 2050 (WSP Sverige AB, 2016). Beskrivna 

trender för scenario 2030 kan förväntas fortsätta även till 2050. 

4.2.5 Lagring och utvinning av material 

Troligt är att utvinning av sand från havsbotten blir allt mer angeläget över tid med 

tanke på att naturgrusresurser på land är en ändlig resurs som är viktiga att bevara. 

Samtidigt förväntas efterfrågan på sand och grus fortsätta öka, pga. framförallt 

ökande byggproduktion och eventuellt återfyllnad av eroderade stränder. Till år 2050 

antas att efterfrågan och tekniken utvecklats så att testverksamhet för 

koldioxidlagring i havet kan inledas om förutsättningarna är goda. Antagandet gäller 

framförallt i Östersjön där förutsättningarna enligt utredningar ansetts bäst (SGU, 

2016).  
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4.2.6 Natur 

År 2050 beräknas än hårdare tryck på den marina miljön jämfört med år 2030. En 

trolig utveckling är att energiproduktion till havs blivit mer lönsam och att etablering 

av vindkraftsparker tagit fart men även i viss mån andra energikällor till havs. 

Sandutvinning, vattenbruk, försvarsverksamhet och sjöfart kan förväntas bedrivas i 

större omfattning i havsområdena. Troligt är också att politiska styrmedel och 

teknisk utveckling driver på för minskade belastningar från aktiviteterna. Till 

exempel kan flytande vindkraftverk vara vanligt med mindre belastning på den 

fysiska miljön samt med potentiellt lägre konflikt med andra intressen som 

naturvård.  

En fortsatt nedåtgående trend av näringsämnen till Östersjön ger troligtvis positiva 

effekter för övergödningsproblematiken. Men återhämtning av ekosystemen är en 

komplex process och sker långsamt och Östersjöns tillstånd år 2050 är osäkert. 

Fortsatt viktigt för ekosystemens tillstånd är reglering av uttag av marina arter, som 

bör ske adaptivt efter beståndens tillstånd. Effekter från klimatförändringar kan år 

2050 förväntas vara mer omfattande med potentiellt stora effekter från försurning, 

varmare vattentemperatur, förändrad salthalt och utbredning av främmande arter.  

4.2.7 Sjöfart 

Sjöfarten inom havsområdena bedöms fortsätta öka till 2050, inte bara antalet fartyg, 

men framförallt dess storlek (SHEBA, 2016). Ett potentiellt scenario är att det 2050 

är vanligt med automatstyrda och obemannade fartyg, som kan leda till ett mer 

effektivt utnyttjande av fartygsstråken (Havs- och vattenmyndigheten 2016d). En 

möjlig utveckling är att reglering av fartygsbränsle blir strängare över tid för att 

ytterligare minska miljöeffekter från luft- och vattenföroreningar samt klimatutsläpp. 

Ökad trafik med större fartyg innebär större påverkan på grunda havsbottnar, samt 

ökat undervattensbuller.  

4.2.8 Vattenbruk och blå bioteknik 

Efterfrågan av marina livsmedel kan förväntas vara fortsatt stor år 2050. Möjligen 

finns andra och utvecklade användningsområden för exempelvis alger för produktion 

av mat, foder och biogas. Troligt är att en ökad efterfrågan bidrar till en ökad 

användning av vattenbruk år 2050. Teknisk utveckling kan göra det möjligt för odling 

längre ut i havet och möjligt är att samexistens sker med fasta installationer från till 

exempel energiproduktion. För att minska näringsläckage till omgivande miljöer från 

odling av matfisk, sker troligtvis odling i slutna system i större omfattning än idag.  

4.2.9 Yrkesfiske 

Den förväntat ökade efterfrågan av fisk och andra marina livsmedel kan potentiellt 

mötas delvis av produktion från vattenbruk i havet och på land. Utöver den egna 

verksamhetens belastningar på den marina miljön och fiskebestånden, påverkas 

möjligheterna till framtida uttag även av andra belastningar och havens miljöstatus. 

Östersjön och Bottniska viken är särskilt känsliga för störningar som kan påverka 
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fisket då ekosystemen är hårt belastade från t.ex. övergödning, föroreningar, 

överfiske m.m. Ekosystemens hälsa, effekter från klimatförändringar m.m. är 

osäkerheter som gör det svårt att prognosticera yrkesfisket år 2050. 

Fiskeriförvaltningen är under ständig utveckling. Teknikutveckling för att minimera 

fiskets miljöpåverkan förväntas fortsätta (Havs- och vattenmyndigheten, 2016e).  
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5 Planalternativet 

I detta avsnitt sammanfattas planeringens huvuddrag för de tre havsplaneområdena 

utifrån beskrivningarna i planhandlingen. En mer detaljerad beskrivning av planen 

för varje havsområde ges i respektive avsnitt i kapitel 7-9. 

5.1.1 Havsplan Bottniska viken 

Bottniska vikens planområde är det som är minst belastat av mänsklig påverkan 

samtidigt som miljötillståndet fortfarande behöver förbättras för att god miljöstatus 

ska nås (Figur 11). Här finns stora områden med höga frilufts- och naturvärden och 

goda förutsättningar för olika verksamheter, däribland stora industrier som är 

beroende av sjöfart för sina transporter. I söder finns flera områden med 

förutsättningar för vindkraft till havs. Vissa områden för energiutvinning omfattas av 

Natura 2000-lagstifningen, vilket innebär att vindkraftsetablering endast kan tillåtas 

där, om den inte riskerar att skada eller störa skyddade livsmiljöer eller arter. 

Havsplanen redovisar även ett område i Bottenviken som kan vara lämpligt för 

utvinning av sand. Totalförsvaret har intressen i havsplaneområdet, bland annat i 

form av ett sjöövningsområde i norra Bottenhavet samt influensområden för 

verksamheter på land. Samexistens mellan olika aktiviteter behöver ibland regleras, 

vilket inte sker i havsplanen utan genom annan lagstiftning. Världsarvet Höga kusten 

är välbesökt av turister året om men främst på sommaren, när turbåtar och 

fritidsbåtar trängs i hamnarna i området. Yrkesfisket bedrivs mest småskaligt, och i 

havsplanen är användning yrkesfiske geografiskt utspridd och koncentrerat till Södra 

Bottenhavet. Den betydande andelen yrkesfiske i havsplaneområdet som bedrivs av 

finländska fiskefartyg bedöms kunna samexistera. Användning natur anges i 

havsplanen för flera stora områden med höga naturvärden, däribland naturreservat 

eller Natura 2000-områden. Havsplanen pekar även ut flera områden där 

verksamheterna anses behöva visa särskild hänsyn till höga naturvärden. 
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Figur 11. Plankarta över havsplaneområdet Bottniska viken (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a). 
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5.1.2 Havsplan Östersjön 

Östersjön präglas av höga natur- och kulturvärden och attraktiva livsmiljöer för 

människor, och kust- och skärgårdslandskapen nyttjas flitigt för rekreation och 

friluftsliv (Figur 12). Stora områden med höga naturvärden förekommer i 

havsplaneområdet och där det finns skyddade områden anger havsplanen 

användning natur. Utöver dem finns ett flertal områden där verksamheter behöver ta 

särskild hänsyn till höga naturvärden. Östersjön drabbas också av betydande 

miljöproblem, däribland stora områden med döda bottnar som är syrefria. 

Östersjön har stor betydelse för den internationella handeln och är ett av världens 

mest trafikerade områden i världen. Fartygsstråk som sträcker sig från Sveriges 

grannländer in i svensk ekonomisk zon har i planeringen identifierats som allmänna 

intressen av väsentlig betydelse och anges som användning sjöfart. Med syfte att låta 

sjöfartens påverkan på alfågel- och tumlarepopulationer utredas vidare i ett bredare 

trafiksystemperspektiv, föreslås i havsplanen två utredningsområden för sjöfart norr 

och söder om Gotland. I havsplaneområdet har också områden som kan vara möjliga 

för utvinning av sand identifierats, samt goda grundförutsättningar för havsbaserad 

energiutvinning. Yrkesfisket sker på mycket stora ytor, samtidigt som fiskeområden 

förändras över tid, varför ytan för användning yrkesfiske är utbredd i havsplanen. 

Sveriges totalförsvar har omfattande intressen i havsplaneområdet, bland annat i 

form av sjöövningsområden. I ett flertal lämpliga områden för vindbruk ges företräde 

till totalförsvarets intressen. 
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Figur 12. Plankarta över havsplaneområde Östersjön (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a). 
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5.1.3 Havsplan Västerhavet 

Västerhavets havsplaneområde innehåller ett stort antal attraktiva livsmiljöer för 

människor och friluftslivet och turismen är utbredda utmed hela kusten (Figur 13). 

Det bedrivs mycket yrkesfiske efter både fisk och skaldjur som fångas med olika 

redskap. Yrkesfisket är geografiskt omfattande och föränderligt över tid, varför ytan 

för användning yrkesfiske är stor i havsplanen. Sjöfart är omfattande i hela 

planområdet, med flera hamnar på västkusten med stor betydelse för svensk 

utrikeshandel. Nya beslutade trafiksepareringar längs västkusten omfattas av 

havsplanens användning sjöfart. Sveriges totalförsvar har intressen i 

havsplaneområdet, bland annat i form av sjöövningsområden. Det finns dessutom 

goda förutsättningar för förnybar energiutvinning genom havsbaserat vindbruk, tack 

vare lämpliga djup, goda vindförhållanden och närhet till land. I Skageraks norra 

delar omfattas planområdet av en mellankommunal kustzonsplan där ett 

utvecklingsområde för marin energi och livsmedel pekas ut. Området är dock litet i 

förhållanden till plankartans geografiska skala och markeras därför inte i plankartan. 

Trots goda förutsättningar för åtskilliga aktiviteter och att samexistens ofta är 

reglerad behöver miljötillståndet i Västerhavet förbättras för att god miljöstatus ska 

nås. Flera områden med höga naturvärden är naturreservat och Natura 2000-

områden och pekas ut som användning natur. I Skagerrak finns Kosterhavets 

nationalpark, som är delvis belägen i kustzonen utanför havsplaneområdet och där 

naturskyddet främst gäller undervattensmiljöer. Havsplanen anger även områden för 

särskild hänsyn till höga naturvärden. 
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Figur 13. Plankarta över havsplaneområdet Västerhavet (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a). 
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6 Mijöbedöming Bottniska viken 

I detta kapitel beskrivs nuläge, nollalternativ och effekter av planförslaget för 

planområdet Bottniska viken. De tre första avsnitten redovisar detta för 

havsområdena Bottenviken, Norra Bottenhavet och Norra Kvarken, och Södra 

Bottenhavet. Kapitlets sista avsnitt beskriver de miljöeffekter som bedömts 

gemensamt för Bottniska vikens tre havsområden. 

6.1 Bottenviken 

6.1.1 Nuläge  

Marin ekologi 

Bottenviken är ett grunt och tillflödesdominerat havsområde med låg salthalt god 

syresättning. Den omfattande isbeläggningen karaktäriserar området vintertid. 

Antalet arter är lågt jämfört med våra andra hav och utsjöns bottnar innehåller både 

lera, sand och steniga partier. Kunskapen om den geografiska utbredningen av arter 

och livsmiljöer är relativt låg i Bottenviken. 

I Bottenvikens utsjö består bottenfaunan till stor del av små sedimentlevande djur, så 

kallad meiofauna. Med undantag för skorven som utgör en allmänt förekommande 

nyckelart så är förekomsten begränsad av stora bottenlevande djur och 

strukturbildande arter saknas i utsjön. Isbildningen skapar emellertid viktiga 

strukturer för is-specialiserade plankton under vinterhalvåret. På grund av det svagt 

bräckta vattnet är fiskfaunan begränsad i Bottenvikens utsjö, men omfattar ändå flera 

för fisket viktiga arter såsom siklöja, sik, lax, öring och sill/strömming. Gråsäl 

förekommer och särskilt viktigt är havsområdet för vikare som är helt beroende av 

istäcket under vintern.       

Gröna kartan (Figur 14) ger en översiktlig bild av samlade ekologiska värden. Denna 

bild, som spänner över hela ekosystemet och inte tar hänsyn till sporadiska värden 

eller enstaka förekomst av hotade arter, indikerar att de samlade värdena är som 

högst i de nordvästliga delarna av Bottenviken. Inom det havsplanerade området rör 

det sig särskilt om havet utanför Kalix, Luleå och Piteå skärgårdar. 
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Figur 14. Gröna kartan för havsplaneområdet Bottniska viken. Grön och purpur färg anger högre respektive 
lägre kumulativt miljövärde. 
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Skyddade områden 

Marakallen är ett Natura-2000 område som är ett stort, flackt grundområde utanför 

Luleås. Botten består av hårda moränbottnar och sandiga sediment i ett mosaikartat 

mönster, vilket bidrar till en hög habitatvariation. Banken är ett viktigt koloniområde 

för vikaren och gråsälen och även ett viktigt lek- och uppväxtområde för flera 

fiskarter (Länsstyrelsen Norrbotten, 2010). 

Det finns flera skyddade områden i kustzonen från Piteås skärgård och norrut, 

däribland flera N2000-områden, som ligger invid eller nära havsplanens gräns. 

Värden i områdena som skydds innefattar främst olika vegetationstyper och 

flyttfåglar, som särskilt nyttjar öarna under häckning. 

Nuvarande miljösituation 

Bottenviken uppvisar god status för planktonsamhälle och med avseende på 

övergödning (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). Situationen för vikare och en 

del fiskarter är problematisk. Föroreningshalterna är höga i sediment och i många 

djurarter. Särskilt tungmetaller har under årens lopp ackumulerats i de djupa 

bottnarnas sediment (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). 

Kumulativa miljöeffekter i nuläge 

Genom bedömningsmetoden Symphony skildras den samlade, kumulativa, 

miljöpåverkan i Bottenviken. Analysen indikerar dels att miljöeffekterna är lägre i 

Bottenviken än i Bottenhavet och dels att det inte finns några tydliga geografiska 

skillnader i miljöeffekter inom havsområdet, sett till utsjön som ingår i 

havsplaneringen (Figur 15). Föroreningar, inklusive både tungmetaller och syntetiska 

miljögifter står för cirka 75 procent av miljöpåverkan, följt av sjöfart (cirka 10 

procent) genom undervattensbuller och oljespill, övergödning (8 procent) och 

försvarsrelaterad påverkan. De ekosystemkomponenter som enligt analysen drabbas 

mest är bottenfaunan i djupa bottnar, planktonsamhället, sill samt vikare (Figur 16). I 

denna översiktliga beskrivning tolkas miljöeffekterna ur ett samlat geografiskt 

perspektiv så att ekosystemkomponenter med stor utbredning får en hög 

representation i resultatet, eftersom de påverkas på många platser. Av den samlade 

miljöpåverkan står verksamheter som berörs av havsplaneringen för cirka 15 procent, 

främst genom sjöfart och försvar. Miljöeffekterna av fiske i utsjön är enligt analysen 

mycket små, om än fisket självfallet har en påverkan på de arter som tas upp, till 

exempel det kustnära fisket efter lax och siklöja. 
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Figur 15. Den totala kumulativa miljöeffekten i nuläget inom havsområdet Bottenviken. Färgskala visar kumulativ 
miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för planområdet. 



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 84 - 
 

 
 

 

Figur 16. Chorddiagram Bottenviken – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nuläget. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa omfattning. 

Landskap, kulturmiljö och bebyggelse 

Norrbottens skärgård är flack och bågformad, med öar som har en jämn höjd över 

vattenytan, och den besitter stora upplevelsevärden. En relativt liten påverkan här 

kan innebära ett påtagligt inslag i landskapet. Utsikten mot sådana öar som 

Rödkallen och Malören bör hållas helt fri (Nordström, 2003). I södra Bottenviken, i 

Bjuröklubbsområdet, finns det mest särpräglade och ålderdomliga landskapet, där ett 

rikt maritimt innehåll speglar utvecklingen över årtusenden. Här bör de fria 

utblickarna bevaras, då vindkraftsanläggningar skulle störa möjligheten att uppleva 

den visuella historiska prägeln. Kulturvärdena består av fiskelägen, bosättningar och 

labyrinter. Detta område är ett riksintresseområde för friluftsliv och rörligt friluftsliv 
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samt för Sveriges kust- och skärgårdslandskap (Nordström, 2003). Dessa ligger till 

största delen utanför havsplaneområdet.  

De unika vattenförhållandena med låga salthalter och låga vattentemperaturer gör att 

kulturhistoriska lämningar i Bottniska viken är välbevarade. Kulturarv under ytan 

består främst av fartygslämningar och submarina landskap, sjunkna boplatser och 

rester från olika tidsåldrar (Havs- och vattenmyndigheten, 2016b). Inom 

planområdet i Bottenviken finns det få lämningar under vatten.  

Bebyggelse inom kustnära områden och skärgårdsmiljö ligger utanför 

havsplaneområdet och påverkas inte av planförslaget, och därför bedöms inte denna 

aspekt.  

Landskap – nuvarande situation 

Värdet av landskapsbilden vid kusten existerar för betraktare både på land och till 

havs och för många ingår  en horisont fri från mänsklig påverkan. Påverkan kan 

innebära förändring av landskapet eller ändrad tillgänglighet till landskapet. Denna 

bedömning av landskap baseras på landskapsbildsskydd, områden där 

Riksantikvarieämbetet gjort bedömningen att utsikt bör behållas fri och pekat ut 

värdekärnor finns i kust- och skärgårdsmiljö, samt riksintresseområden för obruten 

kust, rörligt friluftsliv och friluftsliv. I dag finns en trend mot omställning till 

förnybar energiproduktion och en viss etablering av vindkraft till havs bedöms 

komma att ske. Detta innebär en stor och permanent påverkan på landskapet. 

Vindkraftverken målas vita och förses med blinkande ljus som syns nattetid men är 

synliga även dagtid. I bedömningen antas vindkraftverken ha en höjd om 180 meter, 

inklusive höjden på rotorbladen. Dessa uppfattas som små objekt från cirka 15 km 

avstånd. Det finns många riksintresseområden för kulturmiljövård längs med kusten 

som bedöms kunna påverkas av vindkraftsetableringar inom avstånd om cirka 

30 km.  

I nuläget bedöms värdet av landskapsbilden vara lågt eftersom de höga värdena finns 

utanför havsplanens gränser. I dag finns det ingen påverkan från havsbaserade 

vindkraftverk på landskap inom Bottenviken och därför ingen miljöeffekt i nuläget. 

Den flacka Norrbottenskärgården, som omfattas av riksintresseanspråk för friluftsliv, 

kan dock vara känslig för uppförande av vindkraftsparker i och utanför området med 

kulturhistoriska värdekärnor. Inom havsområdet finns flera områden som ingår i 

användning vindbruk inom kommunala översiktsplaner, t.ex. Piteå och Robertsfors. 

Kulturmiljö och bebygelse – nuvarande situation 

Kulturmiljöer under vattenytan kan hotas av andra intressen (sjöfart, energi, 

yrkesfiske) som gör anspråk på, eller på annat sätt påverkar, den fysiska bottenmiljön 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2017a). Anläggningar som fundament eller kablar på 

havsbotten samt bottentrålning kan ha negativ inverkan på fornlämningar. Även 

havets kemiska och organiska sammansättning kan påverka kulturmiljöer negativt 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2017a). Bedömningen av värde baseras på 

kulturmiljöer under vattenytan, vrak, närheten till värdekärnor i kust- och 
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skärgårdsmiljö, riksintresseområden för obruten kust och friluftsliv, samt 

världskulturarv och kulturreservat. 

I dag finns inom havsområdet inga utpekade riksintresseområden för 

kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Områden med ansamlingar av vrak 

finns i huvudsak utanför havsområdet i kustnära områden. Värdet av kulturmiljön 

inom havsområdet bedöms vara litet. Påverkan från befintlig sjöfart och fritidsbåtar 

är liten. Den samlade miljöeffekten på kulturmiljön inom havsområdet bedöms i 

nuläget vara i marginell utsträckning negativ. På grund av rådande brist på kunskap 

om kulturhistoriska miljöer under havsytan är det bedömda kulturhistoriska värdet 

för havsområdet endast en uppskattning av sannolikheten att det finns 

kulturhistoriska värden där. Denna uppskattning gäller även för övriga havsområden 

inom Bottniska viken.  

6.1.2 Nollalternativ 

Marin ekologi 

Sammanlagt beräknas den kumulativa miljöpåverkan i nollalternativet öka med cirka 

1procent över hela havsområdet jämfört med nuläge (Figur 17). Belastningsnivån i 

utsjön förblir år 2030 förhållandevis låg, och styrs av bakgrundsbelastningar från 

framförallt förorenande ämnen (Figur 18). I linje med den senaste status- och 

trendbedömningen för svenska vatten görs antagandet om att det inte blir någon 

betydande förändring till 2030 i halterna förorenande ämnen i miljön eller marina 

organismer (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). Bakgrundsföroreningar påverkar 

de flesta ekosystemkomponenter i området negativt, såväl pelagiska miljöer som 

olika mjukbottnar. Även vikaresäl påverkas negativt, i synnerhet i norra delen av 

Bottenviken. Den underlagsrapport som tagits fram över klimatförändringarnas 

väntade effekter i Östersjön visar på ett stegrande hot mot just vikaren på grund av 

uppvärmningens påverkan på havsisens utbredning (Havs- och vattenmyndigheten, 

2017b). Förändringarna fram till 2030 förväntas bli begränsade, men kan bli 

avgörande för vikarepopulationens överlevnad i en lägre tidshorisont.   
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Figur 17. Den totala kumulativa miljöpåverkan i nollalternativet (vänster) och skillnad mot nuläge (höger) inom 
havsområdet Bottenviken. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för 
planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger).  
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Figur 18. Chorddiagram Bottenviken – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nollalternativet. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa 
omfattning. 

Ökad sjöfartstrafik som antas ske i nollalternativet står för merparten av 

förändringen i miljöpåverkan i havsområdet. Antagandet om att flera och större 

fartyg trafikerar området bedöms medföra små negativa effekter på grundare 

bottenmiljöer och bentiska ekosystem längs sjöfartsstråk orsakat av förhöjt 

undervattensbuller. Ökad sjöfarts- och försvarsverksamhet i nollalternativet bedöms 

även ha en marginellt negativ effekt på gråsäl och vikaresäl i norra delen 

havsområdet, där både arterna förekommer. Samtidigt medför antagandet om 

minskade operativa utsläpp en liten positiv effekt på populationer kustfågel 

kustområdet mellan Piteå och Umeå, där kustnära sjöfart är som mest intensiv.  

Det bedöms inte förekomma någon ändring i påverkan på havsbottnars fysiska och 

kemiska förhållanden i utsjön, där bakgrundsföroreningar dominerar. Samtidigt kan 
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tilltagande sjöfart späda på behovet av utökad muddring längs med grunda farleder i 

kustzonen, vilket medför störa förändringar i bottenmiljöer. Även vattenkvalitet kan 

drabbas negativt av ökad resuspension av sedimentpartiklar och i vissa fall 

förorenade ämnen i sediment.  

Landskap 

I Bottenviken finns inga tillståndsgivna vindkraftsparker som skulle kunna bli 

etablerade fram till 2030. I nollalternativet finns ingen påverkan och därmed inte 

heller någon miljöeffekt på landskapet. Det finns dock två utredningar om 

vindkraftsexploatering i havsområdet vid Klocktärnan och Rata Storgrund. 

Områdena ligger inom ett riksintresseområde för vindbruk samt av allmänt intresse 

av väsentlig betydelse, på 13 km avstånd från kusten och angränsar till riksintresse 

för friluftsliv samt rörligt friluftsliv. Dock ingår inte dessa etableringar i bedömningen 

av nollalternativet.  

Kulturmiljö och bebyggelse 

Sjöfart bedöms kunna öka i fråga om antal fartyg med 4 procent och lasten med 17 

procent fram till 2030. Fler och större fartyg kan generellt genom bland annat 

erosion och utsläpp av föroreningar medföra större påverkan på kulturmiljön. 

Yrkesfisket, främst småskaligt fiske, förväntas minska något fram till 2030, och 

påverkan från bottentrålning bedöms minska marginellt, med cirka 5 procent jämfört 

med nuläget. Försvarsaktiviteter bedöms öka och därför bedöms påverkan genom 

tryckvågor och föroreningar kunna öka. Bättre kunskap om de marina 

kulturmiljöerna bedöms kunna leda till fler skyddade områden och 

riksintresseområden för kulturmiljö. Bevarande av kulturmiljövärden kan gynnas 

genom utvecklad förvaltning av naturvärden inom marina skyddade områden. I 

Bottenviken finns mycket få kulturvärden inom havsområdet. Nollalternativet i 

jämförelse med nuläget medför liten negativ miljöeffekt. 

6.1.3 Planalternativ 

Sammanfattning havsplan 

Havsplanen anger användning sjöfart i utsjön och till hamnar inom havsområdet 

(Figur 19). I Bottenviken råder särskilda förutsättningar vintertid med tjock och 

omfattande havsis, vilket skapar behov för stora ytor för att säkra framkomligheten. 

Havsplanen anger användning försvar vid Tåme skjutfält i Skellefteå kommun (B105) 

som har ett stort influensområde som sträcker sig ut i havsplaneområdet. Särskild 

hänsyn till totalförsvarets intressen anges vid flygövningsområdet vid Kallax (B102–

B103) samt för områdena för energiutvinning vid Rata Storgrund (B107–B108). 

Områden med riksintresseanspråk för kulturmiljövård finns längs kusten mot land 

utanför havsplaneområdet. Havsplanen anger användning natur för ett område 

utanför Luleå (B103) och särskild hänsyn till höga naturvärden anges längst upp i 

norr (B100), inom delar av Luleå och Piteå kommuner (B102, B104) och vid Rata 

Storgrund (B108). Potentiella klimattillflykter har identifierats i nära anslutning till 

havsplaneområdet (Havs- och vattenmyndigheten, 2017b). Användningen yrkesfiske 
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anges för mycket få platser i havsområdet då yrkesfisket är glest i Bottenvikens 

utsjövatten. I Robertsfors kommun i söder finns vid Rata Storgrund två områden 

med användning energiutvinning (B107–B108), som anges i kommunal 

översiktsplanering och bedöms vara av nationell vikt och därmed ett allmänt intresse 

av väsentlig betydelse. I norra delen av havsområdet omfattas hela kusten mot land, 

utanför havsplaneområdet, av riksintresse för det rörliga friluftslivet och 

riksintresseanspråk för friluftsliv. Havsplanen anger användning sandutvinning 

längst ut i Luleå kommuns utsjö på Svalans och Falkens grund (B104).  
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Figur 19. Plankarta över havsområdet Bottenviken (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a).  

Miljöeffekter planalternativet Bottenviken 

Marin ekologi 

Figur 20 visar den uppskattade kumulativa miljöpåverkan i planalternativet (panelen 

till vänster) och skillnaden mot nollalternativet (panelen till höger). Betydande 

förändringar som havsplanen medför är tydliga i det föreslagna 
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sandutvinningsområdet Svalans och Falkens grund (Figur 21). En betydliga svagare 

ökning av miljöpåverkan uppstår också i Rata Storgrund energiutvinningsområden i 

söder. 

 

  

  

Figur 20. Kumulativ miljöpåverkan i planalternativet (vänster) och skillnad mot nollalternativet (höger) inom 
havsområdet Bottenviken. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för 
planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger). 
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Figur 21. Chorddiagram över förhöjd miljöpåverkan mellan plan- och nollalternativet i havsområdet Bottenviken. 
Diagrammet visar påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot ekosystemkomponenter (cirkelns 
högra halva). Flödets storlek motsvarar påverkans relativa omfattning. 

Havsplanen bedöms medföra små negativa effekter på planktonsamhällen orsakade 

av förhöjd grumlighet inom och i nära anslutning till sandutvinningsområdet. 

Eftersom det rör sig om relativt grovt sediment (SGU, 2017), bedöms påverkan vara 

lokal. Påverkan varar så länge täktverksamheten bedrivs, men bedöms vara reversibel 

på kort sikt efter att verksamheten upphör. Inom området påverkas 

planktonsamhällen även av förhöjda halter förorenande ämnen, däribland 

tungmetaller. 

Sandutvinning bedöms även kunna ha en liten negativ effekt lokalt på fisk, i 

synnerhet lekande sill/strömming och siklöja. Sandutvinningsområdet sammanfaller 
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delvis med grundare lekområden i utsjön (Figur 22), men ligger utanför arternas 

viktigaste lekområden (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska 

resurser, 2018). Det finns dessutom flera lekområden i Bottniska viken, varav de 

viktigaste i kustzonen, varför den negativa påverkan från täktverksamheten för 

lekande sill/strömming och siklöja bedöms vara marginell i förhållande till 

havsområdet i sin helhet. Specifik påverkan på lekområden för de ekonomiskt mest 

betydelsefulla arterna i området bör undersökas närmare vid tillståndsprövning.  

I energiutvinningsområdena i Rata Storgrund bedöms påverkan på havsbotten under 

anläggningsfasen också medföra en liten lokal negativ effekt på fisk samt lekområden 

för sill. Effekten anses dock vara kortvarig och reversibel. Såväl fisk som 

fisklekområden drabbas i större utsträckning av backgrundsföroreningar i 

havsområden. 
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Figur 22. Lekområden för sill/strömning i Bottniska viken. Lekområden visas med grön färg. (Källa: SLU 
Lektidsportalen) 

Vikaresäl och gråsäl påverkas också negativt av habitatförlust inom och i nära 

anslutning till sandutvinningsområdet. Djuren antas undvika området då 

verksamheten pågår, vilket begränsar födosöksområdet marginellt i norra 

Bottenviken. Ökad fartygstrafik till och från sandtäkten utgör ytterligare störning, 

inklusive i kustzonen, framförallt genom marginellt förhöjt undervattensbuller i ett 

redan trafikerat område. Den uppskattade effekten är lokalt måttlig, men 

habitatförlusten är förhållandevis liten i förhållande till arternas utbredning i norra 

Bottenviken. Effekten består så länge täktverksamheten pågår, men långvariga 
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effekter i termer av förändrat beteende bedöms utifrån dagens kunskapsläge som 

osannolika (SGU, 2017; Todd mfl, 2014). Effekten bedöms kunna begränsas genom 

att undvika verksamhet underbiologiskt känsliga tidsperioder. Särskild hänsyn till 

höga naturvärden ska tas i området B2014 där större delen av sandutvinningen 

föreslås vara belägen. När det gäller vikaresäl gäller detta anpassning av 

verksamheten under den isfria perioden då arten lever i den fria vattenmassan. 

Vindkraftsetablering i områdena kring Rata Storgrund bedöms kunna ha en lokalt 

måttligt negativ påverkan på sjöfåglar. Ett flertal arter flyttfåglar förekommer i 

områden längs Bottenvikens kust under häckningsperioden, däribland silvertärna, 

fisktärna, skräntärna och tobisgrissla. Ett större Natura 2000-område finns runt 

Holmörna söder om Rata Storgrund för bl.a. skydd av sjöfågel, och det angivna 

energiutvinningsområdet bedöms inte utgöra kritiskt habitat för någon av arterna. 

Fågel som eventuellt väljer bort vindparksområdet och därmed tappar 

födosökshabitat bedöms kunna söka upp alternativa områden relativt nära. Utifrån 

dagens kunskapsläge om vindkraftens påverkan på sjöfågel är det inte möjligt att 

förutsäga exakt vilken effekt vindparketableringen skulle kunna ha för de arterna som 

förekommer i området (Bergström, Kautsky mfl, 2012; Rydell mfl, 2017). Eftersom 

den föreslagna vindparken ligger relativt nära kusten kan eventuell påverkan på 

fladdermöss inte uteslutas helt. Kunskapen om deras flyttmönster är dock 

otillräckligt för att kunna göra en närmare bedömning av potentiell effekt.  

Sandutvinning bedöms ha negativa effekter på bottenmiljöer i Svalans och Falkens 

grund. Eftersom verksamheten är belägen under fotisk zon bedöms inte uppstå några 

effekter på bottenflora (SGU, 2017). En preliminär undersökning har inte heller visat 

några andra synliga biologiska strukturer på botten. Sedimentdynamiken i området 

är stark och det kan vara möjligt att bibehålla den naturliga sedimenttillförseln (SGU, 

2017). Effekter för hydrografiska förhållanden i området har inte analyserats, men 

bedöms inte ha potential att påverkan de lokala biologiska förutsättningarna I linjen 

med resultaten från den preliminära undersökningen bedöms sandutvinningen i det 

utpekade området medföra små negativa effekter på bottenmiljöer. Reversibiliteten 

är inte möjligt att bedöma utifrån dagens kunskapsläge.  

Trots bestående förändring av bottenstrukturen, bedöms etablering av 

vindkraftsparken i Rata Storgrund inte ha någon bestående negativ påverkan på 

bottenmiljöer i området. Även effekter under anläggningsfasen från ökad grumlighet, 

och resuspension bedöms utifrån befintligt kunskap vara lokala och kortvariga 

(Bergström, Kautsky mfl, 2012). Samma bedömning görs för effekter på 

vattenkvalitet, som anses vara försumbara i området och anslutande kustzon. 

Däremot kan eventuell resuspension av förorenat sediment i sandutvinningsområdet 

medföra lokalt förhöjda halter av förorenande ämnen i vattenpelaren. Halterna 

miljögifter i sedimentet i området bör undersökas närmare för att identifiera åtgärder 

för att minimera spridning av miljögifter. 
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Landskap 

I havsplanen föreslås användning energi inom två mindre områden vid Rata 

Storgrund (B107-108) i södra delen av Bottenviken, med cirk 20 verk planerade i 

varje område. Dessa två områden ingår även i användning vindbruk inom 

Robertsfors kommunala översiktsplan och bedöms vara av nationell vikt och därför 

ett allmänt intresse av väsentlig betydelse. Områdena ligger vid havsområdets gräns 

mot kusten, på cirka 7–15 km avstånd från land. Även om vindkraftverken antagligen 

kommer vara synliga från land finns det inga friutsiktsområden på land som kan 

påverkas. Energiområdet B108 ligger cirka 13 km norr om Holmön och därmed i 

utkanten av Holmöns friutsiktsområde (Nordström, P. 2003). Energiområdet B107 

är beläget cirka 1 km från ett område med kulturhistoriska värdekärnor. Påverkan på 

landskap bedöms vara liten och planförslaget bedöms ha liten negativ miljöeffekt på 

landskap i jämförelse med nollalternativet.  

Kulturmiljö och bebyggelse 

I planen har flera mindre områden markerats med hänsyn till kulturvärden. Dessa 

områden är del av Sveriges kust- och skärgårdslandskap (Nordström, 2003) som 

finns utanför gränsen för havsområdet. Planförslaget anger mest lämplig användning 

energi inom områden som är belägna på mindre avstånd än rekommenderade 15 km 

och innebär därmed en liten negativ påverkan på kulturmiljön. I planförslaget anges 

mest lämplig användning rekreation i området utanför Norrbottens skärgård vilket 

kan främja bevarandet av kulturmiljö och planen har därför liten positiv påverkan. 

Planförslaget bedöms därför ha en sammanlagt liten negativ miljöeffekt på 

kulturmiljön jämfört med nollalternativet. 

Tabell 16. Bedömda värden, påverkan och miljöeffekt för miljöaspekterna landskap och kulturmiljö för nuläge, för 
nollalternativ jämfört med nuläge och för planalternativ jämfört med nollalternativ i havsområdet Bottenviken. 

BOTTENVIKEN LANDSKAP KULTURMILJÖ 

 värde påverkan miljöeffekt värde påverkan miljöeffekt 

Nuläge 

måttligt 

ingen ingen 

lågt 

liten negativ 
liten 

negativ 

Nollalternativ ingen ingen liten negativ 
liten 

negativ 

Planalternativ 
liten 

negativ 
liten negativ liten negativ 

liten 
negativ 

 

SKALA: Miljövärde högt måttligt lågt     

SKALA: Påverkan, 
Miljöeffekt 

stor 
positiv 

måttlig 
positiv 

liten 
positiv 

ingen 
liten 

negativ 
måttlig 
negativ 

stor 
negativ 
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6.2 Norra Bottenhavet och Norra Kvarken 

6.2.1 Nuläge  

Marin ekologi 

Bottenhavet avgränsas mot Bottenviken genom den grunda tröskeln Norra kvarken, 

vilken utgör en naturlig gräns för många marina arter. Älvarna tillför merparten av 

havsområdets vatten och om än salthalten i Norra Bottenhavet är högre än i 

Bottenviken så är den fortsatt låg jämfört med övriga Östersjön. Särskilt i grunda 

områden finns en tydlig blandning av både sötvattensassocierade och marina arter. I 

norr finns flera mindre utsjöbankar och i söder reser sig det större Vänta Litets 

grund. I havsområdets centrala delar är havet djupt, med nära 300 m djup i höjd med 

Högbonden. 

På grund av den högre salthalten är bottenfaunan söder om Norra kvarken rikare och 

med större inslag av makrofauna jämfört med Bottenviken. Norra kvarken är också 

den nordliga utposten för blåmussla som har ett högt ekologiskt värde både avseende 

funktioner som vattenfiltrering och strukturbildning och som föda för fisk och fågel. 

Även de strukturbildande algerna blåstång och smaltång har sina nordligaste 

utposter i kring Norra Kvarken. De norra delarna av havsområdet domineras av 

hårda moränbottnar medan lerbotten breder ut sig i centrala och sydliga delar utom 

vid bankarna. Fiskfaunan omfattar både sötvattensfisk som abborre och sik, 

vandrande arter som lax och öring, samt marina arter såsom sill/strömming, tobis 

och tånglake. Norra kvarkens öar och grunda uppbrutna undervattenslandskap är 

särskilt värdefulla för fågel och gråsäl och för lekande fisk.  

Gröna kartans sammanfattande bild över aggregerade naturvärden visar tydligt hur 

Norra kvarken bildar en grön brygga mellan Finland och Sverige (Tabell 14). Även 

Långrogrunden och i viss mån Vänta Litets grund har högre samlade värden än 

omgivningarna.  

Skyddade områden 

Vänta Litets Grund är ett relativt djupt grundområde utanför Härnön i Härnösand. 

Det är ett Natura 2000-område dominerat av naturtypen sublittoral sandbank. 

Karakteristiskt för Vänta Litets Grund är den i Bottenhavsperspektiv rika 

förekomsten av blåmusslor, vilken annars generellt förväntas minska norrut med 

avtagande salthalt (Länsstyrelsen Västernorrland, 2009). 

Holmöarna är en ögrupp som ligger cirka 1 mil ut i havet i jämnhöjd med Umeå, 

angränsande till planområdet. Området är både ett Natura 2000-område och 

naturreservat. Utpekade naturtyper är blottade sand- och lerbottnar, laguner, rev, 

och stora vikar och sund. Området är även rikt på fågelliv vilket också lyfts fram i 

bevarandebevarande planen. 
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Nuvarande miljösituation 

I norra delen av havsområdet är miljösituationen god med avseende på övergödning 

och här är även föroreningsproblematiken lägre på grund de grunda hårda bottnarna. 

Kustfisk bedöms nå en god ekologisk status liksom gråsäl (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2018b). Vikare och ett flertal fiskarter uppnår inte god 

miljöstatus.   

Kumulativa effekter nuläge 

Utifrån bedömningsmetoden Symphony är de kumulativa miljöeffekterna inom 

havsplaneringsområdet lägre i Norra Kvarken än längre söderut, trots att det finns 

betydligt högre naturvärden som kan påverkas i norr (Figur 23). Områden med hög 

kumulativ miljöeffekt återfinns enligt analysen i de södra delarna med höga 

föroreningshalter, samt inom ett mindre område längst i söder där det förekommer 

mer fiske än högre än i omgivningarna.  

Sett till havsområdet som helhet utgör föroreningar den största miljöpåverkan med 

cirka 55 procent fördelat på tungmetaller och syntetiska miljögifter, därefter 

övergödning som bidrar med cirka 35 procent, framförallt genom höga fosforhalter 

och syrefria bottnar. Sjöfarten står för 7 procent och fisket står liksom försvaret för en 

mindre del, enligt analysen. Den mesta miljöpåverkan härrör alltså från sektorer som 

inte direkt berörs av havsplaneringen (Figur 24).  

En viktig notering är emellertid att området kring Norra Kvarken, som har de högsta 

naturvärdena, skiljer sig från andra områden genom att sjöfarten här har en avsevärd 

miljöpåverkan, med ett bidrag på 75 procent av den totala miljöpåverkan enligt 

analysen. Delvis kan detta resultat överskatta sjöfartens påverkan genom att andra 

belastningar är låga. Men att den täta trafiken genom det känsliga området med 

lekande fisk och häckande fågel har en betydande miljöpåverkan genom buller och 

oljespill framstår som tydligt och stöds av andra översiktliga analyser över sjöfartens 

bullerspridning (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). 
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Figur 23. Den totala kumulativa miljöeffekten i nuläget inom havsområdet Norra Bottenhavet och Norra Kvarken. 
Färgskala visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för planområdet.  
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Figur 24. Chorddiagram Norra Bottenhavet och Norra Kvarken – – påverkan från olika belastningar (cirkelns 
västra halva) mot ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nuläget. Flödets storlek motsvarar påverkans 
relativa omfattning. 

Landskap, kulturmiljö och bebyggelse 

Holmöarna, belägna i norra delen av havsområdet, utgör en cirka 30 km lång, karg 

arkipelag cirka 10 km utanför kusten med omväxlande naturtyper. Utanför dessa bör 

de fria utblickarna bevaras enligt Riksantikvarieämbetets bedömning (Nordström, 

2003). Söderut finns låglänt terräng, med ett flikigt kustband med låga klippor med 

öar och en allt vildare karaktär ut mot havet. I övrigt förekommer också 

kulturmiljövärden (Kronören-Norrbyskär), som dock bedöms tåla synliga 

vindkraftverk vid horisonten, med ett generellt skyddsavstånd om 15 km. Höga 
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kusten är ett världsarv utsett av UNESCO som ett område med en unik kultur- och 

naturhistorisk miljö, som vittnar om människans och jordens historia i Norra 

Bottenhavet och som skapar goda möjligheter för besöksnäring och rekreation. Här 

finns ett storslaget landskap av skogsklädda berg, djupa dalgångar, sjöar och stränder 

med öar utanför. De kustnära bergen når ibland upp till 200 meters höjd, stränderna 

längs kusten är otillgängliga och kuststräckan är mycket glest befolkad. Höga kusten 

bedöms som mycket känslig och där bör helt fria utblickar bevaras (Nordström, 

2003). I de södra delarna är kusten flack och dominerad av skog, med naturpräglade 

moränstränder, klapperstensfält och klipphällar. Förutom yttersta kusten begränsas 

utblickarna av skogen. Fiskelägesmiljöer i den södra delen av området är känsliga för 

moderna storskaliga inslag. Dock bedöms det generella hänsynsavståndet om 15 km 

som tillräckligt (Nordström, 2003). Kusten runt Sundsvall och Härnösand har till 

viss del en industriell prägel och är därför mindre känslig för vindkraftsetablering.  

Landskap – nuvarande situation 

Värdet för landskap inom havsområdet bedöms vara högt, baserat framförallt på det 

höga värdet av området omkring världskulturarvet Höga kusten, riksintresse för 

obruten kust samt kulturhistoriska värdekärnor, som sträcker sig in i planförslagets 

havsområde. Utanför havsområdets gräns mot kusten finns även landskapsbildskydd 

och riksintresse för friluftsliv. Samtidigt finns i övriga delar av Norra Bottenhavet och 

Norra Kvarken områden där känsligheten för exploatering är relativt liten. I nuläget 

är landskapet opåverkat och därmed finns ingen miljöeffekt avseende landskap. 

Kulturmiljö och bebyggelse– nuvarande situation 

Värdet för kulturmiljö inom havsområdet bedöms vara måttligt. I dagsläget finns 

inom havsområdet inga utpekade riksintresseområden för kulturmiljövård enligt 3 

kap. 6 § miljöbalken. Ansamlingar av vrak finns i huvudsak utanför planområdet i 

kustnära områden. Utanför havsområdets gräns mot kusten finns 

riksintresseanspråk för kulturmiljö och kulturreservat. Påverkan från befintlig sjöfart 

och fritidsbåtar är liten och den möjliga miljöeffekten bedöms vara liten.  

6.2.2 Nollalternativ 

Marin ekologi 

Inom havsområdet Norra Bottenhavet och Norra Kvarken beräknas enligt Symphony 

inte förekomma någon betydande ändring i den kumulativa miljöpåverkan i 

nollalternativet jämfört med nuläge (Figur 25). Liksom i övriga Bottniska viken 

uppskattas bakgrundsföroreningar ansvara för cirka 90procent av den beräknade 

kumulativa miljöpåverkan. Enigt den senaste statusbedömningen antas det inte bli 

någon betydande förändring i halterna miljögifter i området, vare sig i miljön eller i 

biota (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). Komponenter i områdets ekosystem 

som påverkas mest av höga halter miljögifter är planktonsamhällen, pelagiska och 

bottennära fiskar, och olika bottenmiljöer, i synnerhet djupa mjukbottnar. 

Bakgrundsföroreningar påverkar de flesta ekosystemkomponenter i området 
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negativt, såväl pelagiska miljöer som olika mjukbottnar (Figur 26). Som toppredator i 

området påverkas även gråsäl genom bioackumulation genom näringskedjan.  

 

  

  

Figur 25. Den totala kumulativa miljöpåverkan i nollalternativet (vänster) och skillnad mot nuläge (höger) inom 
havsområdet Norra Bottenhavet och Norra Kvarken Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till 
högsta värdet för planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger).  
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Figur 26. Chorddiagram Norra Bottenhavet och Norra Kvarken – påverkan från olika belastningar (cirkelns 
västra halva) mot ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nollalternativet. Flödets storlek motsvarar 
påverkans relativa omfattning. 

Antaganden om ökad sjöfartstrafik i nollalternativet ger små negativa effekter på 

grundare bottenmiljöer och bentiska ekosystem längs sjöfartsstråken. Orsaken är 

framförallt förhöjt undervattensbuller. Intensivare sjöfart beräknas även ha små 

negativa effekter på gråsäl och vikaresäl, samtidigt som antagandet om minskade 

utsläpp av olja en marginell positiv effekt på de flesta komponenter i ekosystemet. 

Det är värt att notera att sjöfarten har en förhållandevis hög miljöpåverkan i Norra 

Kvarkenområdet, som hyser särskilt höga naturvärden jämfört med övriga 

havsområdet. 
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Det bedöms inte förekomma någon ändring i påverkan på havsbottnars fysiska 

och kemiska förhållanden i utsjön, eller på vattenkvalitet i utsjön eller kustzonen 

mellan nollalternativet och nuläge. 

Landskap 

I havsområdet Norra Bottenhavet och Norra Kvarken finns inga tillståndsgivna 

vindkraftsparker som skulle kunna bli etablerade fram till 2030. I nollalternativet 

finns ingen påverkan och därmed inte heller någon miljöeffekt på landskapet jämfört 

med nuläget. 

Kulturmiljö och bebyggelse 

Sjöfart bedöms kunna öka i fråga om antal med 4 procent och lasten med 17 procent 

fram till år 2030, vilket innebär fler och större fartyg som kan medföra större 

påverkan på kulturmiljön. Yrkesfisket, främst småskaligt fiske, förväntas minska 

något fram till 2030, och påverkan genom bottentrålning bedöms minska med cirka 

5procent. I detta havsområde är påverkan från yrkesfiske liten och förändringen 

bedöms inte innebära någon miljöeffekt jämfört med nuläget. Försvarsaktiviteter 

bedöms öka och därför bedöms påverkan genom tryckvågor och föroreningar kunna 

öka. Inom havsområdet finns mycket få kulturvärden och därmed medför 

nollalternativet i jämförelse med nuläget liten påverkan och den sammanlagda 

möjliga miljöeffekten bedöms också vara liten negativ. 

6.2.3 Planalternativ 

Sammanfattning havsplan 

Utanför höga kustens världsarv anger havsplanen användning kultur (B130–B132: 

Figur 27). Områden med riksintresseanspråk för kulturmiljövård finns även längs 

kusten mot land, utanför havsplaneområdet. Kulturhistoriska värdekärnor 

identifierade av Riksantikvarieämbetet ligger huvudsakligen utanför 

havsplaneområdet. Emellertid sträcker sig ett sådant område in i planområdet vid 

Höga kusten och omfattas där av särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden (B126, 

B130–132). Havsplanen anger användning natur i flera områden från Bonden och 

Sydostbrotten i norr till Vänta litets grund i söder. Sydostbrotten (B122) omfattas av 

Natura 2000 och naturreservatet Kronören. Vid Höga kusten finns 

riksintresseanspråk för naturvården (B126–B127, B131–B132). Vänta litets grund 

(B129) omfattas av Natura 2000, och har klassats som en av de mest värdefulla 

utsjöbankarna i Bottniska viken (Naturvårdsverket, 2006). Särskild hänsyn till höga 

naturvärden anges utanför Holmön (B121) och vid Vallinsgrundet (B124). 

Användning sjöfart anges för flera fartygsstråk till och från Norra och Södra Kvarken. 

Eftersom vintrarnas isar rör sig på ett oförutsägbart sätt behöver sjöfarten stora ytor 

och alternativa rutter inom Bottniska viken. Över Kvarken, mellan Umeå och Vasa i 

Finland, går Europaväg 12 via färjelinje och har användning sjöfart i planen. 

Havsplanen anger även användning utredningsområde sjöfart i södra delen av 

havsplaneområdet, som har sitt ursprung i havsområdet Södra Bottenhavet (B125). 

Havsplanen anger användning försvar för sjöövningsområde Härnön och för 
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influensområdet för Skärsvikens skjutfält (B127–B129, B132). Havsplanen anger 

användning yrkesfiske på få ställen i havsområdet, eftersom det fiske som bedrivs är 

begränsat, med passiva redskap och kustnära, och enbart visst pelagiskt fiske i söder.  

 

 
Figur 27. Plankarta över havsområdet Norra Bottenhavet och Norra Kvarken (Havs- och vattenmyndigheten, 
2019a). 
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Miljöeffekter planalternativet Norra Bottenhavet och Norra Kvarken 

Marin ekologi 

Den uppskattade kumulativa miljöpåverkan i planalternativet och skillnaden mot 

nollalternativet visas i Figur 28. Sammanlagt medför planen ingen förändring i den 

kumulativa miljöpåverkan i havsområdet. Symphony-modelleringen anger mycket 

små förbättringar i ett fåtal områden där påverkan från garnfiske antas minska, samt 

en marginell försämring i områdets sydvästra hörna orsakad av en förflyttad 

sjöfartsled i Södra Bottenhavet. Alla dessa effektändringar är enligt Symphony på 

mindre än 1 procent och har därför en försumbar effekt på ekosystemet i sin helhet 

eller för enskilda ekosystemkomponenter.  

 

  

  

 
Figur 28. Kumulativ miljöpåverkan i planalternativet (vänster) och skillnad mot nollalternativet (höger) inom 
havsområdet Norra Bottenhavet och Norra Kvarken. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till 
högsta värdet för planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger).  
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Figur 29. Chorddiagram över förhöjd (vänster) och minskad (höger) miljöpåverkan mellan plan- och 
nollalternativet i havsområdet Norra Bottenhavet och Norra Kvarken. Diagrammen visar påverkan från olika 
belastningar (cirkelns västra halva) mot ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva). Flödets storlek motsvarar 
påverkans relativa omfattning. 

De marginellt negativa effekter uppstår till följd av att sjöfartsleden genom Södra 

Bottenhavet som enligt havsplanen flyttas österut och därmed täcker en något större 

andel av havsområdet än in nollalternativet. I detta område drabbas framförallt 

pelagiska och bottennära fiskarter, samt olika typer av bottenmiljöer, framförallt av 

marginellt förhöjt undervattensbuller (Figur 29). Effekthöjningen är mycket låg och 

begränsad till ett förhållandevis mycket litet område, varför den inte anses ha någon 

betydelse för populationerna. Samtidigt gör havsplanen ingen skillnad för den 

förhållandevis höga miljöpåverkan från sjöfart i det särskilt värdefulla Norra 

Kvarkenområdet. 

I de få områden i Norra Bottenhavets och Norra Kvarkens utsjö där garnfiske 

förekommer bedöms antaganden om minskad miljöpåverkan från fiske i områden 

med användning natur eller beteckning särskild hänsyn till höga naturvärden 

medföra en marginellt positiv effekt på arter och bottenmiljöer som vanligtvis störs 

av fiske. Antaganden om minskad påverkan berör enbart bifångst av icke-målarter, 

varför gråsäl, vikaresäl och sjöfåglar gynnas i de områden där havsplanen anger 

användning natur eller hänsyn till höga naturvärden. Även olika bottenmiljöer i 

områden där fiske bedrivs bedöms förbättras marginellt med havsplanen. 

Förbättringarna är dock minimala och anses därmed inte som betydande.  
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Landskap 

Landskapsbilden bedöms inte påverkas negativt av planförslaget. Även om områden 

där havsplanen anger användning natur, kultur och rekreation, eller särskild hänsyn 

till höga kulturvärden baseras på befintlig lagstiftning och skydd lyfts dessa fram som 

mest lämplig användning i havsplanen. Därmed bedöms planförslaget ha en liten 

positiv miljöeffekt på landskap.  

Kulturmiljö och bebyggelse 

Området utanför Höga kusten samt några mindre områden i Norra Kvarken, som är 

del av Sveriges kust- och skärgårdslandskap (Nordström, 2003), har i planförslaget 

angetts användning kultur eller särskild hänsyn till höga kulturvärden vilket bedöms 

förstärka områdets särställning i framtida prövningsprocesser. Planförslaget bedöms 

därför ha en positiv effekt för kulturmiljön inom havsområdet jämfört med 

nollalternativet.  

Tabell 17. Bedömda värden, påverkan och miljöeffekt för miljöaspekterna landskap och kulturmiljö för nuläge, för 
nollalternativ jämfört med nuläge och för planalternativ jämfört med nollalternativ i havsområdet Norra 
Bottenhavet och Norra Kvarken. 

NORRA 
BOTENHAVET OCH 
NORRA KVARKEN LANDSKAP KULTURMILJÖ 

 värde påverkan miljöeffekt värde påverkan miljöeffekt 

Nuläge 

högt 

ingen ingen 

måttligt 

liten 
negativ 

liten 
negativ 

Nollalternativ  ingen ingen 
liten 

negativ 
liten 

negativ 

Planalternativ liten positiv liten positiv liten positiv liten positiv 

 

SKALA: Miljövärde högt måttligt lågt     

SKALA: Påverkan, 
Miljöeffekt 

stor 
positiv 

måttlig 
positiv 

liten 
positiv 

ingen 
liten 

negativ 
måttlig 
negativ 

stor 
negativ 
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6.3 Södra Bottenhavet 

6.3.1 Nuläge 

Marin ekologi 

Södra Bottenhavet är grunt och karaktäriseras av ett stort antal utsjöbankar, där de 

största bankarna är Finngrunden vid Gävlebukten. Salthalten är tillräckligt hög för 

flera marina arter som präglar utsjöområdena. Södra Bottenhavet är i stora delar 

isbelagt över vintern och trots inflödet av älvvatten och havsvatten från Östersjön är 

vattenomsättningen nära botten begränsad sommartid, på grund av skiktning av 

vattenmassorna. Medan havsområdets norra delar domineras av lerbottnar så är 

inslaget av sand och steniga moränbottnar betydande i de sydliga delarna. På 

utsjöbankarna är bottensubstratet mosaikartat och strukturrikt med sten, sand och 

stelnade lerformationer.   

Lerbottnarnas fauna omfattar fler och mer marina arter än längre norrut, med t ex 

skorv, vitmärla och östersjömussla och havsborstmasken Marenzelleria spp som 

vandrat in under senare decennier. På de grundare utsjöbankarna bidrar blåmussla 

och tång (Fucus-arter) med viktiga funktioner för ekosystemet. Gråsäl förekommer 

med livskraftiga kolonier utmed kusten och sjöfågel, däribland alfågel, övervintrar på 

de sydligaste utsjöbankarna. Gröna kartan indikerar att de högsta samlade 

naturvärdena i havsområdet återfinns vid utsjöbankarna, särskilt Gretas klackar, 

Storgrundet, Argos grund och Finngrunden (Figur 15). 

Skyddade områden 

Östra banken/Finngrunden är ett Natura 2000-område beläget öster om Gävle som 

karakteriseras av ett stort relativt grunt parti vilket ger gynnsamma betingelser för 

bottenfast vegetation. I Finngrunden har planer funnits för Sveriges största 

vindkraftsanläggning som blev nekat tillstånd år 2013 av Mark- och Miljödomstolen 

på grund av platsens betydelse för den rödlistade alfågeln (Naturvårdsverket, 2006).   

Västra banken/Finngrunden är ett Natura 2000-område på den västra banken av 

Finngrunden. Det är en utsjöbank med marina och opåverkade förhållanden som är 

representativ för Södra Bottenhavet. Stora områdena med grunda hårdbottnar ger 

bra förutsättningar för makroalger och andra hårdbottensarter. Den rika vegetation 

gör att området har ett stort värde som lekplats för fisk och födosöksområde för 

fåglar och gråsäl. Området har rev som utpekad naturtyp enligt Art- och 

habitatdirektivet. 

Norra banken/Finngrunden är ett mindre Natura 2000-område mellan Östra och 

Västra banken. Det har också rev som utpekad naturtyp enligt Art- och 

habitatdirektivet. 
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Nuvarande miljösituation 

Miljötillståndet i Södra Bottenhavet är i flera avseenden dåligt men det finns också 

goda förhållanden. Övergödningssituationen uppfyller i flera avseenden inte god 

ekologisk status. Situationen för kustfisk, sill, vikare och övervintrande fågel uppnår 

god miljöstatus. För skarpsill, gråsäl och planktonsamhället har tillståndet emellertid 

bedömts vara gott (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). Utsjöbankarna är relativt 

opåverkade och utgör viktiga områden särskilt eftersom de är mindre belastade av 

förorenande ämnen än många kustnära grundområden i regionen. 

Kumulativa effekter nuläge 

Baserat på bedömningsmetoden Symphony som skildrar den kumulativa 

miljöeffekten finns det inga stora geografiska skillnader mellan olika områden i 

utsjön, utom en viss förhöjd miljöeffekt i havsområdets sydöstra del där framförallt 

pelagiskt fiske förekommer i relativt hög omfattning (Figur 31, Figur 32). Avsaknaden 

av geografiska skillnader har sin grund i bakgrundsbelastningarna som är väl spridda 

över havsområdet även om dess ursprungliga källor kommer från kusten. Liksom i 

norr utgör föroreningar och övergödning genom höga fosforhalter de största bidragen 

till miljöpåverkan, med sammanlagt cirka 80procent av hela kumulativa 

miljöbelastningen i havsområdet. Sjöfart står för cirka 10 procent och yrkesfiske för 

cirka 8 procent, huvudsakligen genom pelagiskt fiske. Planktonsamhället, djupa 

lerbottnar och pelagisk fisk är de ekosystemkomponenter som påverkas mest. 

Särskilt låg miljöpåverkan råder vid Finngrundets Östra bank, som trots sina höga 

naturvärden enligt analysen endast har hälften så hög miljöpåverkan som 

havsområdet i övrigt och som därmed kan klassas som relativt naturligt.    
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Figur 30. Den totala kumulativa miljöeffekten i nuläget inom havsområdet Södra Bottenhavet. Färgskala visar 
kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för planområdet. 
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Figur 31. Chorddiagram Södra Bottenhavet – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nuläget. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa omfattning. 

Landskap, kulturmiljö och bebyggelse 

Kuststräckan i Södra Bottenhavet är låg, flack och oregelbundet flikig. I norra delen 

av området finns långa sandstränder och grunda vikar. Hornslandet, som skjuter ut i 

Bottenhavet vid Hudiksvall, bryter landskapet med 100 meter höga branta klippor. 

Söder om halvön Hornslandet till Hållsnäshalvön och Lövstabukten förekommer viss 

skärgård med omväxlande natur. I detta område finns lämningar knutna till fiske, 

fiskelägen, hamnar m.m. Den sydligaste delen av Södra Bottenhavet, vid Öregrund 

och Östhammar, omfattas av landskapsbildsskydd. Området innehåller värdekärnan 

Norra Roslagens skärgård.  
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Inom havsområdet i Södra Bottenhavet finns en ansamling av vrak, främst i 

kustnära områden men även i centrala delar av bassängen. En dykpark med 

kulturvärden i form av skeppsvrak finns i Axmar naturreservat utanför Gävle.  

Landskap – nuvarande situation 

I nuläget finns det inga vindkraftsparker inom havsområdet. Värdet av landskapet 

inom havsområdet bedöms vara måttligt. Inom norra delen av havsområdet är vissa 

delar känsliga för storskalig utbyggnad av vindkraft, men för många av dem bedöms 

ändå det generella hänsynsavståndet om 15 km vara tillräckligt. Från Storjungfrun 

strax söder om Söderhamn bör fria utblickar österut bevaras enligt 

Riksantikvarieämbetets bedömning. I området runtom Hållsnäshalvön bör inte 

vindkraftsanläggningar anläggas, då en öppen utblick bör bevaras där (Nordström, 

2003). Storskalig etablering av vindkraft bör ej ske för att bibehålla värdena knutna 

till Norra Roslagens skärgård. 

Kulturmiljö och bebyggelse – nuvarande situation 

I dag finns inom havsområdet inga utpekade riksintresseområden för 

kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken och kulturmiljövärdet inom 

havsområdet bedöms vara lågt. Inom havsområdet finns en ansamling av vrak, 

främst i kustnära områden men även i centrala delar av havsområdet. I kustnära 

områden finns flera kulturhistoriska värdekärnor, men endast området vid 

Hornslandet sträcker sig inom gränserna för havsområdet. Påverkan från befintlig 

sjöfart och fritidsbåtar är liten och den möjliga miljöeffekten bedöms vara liten. På 

grund av rådande brist på kunskap om kulturhistoriska miljöer under havsytan är det 

bedömda kulturhistoriska värdet för havsområdet endast en uppskattning av 

sannolikheten att det finns kulturhistoriska värden där. 

6.3.2 Nollalternativ 

Marin ekologi 

Skillnaden i kumulativ miljöpåverkan mellan nollalternativet och nuläge inom 

havsområdet Södra Bottenhavet beräknas enligt Symphony vara försumbar (Figur 

32). Bakgrundsbelastningar från miljögifter, tungmetaller och näringsämnen står för 

merparten av den kumulativa påverkan. Dessa bakgrundsbelastningar slår ospecifikt 

mot de flesta delar i det marina ekosystemet (Figur 33). Enligt den senaste 

statusbedömningen antas det inte bli någon betydande förändring fram till 2030 i 

halterna miljögifter i området (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). 
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Figur 32. Den totala kumulativa miljöpåverkan i nollalternativet (vänster) och skillnad mot nuläge (höger) inom 
havsområdet Södra Bottenhavet. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för 
planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger). 
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Figur 33. Chorddiagram Södra Bottenhavet – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nuläget. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa omfattning. 

Sjöfart bedrivs intensivt i havsområdet, och antaganden om ökat antal och ökad 

storlek fartyg i framtiden medför i regel små negativa effekter för flera av 

ekosystemets komponenter, däribland bottennära, pelagiska och vandrande fiskarter, 

planktonsamhällen, däggdjur och olika typer bottenmiljöer. De negativa effekterna 

orsakas framförallt av ökat undervattensbuller längs sjöfartslederna, samt fysisk 

störning på botten i grundare områden. Dessa effekter koncentreras till södra 

Gävlebukten där sjöfart är mest intensiv och där koncentration av naturvärden är 

högst. Att havsområdet trafikeras av större fartyg kan föranleda ökat behov av 

muddring i kustzonen utanför havsplaneområdet. Samtidigt antas operativa utsläpp 

från fartyg minska i nollalternativet, vilket medför positiva effekter för såväl pelagiska 

som bottennära ekosystemkomponenter i havsområdet.  
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Det bedöms inte förekomma någon ändring i påverkan på havsbottnars fysiska och 

kemiska förhållanden i utsjön, eller på vattenkvalitet i utsjön mellan nollalternativet 

och nuläge. Eventuellt ökad muddring i kustzonen kan medföra negativa effekter, 

men framtida muddringsbehov har inte analyseras inom ramen för denna 

konsekvensbedömning.   

Landskap 

Det finns ett tillstånd för vindkraftspark på Storgrundet som bedöms kunna bli 

etablerat fram till 2030. Storgrundet är beläget cirka 3 km öster om Storjungfrun 

inom området där fria utblickar bör bevaras. Påverkan på landskapet genom 

etableringen av vindkraftsparken kommer vara måttlig lokalt, men inom hela 

havsområdet bedöms påverkan vara liten och därmed medföra en liten negativ 

miljöeffekt.  

Kulturmiljö och bebyggelse 

År 2030 bedöms fler större fartyg finnas inom sjöfarten, vilket kan medföra större 

påverkan på kulturmiljön. Yrkesfiskets påverkan genom bottentrålning bedöms 

kunna minska med cirka 5 procent. I detta havsområde är påverkan från yrkesfiske 

liten och den förändringen bedöms inte innebära någon ändring i miljöeffekt jämfört 

med nuläget. Försvarsaktiviteter bedöms öka och därför bedöms påverkan genom 

tryckvågor och föroreningar kunna öka. Inom havsområdet finns få kulturvärden och 

därför medför nollalternativet i jämförelse med nuläget en mycket liten påverkan och 

den sammanlagda miljöeffekten bedöms vara försumbar. 

6.3.3 Planalternativ 

Sammanfattning havsplan 

Södra Bottenhavet har grunda skärgårdar med genuina fiskelägen, och inom 

Hudiksvalls kommun finns riksintresseanspråk för friluftsliv i närheten av 

havsplaneområdet. Kusten i söder, vid Gräsö mot Södra Kvarken, omfattas av 

riksintresse högexploaterad kust. Områden med riksintresseanspråk för 

kulturmiljövård finns längs kusten utanför havsplaneområdet. Ett område vid 

Öregrund och Östhammar är landskapsbildsskyddsområde och omfattas i havsplanen 

av särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden (B140, B153–B154; Figur 34). 

Havsplanen anger användning natur på Finngrundens tre bankar (B148, B149, B151) 

som alla omfattas av Natura 2000. Finngrunden utgör den nordligaste utposten för 

övervintrande alfågel, som är en hotad art i Sverige. Havsplanen anger särskild 

hänsyn till höga naturvärden på andra utsjö-bankar i havsområdet, som Gretas 

klackar (B142), Storgrundet (B146), kring Finngrunden (B147, B150) och vid området 

mellan Grundkallen och Argos grund (B154). Område (B152) som ligger i anslutning 

till Natura 2000-område har naturvärden, men anses i planen inte uppfylla kriterier 

för särskild hänsyn till höga naturvärden. Havsplanen anger användning 

energiutvinning för flera områden i Södra Bottenhavet: 
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 I utsjön (B143) som är identifierat som ett allmänt intresse av väsentlig betydelse 

för energiutvinning i havsplaneringsprocessen; 

 Vid Storgrundet (B146) där det finns ett tillståndsgivet projekt och 

riksintresseanspråk för vindbruk; och  

 På Gretas klackar (B142), öster om Finngrunden (B147), på Finngrundens västra 

bank (B151) och väster om Finngrunden (B152) där det fnns riksintresseanspråk 

för vindbruk. 

Användning sjöfart anges för flera fartygsstråk till och från Södra Kvarken. Eftersom 

isen är väderberoende och oförutsägbar behöver sjöfarten ha utrymme till många 

alternativa rutter. Ett av områdena som anges för energiutvinning (B143) bedöms 

kunna påverka sjöfartens framkomlighet. Om vindkraft byggs ut måste sjöfarten gå 

en längre sträcka i jämförelse med nuvarande fartygsstråk som är riksintresseanspråk 

för sjöfart. I havsplanen anges därför utredningsområde sjöfart för ny föreslagen 

sträckning för sjöfarten. Havsplanen anger även utredningsområde sjöfart vid 

inloppen till Ljusne och Vallvik. Havsplanen anger användning yrkesfiske i framför 

allt de södra delarna av havsområdet. Inom Östhammars kommun anges användning 

försvar på grund av ett influensområde med särskilt behov av hinderfrihet (B153). 
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Figur 34. Plankarta över havsområdet Södra Bottenhavet (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a). 

Miljöeffekter planalternativet Södra Bottenhavet 

Marin ekologi 

Den uppskattade kumulativa påverkan på marina miljön i havsområdet Södra 

Bottenhavet uppskattas öka marginellt i planalternativet jämfört med 

nollalternativet, enligt beräkningen i Symphony. Förhöjd påverkan bedöms uppstå 
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till följd av etablering av vindkraft i områden där havsplanen anger användning 

energiutvinning, samt längs den förflyttade sjöfartsleden. Samtidigt minskar den 

kumulativa miljöpåverkan i de områden där fartygstrafik enligt planförslaget anses 

minska (Figur 35, Figur 36). De förändringarna i sjöfartens miljöpåverkan som 

havsplanen föranleder är små till måttliga i förhållande till sjöfartens påverkansnivå i 

nollalternativet. Energiutvinningens kumulativa påverkan i planalternativt visar 

däremot en mycket kraftig ökning jämfört med nollalternativet. Trots denna ökning 

är den beräknade kumulativa påverkan från havsbaserat vindbruk i planalternativet 

enligt Symphony cirka 16 gånger lägre än påverkan från sjöfart över hela 

havsområdet. 

 

  

  

 
Figur 35. Kumulativ miljöpåverkan i planalternativet (vänster) och skillnad mot nollalternativet (höger) inom 
havsområdet Södra Bottenhavet. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för 
planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger). 
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Figur 36. Chorddiagram över förhöjd (vänster) och minskad (höger) miljöpåverkan mellan plan- och 
nollalternativet i havsområdet Södra Bottenhavet. Diagrammen visar påverkan från olika belastningar (cirkelns 
västra halva) mot ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva). Flödets storlek motsvarar påverkans relativa 
omfattning. 

Den föreslagna förflyttningen av sjöfartsleden bedöms ha marginellt negativa effekter 

för planktonsamhällen och pelagisk fisk som uppskattas förekomma i större mängder 

i de områden sjöfart flyttar till. Den negativa effekten bedöms uppstå till följd 

framförallt av ökade mängder förorenande ämnen från fartygens operativa utsläpp, 

och i mindre utsträckning av ökat undervattensbuller. Samtidigt uppskattas en 

marginellt positiv effekt på såväl bottennära som pelagiska fiskarter, samt på olika 

bottenmiljöer i de områden där fartygstrafik upphör och där undervattensbuller och 

fysisk störning minskar. De negativa effekterna bedöms vara långvariga utifrån 

antagandet att fartyg fortsätter använda de nya rutterna efter att de 

energiutvinningsområden som planen anger är anlagda. Den ökade påverkan sker 

över större delen av havsområden, men effekterna på pelagiska 

ekosystemkomponenter kan vara relevanta i ett regionalt perspektiv, eftersom 

arterna bedöms kunna röra sig utanför havsområdet. Effektökningen är dock 

marginell i förhållande till effekter från de mycket höga halter andra miljögifter i 

området (Havs- och vattenmyndigeten, 2018b). 

Vindkraftsetableringen i framförallt Finngrundens västra bank och anslutande 

område (B151 och B152) bedöms kunna medföra negativa effekter för sjöfåglar. Som 

tidigare nämnt försvårar dagens bristfälliga kunskapsläge och den snabba 

teknikutvecklingen i vindbranschen en bedömning av de långsiktiga effekterna från 

havsbaserad vindkraft (Rydell, 2017). Sammanställningen av miljökonsekvenser från 

etablering av vindkraft på Finngrunden och Storgrundet som gjordes inom ramen för 
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Sveriges havsplanering drog följande slutsatser utifrån tidigare utredningar och 

inventeringar samt domstolsbevis (WSP, 2018):  

 Bottenmiljöer: Trots ett visst bortfall av naturlig bottenmiljö, bedöms detta bli 

mycket litet i förhållande till områdets totala yta. Införande av nya bottenmiljöer 

och undervattenstrukturer kan till och med öka den tillgängliga ytan 

bottenmiljöer och därmed vara gynnsam för organismer som idag lider av 

platsbrist.  

 Sjöfåglar: Arter som förekommer i området har visats hålla sig bort från 

vindkraftsparker, samtidigt som kunskapsunderlaget bygger på studier gjorda i 

parker med mycket högre täthet än framtidens. Underlaget för att kunna bedöma 

framtida parkers påverkan på sjöfågel, och alfågel i synnerhet bedöms vara 

otillräckligt. Detta gäller även för fladdermöss, där kunskapsläget är betydligt 

sämre än för fåglar.  

 Fisk: Varken den tidsbegränsade störningen på bottnar eller den långvarigt 

förhöjda undervattensljudnivån bedöms ha några betydande effekter för fiskarter 

i området. 

Möjliga negativa effekter på alfågel populationen bör dock ses med försiktighet, 

utifrån artens tillbakagång i svenska vatten under det senaste decenniet och 

Finngrundens betydelse som det nordligaste övervintringsområde. Etablering av 

vindkraft i västra bankens nordostliga hörna där fågelförekomst är högst bedöms 

därmed kunna medföra lokalt små till måttliga effekter.  

Slutsatserna i WSP studien drogs framförallt utifrån vindkraftens möjliga effekter på 

Finngrundens östra bank, som hyser de högsta naturvärdena av södra Bottenvikens 

alla utsjöbankar. De anses gälla i stort sett även för de övriga 

energiutvinningsområden som havsplanen föreslår, och där möjlig påverkan på 

sjöfågel bedöms vara betydligt lägre. Förekomsten av fåglar i utsjön i de av 

havsplanen utpekade energiutvinningsområdena norr om Finngrunden (B142 och 

B143) bedöms utifrån underlaget i Symphony som mycket låg.  

En aspekt som WPS:s sammanställning inte analyserade är den additiva effekten som 

en kraftig utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Södra Bottenhavet skulle kunna ha 

för framförallt flyttfåglar ifall alla utpekade energiutvinningsområdena skulle 

anläggas. En sådan effekt har inte studerats tidigare och bedömningen är därför inte 

möjlig. Utifrån tidigare resultat om undanträngningseffekter kan additiva effekter 

dock inte uteslutas, i synnerhet när framtida vindkraftverk förväntas uppnå mycket 

större höjder än de som idag finns i drift. Enligt bevarandeplanen för Natura 2000-

områdena bedöms uppemot en miljon fåglar passera över Finngrundens utsjöbankar 

under höstflytten, varför en eventuell negativ effekt även skulle vara av internationell 

betydelse.  

Sammanlagt bedöms effekten på sjöfåglar av en fullskalig utbyggnad av vindkraft i de 

av havsplanen utpekade områden som måttligt negativ. 
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Landskap 

Det planerade energiområdet vid Gretas klackar utanför Hudiksvall är beläget endast 

8 km från Hornsland och bedöms kunna omfatta drygt 80 vindkraftverk (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2019b). Dessa kommer vara synliga från land om höjden på 

vindkraftverken inklusive rotorblad antas vara cirka 180 meter. Energiområdet vid 

Storgrundet omfattar det tillståndsgivna område som finns med i nollalternativet 

(cirka 70 verk). Med antagandet om 0,7 verk per km2 beräknas cirka 85 verk 

tillkomma, vilka kommer att blockera utsikten österut från Storjungfrun. Avståndet 

från energiområdet vid Finngrunden till kusten är cirka 17 km och till området 

utanför Roslagens skärgård är avståndet 40–50 km. Även om områdena omfattar 

många vindkraftverk (det västra cirka 155 verk och det östra drygt 110 verk) kommer 

dessa sannolikt inte vara synliga från land och därmed inte påverka landskapsbilden. 

Det sista energiområdet (B143), som är beläget mitt i havsområdet, omfattar drygt 

240 verk, men ligger 45–75 km från kusten. Planförslagets vägledning om 

användning energi bedöms ha en sammanlagt måttlig negativ effekt på landskap.  

Kulturmiljö och bebyggelse 

I planområdet finns det två områden med hänsyn till höga kulturvärden, vilka bland 

annat utgör del av landskapsskydd och Sveriges kust- och skärgårdslandskap 

(Nordström, 2003) och som sträcker sig innanför gränsen för havsområdet. 

Energiområdet som är beläget mitt i havsområdet är lokaliserat på ett sådant sätt att 

det inte omfattar några kända vrak- och undervattenslämningar. Den omfattande 

ökning som planförslagets vägledning om användning energi skulle kunna innebära 

bedöms ha en liten negativ effekt på kulturmiljö. 

Tabell 18. Bedömda värden, påverkan och miljöeffekt för miljöaspekterna landskap och kulturmiljö för nuläge, för 
nollalternativ jämfört med nuläge och för planalternativ jämfört med nollalternativ i havsområdet Södra 
Bottenhavet. 

SÖDRA 
BOTTENHAVET LANDSKAP KULTURMILJÖ 

 värde påverkan miljöeffekt värde påverkan miljöeffekt 

Nuläge 

måttligt 

ingen ingen 

lågt 

liten 
negativ 

liten negativ 

Nollalternativ  liten negativ liten negativ 
liten 

negativ 
liten negativ 

Planalternativ 
måttlig 
negativ 

måttlig 
negativ 

liten 
negativ 

liten negativ 

 

SKALA: Miljövärde högt måttligt lågt     

SKALA: Påverkan, 
Miljöeffekt 

stor 
positiv 

måttlig 
positiv 

liten 
positiv 

ingen 
liten 

negativ 
måttlig 
negativ 

stor negativ 
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6.4 Bottniska viken - övergripande miljöaspekter 

6.4.1 Nuläge 

Luft och Klimat 

Förbränning av bränslen ger, utöver utsläpp av koldioxid som bidrar till 

klimatförändringar, även upphov till luftföroreningarna svaveloxider (SOX), 

kväveoxider (NOX) och partiklar som bland annat bidrar till försurnings- och 

övergödningsproblematik. Luftkvaliteten verkar generellt vara på väg att förbättras, 

men utsläpp av kväve och svavel är ännu höga. Det är främst sjöfart som bidrar till 

utsläpp av luftföroreningar till havs, varför luftföroreningar är känsliga för 

utvecklingen framförallt inom sjöfartssektorn. Även rekreation, yrkesfiske och 

sandutvinning bidrar till luftföroreningar men i mindre omfattning. 

Utsläppen av kväveoxider från sjöfart i Östersjöområdet inklusive Bottniska viken har 

börjat minska något sedan 2011 på grund av reglering för nya fartyg (Helcom, 2018, 

Sveriges miljömål, 2018). Vid en jämförelse mellan havsplaneområden längs Sveriges 

kust är utsläppen av kväveoxid från sjöfart lägst i Bottniska viken, nästan 4 gånger 

lägre än i Östersjön (SMHI, 2016b). Deposition av kväve är ungefär lika stor i 

Bottniska viken som i Östersjön. Inom Bottniska viken är utsläpp av NOX-gaser från 

sjöfart högst i Södra Bottenhavet och vid gränsen mellan Bottenviken och Norra 

Bottenhavet.  

Svavelutsläppen från sjöfart är lägst i Bottniska viken, nästan 4 gånger lägre än i 

Östersjön (SMHI, 2016b) samtidigt som förhållandevis mer svavel deponeras i 

Bottniska viken än i de andra två havsplaneområden. Utsläppen av svaveldioxid 

minskar generellt på grund av reglering (Naturvårdsverket, 2016c, Helcom, 2018). 

Partikelhalten i luft har i allmänhet minskat i Östersjöområdet under de senaste åren 

(Helcom, 2018; Naturvårdsverket, 2016b). 

Förbränning av fossila bränslen bidrar till klimatpåverkan genom utsläpp av 

växthusgaser. Därför är, i miljöbedömningssammanhang, utsläppen av 

växthusgaserna koldioxid och kolmonoxid från sjöfart speciellt relevanta för 

bedömning av miljöaspekten klimat. Metangas (CH4) är en annan växthusgas som är 

relevant, då denna bland annat finns i vissa havs- och sjöbottnar och därmed kan 

frigöras t.ex. vid resursutvinning. De förändringar i miljön som förutses från 

klimatförändringarna kommer att på längre sikt påverka vattentemperatur, istäcket 

vintertid, årstidernas längd, växtsäsongerna samt utbredning och överlevnad av arter. 

I miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” preciseras att koncentrationen av 

växthusgaser ska stabiliseras på 400 ppmv. Målet bedöms kunna nås år 2020. Även 

om utsläppen av växthusgaser från den marina sektorn är små i förhållande till de 

totala utsläppen i Sverige utgör de en betydande faktor och är speciellt relevanta i 

dagsläget, då sjöfartens utsläpp av växthusgaser ökar från år till år. Dessa utsläpp 

måste dock ses i det perspektivet att sjöfarten i jämförelse med de flesta andra 

transportmedel innebär lägre växthusgasutsläpp.  
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För Bottniska vikens del bedöms klimateffekter framförallt att vara märkbara vad 

gäller minskat istäcke i norra Bottenviken, och att säsongerna kommer att förändras 

med en kortare vintersäsong. När klimatförändringarna minskar de stabila isarnas 

utbredning blir områden i Bottenviken av allt mer avgörande betydelse för arter som 

är beroende av en större årlig isbildning (Havs- och vattenmyndigheten, 2017a). Vad 

gäller natur och ekosystem kommer ett minskat istäcke främst att ha negativa 

effekter på vikarens livsvillkor och överlevnad, då denna är beroende av istäcket för 

att kunna föda upp sina ungar. För naturen, djur- och växtarter och ekosystem kan 

klimatförändringar skapa negativa effekter då temperatur och saliniteten förändras, 

och algblomning kan förväntas öka med högre vattentemperatur. Likaså kan 

näringskedjor påverkas negativt då salinitet och temperatur förändras, och nya 

främmande arter kan flytta in i Bottniska viken (COWI, 2018a). Positiva effekter 

väntas för sjöfarten, genom att mindre istäcke och kortare vintersäsong ger markant 

ökad framkomlighet. Detta ger positiva tids- och kostnadsbesparingar för sjöfarten, 

och därmed marknadsfördelar. Även energiutvinning och försvarsaktiviteter gynnas 

av ett minskat istäcke och en kortare vintersäsong. 

Befolkning och hälsa 

Våra hav bidrar på olika sätt till vår välfärd och vårt välbefinnande, från mat till 

förutsättningar för olika rekreationsaktiviteter. Genom handel och fiske har haven 

också spelat en avgörande historisk roll för Sveriges utveckling. Inom 

havsplaneområdet Bottniska viken omfattas friluftslivet främst av fritidsbåtstrafik 

och fritidsfiske men även kryssningsfartyg och färjetrafik, jakt, safari m.m. Bottniska 

viken innehåller många kulturhistoriska värden och naturvärden som ger en unik 

inblick i kust- och skärgårdsbornas livsmiljö och livsvillkor och är välbesökta 

turistmål. Sjöfart utgör en stor och viktig del av näringslivet. 

Hälsoeffekter beror också på luftkvalitet och de utvärderas här med avseende på 

utsläpp av luftföroreningar från transporter i samband med de användningar som 

finns inom havsplaneområdet. Utsläpp från de olika användningarna utvärderas 

under luft och klimat och berörs endast sammanfattningsvis för hälsoeffekter. 

Hushållning med mark, vatten, fysisk miljö, material, råvaror och energi 

I nuläget finns det ingen sammanhållen plan för havsplaneområdet som skulle kunna 

ge vägledning om mest lämpad användning för den marina miljön. Riksintressen och 

annat lagligt skydd är ett sätt att tillgodose god hushållning med mark, vatten, fysisk 

miljö, material, råvaror och energi. I dag omfattar riksintressen, riksintresseanspråk 

och andra skyddade områden huvudsakligen de kustnära områdena och sträcker sig i 

mindre grad in i delar av havsplaneområdet.  
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6.4.2 Nollalternativ 

Luft och Klimat 

Det förutspås en ökning inom sjöfarttransporter, vilket för sjöfarten och 

kryssningstrafiken inom Bottniska viken omfattar en kraftig ökning (SHEBA, 2016). 

Sjöfartens utsläpp till luft regleras med flera nationella och internationella 

bestämmelser, t.ex. EU:s svaveldirektiv och IMO:s svavelkonvention. Under 2016 har 

IMO tagit beslut om att inrätta kontrollområden för kväveoxider (NECA) i Östersjön 

och Nordsjön. Det innebär begränsningar av NOX-utsläpp från nya fartyg i dessa 

områden, som träder i kraft år 2021. Dessutom förväntas även övriga regelverk, som 

nyligen trätt i kraft eller som träder i kraft inom de närmaste åren, bidra till en 

minskning av utsläpp av förorenande ämnen till luft och vatten (Helcom, 2018a; 

SHEBA, 2018). Utsläpp från fritidsbåtsanvändning bedöms kunna öka måttligt. 

Yrkesfisket förväntas minska något fram till 2030 och förväntas på så sätt inte 

innebära någon förändring av belastningarna jämfört med nuläget. I nollalternativet 

antas utvinning av sand enbart ske i befintligt område vid Sandhammar bank och 

beräknas öka med cirka 10 procent. 

Utsläpp av växthusgaser förväntas förbli oförändrat, trots den ökade trafiken 

(Helcom, 2018a; SHEBA, 2018), vilket innebär ingen ökad påverkan jämfört med 

nuläget. I nollalternativet bedöms miljöeffekten på luft vara liten positiv med ingen 

påverkan på klimat.  

Befolkning och hälsa 

Utsläpp av luftföroreningar bedöms kunna minska, såväl från sjötrafiken som färje- 

och kryssningstrafiken, i linje med senaste nedåtgående tendens. I nollalternativet 

bedöms miljöeffekten på luft vara liten positiv och därmed kan påverkan på hälsa 

antas vara liten positiv. I framtiden förväntas efterfrågan på att ta del av 

skärgårdslivet och nyttja havet för rekreation öka och utvecklingen fram till 2030 kan 

innebära ökade belastningar jämfört med nuläget. 

Hushållning med mark, vatten, fysisk miljö, material, råvaror och energi 

I nollalternativet görs antaganden om utvecklingen av användningarna inom 

havsområdena fram till 2030 utan en havsplan. Både energi- och sandutvinning 

bedöms kunna öka kraftigt. De enskilda projekten ska respektera den befintliga 

miljölagstiftningen. Etableringen av enskilda verksamheter föregås av en 

miljöprövningsprocess, varvid lokal påverkan och effekt analyseras och bedöms bland 

annat i syfte att minimera miljöpåverkan. För den utveckling som antas i 

nollalternativet finns dock ingen helhetssyn på användningen där hänsyn tas till hur 

pass lämplig en plats är. Detta kan innebära en negativ effekt på hushållning. 
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6.4.3 Planalternativ 

Luft och Klimat 

Planförslaget för Bottniska viken bedöms inte medföra några förändringar för 

sjöfarten i förhållande till nollalternativet. Detta bygger på att användningen för 

sjöfart är den samma som i nollalternativet, det vill säga att sjöfarten tillåts passera i 

aktuella fartygsstråk. För sjöfarten anger planen två utredningsområden, 

fartygsstråket norr om Finngrunden och ett mindre område vid Storgrundet och 

dessa är inkluderade i bedömningen. 

I Bottniska viken anges i havsplaneförslaget en vägledning om användning 

sandutvinning inom ett område i Bottenviken vid Svalans och Falkens grund. De 

sjötransporter som sandutvinning kan medföra bedöms kunna ge en liten påverkan 

på luft, främst för den lokala miljön. I Södra Bottenhavet omdirigeras sjöfarten till en 

sträcka norr om Finngrunden, vilket innebär att transportsträckan blir cirka 7,5 km 

längre. Detta innebär en marginell ökning i bränsleförbrukning och därmed en 

marginell ökning av utsläpp inom området.  

Den vägledning som finns i planförslaget för användning energi skulle innebära en 

omfattande vindkraftsetablering. Detta medför en ökning av transporter inte bara vid 

etableringen utan även för service av vindkraftverken, med en marginell påverkan på 

luft. 

Havsplanen anger mest lämplig användning sandutvinning i två områden vid Svalans 

och Falkens grund. Sjötransporter vid sandutvinning och mellan täkt och hamn kan 

innebära påverkan på luft, främst för den lokala miljön, och på klimat. Svalans och 

Falkens grund är belägna på relativt stort avstånd från hamnar med potential att ta 

emot materialet och relaterad klimatbelastning är därför högre jämfört med de 

marina täkter som föreslås i planområdet för Östersjön. Utsläppen kan, i havsplanens 

sammanhang, anses medföra en obetydlig påverkan på klimat jämfört med 

nollalternativet. Däremot medför de en liten påverkan på luft, dock främst lokalt 

inom Bottenviken. 

Befolkning och hälsa 

En av flera förutsättningar av stor betydelse för befolkning och hälsa är att viktiga 

naturvärden bevaras. Havsplanens områden med särskild hänsyn till höga 

naturvärden (n) syftar till detta. Även om områden med användning rekreation (R) 

och natur (N) har sitt ursprung i existerande lagstiftning och skydd så framhäver 

planförslaget deras vikt. Havsplanen innebär vissa restriktioner för friluftslivet i de 

områden där energiutvinning pekas ut som mest lämplig användning.  

Etablering av vindkraft enligt planerad användning i Bottniska vikens 

havsplaneområde kan medföra negativa effekter på befolkning och hälsa genom 

vindkraftens visuella påverkan på landskapet.  

Människors hälsa påverkas av de utsläpp och den nedskräpning som sker i luft och 

hav. De rumsliga förändringar som en antagen havsplan för Bottniska viken medför 
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bedöms inte påverka dessa belastningar mer än marginellt. Det är snarare 

sektorernas utveckling som ger påverkan och miljöeffekt vilket planen inte styr över. I 

övrigt berörs inte friluftslivet inom havsplaneområdet mer än marginellt. 

Den samlade bedömningen är att havsplanen inte har någon betydande effekt för 

miljöaspekten befolkning och människors hälsa. 

Hushållning med mark, vatten och fysisk miljö, material, råvaror och energi 

Syftet med havsplanen är att vara vägledande för hushållningen inom 

havsplaneområdena, det vill säga att planera havsplaneområdet så att de marina 

miljöerna kan användas för de ändamål som de är mest lämpade för med hänsyn till 

beskaffenhet, läge och behov. Havsplanen påverkar miljöaspekten hushållning med 

energi genom planering av områden för vindkraftsetablering. I miljöbalken anges att 

förnybara energikällor ska användas i första hand. Inom havsplanen för Östersjön 

finns ett område med vägledning om användning energi, Stora Midsjöbanken. 

Etablering av vindkraftverk påverkar hushållningen med mark och resurser som 

biota, men även andra miljöaspekter. Vindkraftsetableringar föregås av en 

miljöprövningsprocess i vilken lokal påverkan och lokala effekter analyseras och 

bedöms bland annat i syfte att minimera miljöpåverkan. Användning energi har 

positiv effekt genom att bidra med energi från en förnybar källa och därmed positiv 

konsekvens på den del av miljöaspekten som berör hushållning med energi. 

I dagsläget sker ingen sandutvinning till havs inom Bottniska viken, men inom 

havsplanens horisontår bedöms behovet kunna uppkomma. Om uttag görs med god 

hushållning bör material kunna tas ut utan att detta resulterar i betydande påverkan 

på den aktuella sand- och grusförekomsten. Gällande energiutvinning till havs 

bedöms också intresset för förnybar energi öka i takt med den tekniska utvecklingen, 

vilket medför att havsbaserad vindkraft blir mer konkurrenskraftig. I havsplanen 

bedöms vissa sektorer kunna samexistera och områden med särskild hänsyn till höga 

naturvärden har pekats ut i samexistens med någon eller flera andra användningar.  

Anpassningar kommer att behöva göras för att minimera påverkan och effekterna 

inom områden där havsplanen anger särskild hänsyn till höga naturvärden för att 

syftet med utpekandet av dessa områden ska uppnås, framför allt när det gäller 

etablering av vindkraftverk. I de flesta fall är dessa områden viktiga lek- och 

rekryteringsområden för fisk och utgör en resurs. Genom att hänsyn tas till dessa 

områden vid etablering av andra verksamheter och att viss reglering av fisket kan 

introduceras, kan fiskbestånden gynnas. 

Sammantaget bedöms havsplanen medföra en positiv konsekvens för 

miljöaspekterna hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt och 

annan hushållning med material, råvaror och energi, då planen verkar för 

samexistens mellan olika användningar, sandutvinning kan miska behov av uttag på 

land och energiutvinning bidrar med energi från en förnybar källa. 
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7 Miljöbedömning Östersjön 

I detta kapitel beskrivs nuläge, nollalternativ och effekter av planförslaget för 

planområdet Östersjö. De fem första avsnitten redovisar detta för havsområdena 

Norra Östersjön och Södra Kvarken, Mellersta Östersjön, Sydöstra Östersjön, Södra 

Östersjön samt Sydvästra Östersjön och Öresund. Kapitlets sista avsnitt beskriver de 

miljöeffekter som bedömts gemensamt för Östersjöns fem havsområden. 

7.1 Norra Östersjön och Södra Kvarken 

7.1.1 Nuläge 

Marin ekologi 

Havsområdets djupförhållanden är synnerligen varierade vilket har stor betydelse för 

hydrografi och ekologi. Väldigt djupa områden (>350 m) i sydväst utanför Muskö 

grundar upp till tröskeln vid Svenska Björn, varpå det återigen ökar i det djupa 

Ålands hav och sedan grundar upp i Södra kvarken. Även om det finns djupa kanaler 

så påverkar trösklarna saltvatteninflödet i Bottenhavet och detta havsområde är 

således av mer marin karaktär än Bottniska viken. Havsområdet omgärdas av 

ekologiskt mycket värdefulla skärgårdar i både öst och väst. Bottensubstraten är 

varierande på alla djup, från häll och sten till sand och lerbotten.  

Naturvärden 

De högsta naturvärdena återfinns i de omgivande skärgårdarna men även på 

grundare delar av sten och häll inom havsplanområdet förekommer blåmussla. Hela 

havsområdet är emellertid mycket rikt på sill/strömming och i stora delar värdefullt 

för gråsäl och fågel. Värdena för dessa djurgrupper avspeglar sig i Gröna kartan, som 

baseras på en geografisk aggregering av ekologiska värden, där de grundare 

områdena kring Svenska Björn skiljer ut sig (Figur 37). 
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Figur 37. Gröna kartan över havsplaneområdet Östersjön. Grön och purpur färg anger högre respektive lägre 
kumulativt miljövärde.  
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Skyddade områden 

Det finns inga skyddade områden inom havsområdet, däremot finns det ett flertal 

skyddade områden i den marina miljön i kustzonen i Stockholms yttre skärgård nära 

havsplanens västra gräns mot fastlandet. Bland dessa är Svenska Björn ett Natura 

2000-område enligt Habitatdirektivet samt ett naturreservat för skydd av gråsäl och 

ejder, samt av områdes rev och skärmiljö. Längre söderut och även den i kustzonen 

intill havsplanens gräns finns Natura 2000 och Ramsar område samt naturreservat 

Svenska Högarna, bl.a. skydd av viktiga kolonier tobisgrissla, sillgrissla och tordmule 

som häckar inom ögruppen. Området är viktigt för andra havsfågelarter, samt för 

gråsäl och större vattensalamander. I södra skärgården, mot Nynäshman och 

Landsort finns ett flertal naturreservat närmare kusten, som omfattar såväl ö- som 

havsmiljöer. 

Nuvarande miljösituation 

Havsområdets miljösituation är inte tillfredsställande. I relation till 

havsmiljödirektivet bedöms i stort sett inga kriterier för god miljöstatus uppnås, 

förutom för sill och skarpsill (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). 

Övergödningsproblematiken är en viktig faktor. 

Kumulativa effekter nuläge 

Analysen i Symphony indikerar att miljöeffekterna i havsområdet inte skiljer sig mot 

Östersjön i sin helhet (Figur 38, Figur 39). Det skönjes dock en gradient där de norra 

delarna av havsområdet är betydligt mindre påverkade än de sydliga delarna. Detta 

följer mönstret för utbredningen av syrebrist på botten. Övergödningsrelaterade 

belastningar svarar enligt analysen för två tredjedelar av den kumulativa 

miljöpåverkan medan föroreningar bidrar med en fjärdedel. Sjöfartens direkta 

miljöpåverkan skattas till 5 procent, dock överstigande 20 procent i enskilda 

områden, medan försvaret står för 2 procent. Det är framförallt bottensamhällena 

och den pelagiska födoväven som påverkas negativt.  
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Figur 38. Den totala kumulativa miljöeffekten i nuläget inom havsområdet Norra Östersjön och Norra Kvarken. 
Färgskala visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för planområdet.  
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Figur 39. Chorddiagram Norra Östersjön och Norra Kvarken – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra 
halva) mot ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nuläget. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa 
omfattning.  

Landskap, kulturmiljö och bebyggelse 

Längst i norr finns Väddö och Signö med småbrutet landskap, traditionell 

skärgårdsnäring och friluftsvärden. I Norra Östersjön ligger den yttre delen av 

Stockholms skärgård med höga kultur-, friluftslivs- och naturvärden. Över Södra 

Kvarken bildar skärgården tillsammans med Ålands skärgård och Finlands västkust 

ett världsunikt stråk av grunda skärgårdar. Ytterskärgården präglas av havsvidder 

och kalspolade klippor längst ut i havsbandet. Utsikten över detta område bör hållas 

fri för att skydda landskapsbilden enligt bedömning av Riksantikvarieämbetet 

(Nordström, P. 2003). Längs Sörmlandskusten, som utgörs av ett 
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sprickdalslandskap, finns en skärgård med en stor mängd öar, kobbar och skär. Fria 

utblickar bör bevaras längs större delen av sträckan för att bibehålla förståelsen av de 

kulturhistoriska sammanhangen och möjligheten att uppleva skärgårdens 

särpräglade landskap (Nordström, 2003). 

De unika vattenförhållandena med låga salthalter och låga vattentemperaturer gör att 

kulturhistoriska lämningar i Östersjön är välbevarade. Kulturarv under ytan består 

främst av fartygslämningar och submarina landskap, sjunkna boplatser och rester 

från olika tidsåldrar (Havs- och vattenmyndigheten, 2016b). Inom havsområdet finns 

lämningar under vatten (data om undervattenslämningar från 

Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Bebyggelse refererar framförallt till 

kustnära områden och skärgårdsmiljö. Dessa miljöer ligger utanför havsplanen och 

påverkas huvudsakligen inte av planen.  

Landskap – nuvarande situation 

Det finns flera riksintresseområden för kulturmiljövård längs med kusten som 

bedöms kunna påverkas av vindkraftsetableringar inom avstånd om cirka 30 km.  

Hela kustområdet omfattas av kulturhistoriska värdekärnor, medan flera mindre 

områden inom Stockholms skärgård omfattas av riksintresseanspråk för 

kulturmiljövård. Dessa är dock till största delen belägna utanför havsplanens gräns 

mot kusten. Riksintresse för högexploaterad kust sträcker sig in över stora delar av 

havsområdet. Från Norrtälje till Oxelösund, längs med havsområdets gräns, löper 

riksintresseanspråk för friluftsliv. I södra delen av havsområdet vid Nyköping finns 

riksintresse för rörligt friluftsliv inom havsområdet. Sammanfattningsvis bedöms 

värdet av landskapsbilden vara måttligt i nuläget. Stockholms skärgårds småskalighet 

gör det i princip omöjligt att inplacera ett vindkraftverk på ett kulturhistoriskt 

acceptabelt sätt. I nuläget är landskapet opåverkat av havsbaserade vindkraftverk. 

Kulturmiljö – nuvarande situation 

Hela kuststräckan i havsområdet omfattas av riksintresse högexploaterad kust. I 

direkt anslutning till havsområdet finns riksintresseanspråk för kulturmiljövård i 

Norrtälje och Värmdö. Områden med värdekärnor för kulturmiljö sträcker sig på ett 

par ställen in i planområdet utanför Norrtälje, Värmdö och Haninge. Områden med 

kända ansamlingar av vrak finns i huvudsak utanför havsområdet nära kusten, men 

även inom havsområdet, dock i mindre antal. Värdet av kulturmiljön inom 

havsområdet bedöms vara högt. Påverkan från befintlig sjöfart och fritidsbåtar är 

liten.  

7.1.2 Nollalternativ 

Marin ekologi 

Den kumulativa miljöpåverkan i havsområdet Norra Östersjön och Norra Kvarken 

förbli i stort sett oförändrad mellan nollalternativet och nuläge (Figur 40). 

Bakgrundsnivåer näringsämnen och övriga miljögifter i förhållande till den totala 

mänskliga påverkan är några av de högsta bland havsområdena. Övergödning och 
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föroreningar medför negativa effekter för de flesta ekosystemkomponenter (Figur 

41Figur 36), med tyngdpunkt i de djupa mjukbottnarna i områdets södra halva. 

Enligt den senaste statusbedömningen antas det inte bli någon betydande förändring 

fram till 2030 i halterna miljögifter i organismer i området (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2018b). 

 

  

  

 
Figur 40. Den totala kumulativa miljöpåverkan i nollalternativet (vänster) och skillnad mot nuläge (höger) inom 
havsområdet Norra Östersjön och Södra Kvarken. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till 
högsta värdet för planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger).  
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Figur 41. Chorddiagram Norra Östersjön och Södra Kvarken – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra 
halva) mot ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nollalternativet. Flödets storlek motsvarar påverkans 
relativa omfattning.  

Ökning av sjöfartstrafik genom området medför en marginellt förhöjd påverkan på de 

flesta bottenmiljöerna längs farleder, samt på pelagiska och vandrande fiskarter och 

däggdjur. Störning på dessa artgrupper orsakas framförallt av förhöjt 

undervattensbuller. I hamninlopp i kustzonen utanför havsplanen kan utökat behov 

av muddring medföra negativa effekter på bottenmiljöer och vattenkvalitet pga. ökad 

lokal grumling. Den antagna minskningen av operativa utsläpp från fartyg bedöms 

däremot ha marginellt positiva effekter för framförallt pelagiska 

ekosystemkomponenter i utsjön.  
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Det förekommer militär verksamhet i havsområdet, däribland skjutövningar i ett 

flera områden längs havsplanens inre gräns mot fastlandet. Antagandet om utökad 

försvarsaktivitet bedöms ha marginellt negativa effekter för framförallt på fisk och 

däggdjur, men även på bottenmiljöer. Storleken på effektökningen är oklar eftersom 

detaljer om försvarsaktiviteter inte är tillgängliga, men utifrån Symphony är den 

marginell i förhållande till övrig mänsklig påverkan i området. 

Det bedöms inte förekomma någon ändring i påverkan på havsbottnars fysiska och 

kemiska förhållanden i utsjön, eller på vattenkvalitet i utsjön mellan nollalternativet 

och nuläge.  

Landskap 

Inom Norra Östersjön och Södra Kvarken finns inga tillståndsgivna vindkraftsparker 

som skulle kunna bli etablerade fram till 2030. I nollalternativet finns ingen 

påverkan och därmed inte heller någon miljöeffekt på landskapet. 

Kulturmiljö och bebyggelse 

Sjöfart bedöms kunna öka i fråga om antal farty med 4 procent och lasten med 17 

procent fram till 2030. Fler och större fartyg kan generellt genom bland annat 

erosion och utsläpp av föroreningar medföra större påverkan på kulturmiljön. 

Aktiviteter från försvaret bedöms öka och därmed bedöms också påverkan genom 

tryckvågor och föroreningar kunna öka. Yrkesfisket, främst småskaligt fiske, 

förväntas minska något fram till 2030, och påverkan från bottentrålning bedöms 

minska marginellt, med cirka 5 procent, jämfört med nuläget. Bättre kunskap om de 

marina kulturmiljöerna bedöms kunna leda till fler skyddade områden och 

riksintresseområden för kulturmiljö. Bevarande av kulturmiljövärden kan gynnas 

genom utvecklad förvaltning av naturvärden inom marina skyddade områden. 

Nollalternativet i jämförelse med nuläget bedöms medföra ökad påverkan (liten 

negativ påverkan) och en måttlig negativ miljöeffekt. 

7.1.3 Planalternativ 

Sammanfattning havsplan 

Havsplanen anger användning rekreation utanför delar av Östergötlands skärgård 

(Ö211, Ö226; Figur 42). I Norra Östersjön ligger den yttre delen av Stockholms 

skärgård med höga kultur-, friluftslivs- och naturvärden, och som är en av Sveriges 

mest välbesökta skärgårdar med många naturhamnar och marinor. Havsplanen 

anger användning natur inom tre områden kring och söder om Stockholms skärgård, 

där det finns riksintresseanspråk för naturvård (Ö203, Ö206 och Ö210). Området vid 

Norrtälje kommun omfattar också ett planerat marint naturreservat (Ö203), där 

havsplanen anger särskild hänsyn till höga naturvärden. Norr och sydost om Svenska 

högarna finns områden med potentiell klimattillflykt för blå-mussla, som värnas 

genom särskild hänsyn till höga naturvärden (Ö202, Ö213–Ö214). Längst i sydväst av 

havsområdet anges revmiljö och lek- och däggdjursområde som naturvärden med 

angränsande och delvis överlappande riksintresseanspråk för naturvård i kustzon 
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(Ö211). Hela kuststräckan i havsområdet omfattas av riksintresse högexploaterad 

kust. Ett par kulturhistoriska värdekärnor sträcker sig in i planområdet utanför 

Stockholms skärgård och Norrtälje, där de i havsplanen omfattas av särskild hänsyn 

till höga kulturmiljövärden (Ö202–Ö204, Ö209). Havsplanen anger användning 

sjöfart i stråk både i utsjön och in mot hamnar vid kusten. Fartygsstråken ingår även i 

Östersjöns större trafiksystem med förbindelser med Finska viken, Åland och 

Baltikum. För att binda samman fartygstråk från Stockholm mot Lettland markeras 

användning sjöfart öster om den östligaste (djup)farleden i svensk ekonomisk zon 

(Ö204). Havsplanen anger användning försvar längs stora delar av kuststräckan i 

havsområdet på grund av riksintresseanspråk för totalförsvaret samt 

influensområden (Ö201, Ö202, Ö206, Ö207, Ö209, Ö210). Trots att det i Norra 

Östersjön råder goda vind- och djupförhållanden för havsbaserade vindkraft anger 

havsplanen inga energiutvinningsområden inom havsområdet, verksamheten i 

dagsläget inte bedöms vara förenlig med riksintresseanspråk för totalförsvaret, som 

ges företräde. Havsplanen anger användning yrkesfiske för stora delar av Norra 

Östersjön och något glesare för Södra Kvarken. 



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 139 - 
 

 
 

 
Figur 42. Plankarta över havsområdet Norra Östersjön och Södra Kvarken (Havs- och vattenmyndigheten, 
2019a). 

  



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 140 - 
 

 
 

Miljöeffekter planalternativet Norra Östersjön och Södra Kvarken 

Marin ekologi 

Havsplanen för havsområdet Norra Östersjön och Södra Kvarken har en försumbar 

effekt på områdets marina ekosystem (Figur 43). Diagrammet i Figur 44 föreställer 

en minskning av miljöpåverkan från explosionstryck på framförallt bottennära och 

pelagiska fiskarter, men även gråsäl och östersjötumlare. Minskningen antas kunna 

uppstå efter införande av skademinimerande åtgärder i försvarsverksamheten till 

följd av havsplanens vägledning om särskild hänsyn till höga naturvärden i områden 

med användning försvar. Även införande av åtgärder för att minimera intensitet och 

bifångst i bottentrålning i särskild hänsyn områden ger enligt Symphony en marginell 

positiv effekt på bentiska miljöer och sälar. Effekterna är dock för små och bedöms 

därför som obetydliga för populationer och ekosystemet i stort. 

 

  

  

 
Figur 43. Kumulativ miljöpåverkan i planalternativet (vänster) och skillnad mot nollalternativet (höger) inom 
havsområdet Norra Östersjön och Södra Kvarken. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till 
högsta värdet för planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger). 
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Figur 44. Chorddiagram över minskad miljöpåverkan mellan plan- och nollalternativet i havsområdet Norra 
Östersjön och Södra Kvarken. Diagrammet visar påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva). Flödets storlek motsvarar påverkans relativa omfattning..  

 

Landskap 

Havsplaneringen ska bidra till att bevara viktiga natur- och kulturvärden, ta hänsyn 

till landskapsbilden och skapa förutsättningar för utveckling av havsanknutna 

näringar och friluftsliv. 

I planförslaget finns områden där särskild hänsyn ska tas till höga kulturmiljövärden 

vid förvaltning, planering och tillståndsprövning. Hänsynsbeteckningen omfattar 
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kulturmiljöer som till största delen ligger utanför havsområdet men sträcker sig in i 

havsområdet och baseras på befintlig lagstiftning och kulturskydd. Utvecklad 

förvaltning av naturvärden inom marina skyddade områden kan främja bevarandet 

av kulturmiljöer. Därmed kan områden i vilka planförslaget anger att särskild hänsyn 

till höga naturvärden ska tas, samt område med vägledning för användning natur och 

rekreation, främja bevarandet av kulturmiljöer.  

Havsplanen anger emellertid inga områden för användning energi i Norra Östersjön 

och Södra Kvarken. Ett riksintresseanspråk för vindbruk, vilket finns inom 

havsområdet utanför Norrtälje, Nyköping och Oxelösund, bedöms i dagsläget inte 

vara förenligt med andra intressen inom havsområdet och därför anges inte energi 

som mest lämplig användning. I jämförelse med nollalternativet innebär 

planförslaget liten positiv påverkan på landskap och därmed även liten positiv 

miljöeffekt på landskap. 

Kulturmiljö och bebyggelse 

Områden med värdekärnor för kulturmiljö sträcker sig på ett par ställen in i 

havsområdet utanför Norrtälje, Värmdö och Haninge. Inom dessa områden anger 

planförslaget vägledning om särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden vid 

förvaltning, planering och tillståndsprövning. Hänsynsbeteckningen omfattar 

kulturmiljöer som företrädesvis ligger utanför havsplaneområdena. 

Påverkansområden kan vara större än angivna områden i havsplanerna. Planförslaget 

innebär liten positiv påverkan och därmed även liten positiv miljöeffekt på 

kulturmiljön, i jämförelse med nollalternativet. 

Tabell 19. Bedömda värden, påverkan och miljöeffekt för miljöaspekterna landskap och kulturmiljö för nuläge, för 
nollalternativ jämfört med nuläge och för planalternativ jämfört med nollalternativ i havsområdet Norra Östersjön 
och Södra Kvarken. 

NORRA 
ÖSTERSJÖN OCH 
SÖDRA KVARKEN LANDSKAP KULTURMILJÖ 

 värde påverkan miljöeffekt värde påverkan miljöeffekt 

Nuläge 

högt 

ingen ingen 

högt 

liten 
negativ 

måttligt 
negativ 

Nollalternativ  ingen ingen 
liten 

negativ 
måttligt 
negativ 

Planalternativ 
liten 

positiv 
liten positiv 

liten 
positiv 

liten positiv 

 

SKALA: Miljövärde högt måttligt lågt     

SKALA: Påverkan, 
Miljöeffekt 

stor 
positiv 

måttlig 
positiv 

liten 
positiv 

ingen 
liten 

negativ 
måttlig 
negativ 

stor 
negativ 
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7.2 Mellersta Östersjön 

7.2.1 Nuläge 

Marin ekologi 

Havsområdet Mellersta Östersjön omfattar det medeldjupa och utmed botten 

syrefattiga havet kring Gotland, in till svenska fastlandet. I väster kantas 

havsområdet av ett vidsträckt skärgårdslandskap med bottnar av häll och sten. 

Utmed Gotlands ostkust upp till Gotska Sandön sträcker sig sandbottnar vidare 

österut. Flera mindre utsjöbankar finns i havsområdet, inklusive Kopparstenarna, 

Nielsengrund, Sandöbank, Salvorev, Skansgrund, Knolls grund och Klints bank. 

Naturvärden 

Havsområdet är omgivet av glest bebodda kuster med höga marina värden. I utsjön, 

inom havsplaneområdet, hyser utsjöbankarna de absolut högsta naturvärdena, där 

det mest kända är sannolikt är Salvorev. Både på Salvo rev och flera av de andra 

bankarna finns blåmussla, revbyggande hydroider och strukturbildande makroalger i 

de fall djupet tillåter. Alla bankarna används av födosökande sjöfågel. Området 

utmed grundryggen mellan Gotska Sandön och Salvorev är lekområde för sill och i de 

djupare områdena öster om Gotland leker djuplekande skrubbskädda. Därutöver 

angränsar havsområdet till ett av Östersjöns historiskt sett viktigaste 

torsklekområden, öster om Klints bank. Bankarnas och lekområdets höga ekologiska 

värde, i förhållande till de djupare syrefattiga bottnarna, tydliggörs i Gröna kartan, 

vilken baseras på översiktlig aggregering kända naturvärden.  

Skyddade områden 

Salvorev-Kopparstenarna är ett grundområde norr om Gotland och är ett marint 

reservat och Natura 2000-område enligt habitatdirektivet. Området utgör ett tillhåll 

för gråsäl och är ett viktigt reproduktionsområde för fisk, däribland piggvar. Området 

är även ett viktigt födosöksområde för flera olika sjöfågelarter. Detta område är del av 

nationalparken Gotska Sandön (Länsstyrelsen Gotlands län, 2016a). Ett pärlband av 

skyddade områden gränsar till havsområdet i fastlandets kustzon.  

Nuvarande miljösituation 

Bottenmiljöerna på utsjöbankarna är förhållandevis intakta, men havsområdet är 

liksom andra områden i Östersjön kraftigt påverkat av övergödning, föroreningar och 

fiske som förändrat fisksamhället över tid. I relation till havsmiljödirektivet är det i 

stort sett endast sill- och skarpsillsbestånden som uppfyller kriterier för god 

miljöstatus medan övergödningssituationen, föroreningar, skräp i havet, torsk, säl 

och planktonsamhället alla visar tecken på mer eller mindre otillfredsställande status.    

Kumulativa effekter nuläge 

Utifrån bedömningsmetoden Symphony för kumulativ miljöbedömning, så är 

miljöeffekterna i Mellersta Östersjön betydligt värre än i Östersjön som helhet (Figur 

45). Detta beror på att havsområdet omfattar stora ytor med syrefria bottnar, vilket 
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mestadels kan härledas till långvarig övergödning. De geografiska skillnaderna i 

kumulativ miljöeffekt ger framförallt bilden av att utsjöbankarna samt de ekologiskt 

värdefulla stråken utmed fastlandskusten och Gotlands ostkust har lägre 

miljöpåverkan, vilket är naturligt eftersom de är grundare och inte nås av syrebristen. 

Belastningar kopplade till övergödning och förorening förklarar mer än 90 procent av 

miljöpåverkan enligt Symphony. Miljöpåverkan styrs alltså nästan uteslutande av 

bakgrundsfaktorer, sett ur ett havsplaneringsperspektiv (Figur 46). 

 

 
Figur 45. Den totala kumulativa miljöeffekten i nuläget inom havsområdet Mellersta Östersjön. Färgskala visar 
kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för planområdet. 
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Figur 46. Chorddiagram Mellersta Östersjön – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nuläget. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa omfattning. 

Landskap, kulturmiljö och bebyggelse  

Kuststräckan karakteriseras av en smal kustremsa med djupt inskurna vikar och 

sund. Ytterskärgården är mycket bred med en enorm täthet av klippor, kobbar och 

skär. I havsområdets västra del finns värdekärnorna Misterhult – Västervik – Gryt 

och S:t Annas och Jonsbergs skärgårdar. Utblickar bör hållas helt fria längs hela 

sträckan från Misterhult upp till och med Gryts skärgård i norr enligt bedömning av 

Riksantikvarieämbetet (Nordström, 2003). Hela Gotska Sandön är en kulturhistorisk 

värdekärna med historiskt karaktärslandskap och särartad natur i ett isolerat läge. 

För att bevara dess värde borde utblickar hållas helt fria (Nordström, P. 2003). 

Gotlands kuster innehåller ett flertal värdekärnor främst med historiskt 
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karaktärslandskap: Fårö, Klintkusten, Stenkusten samt norra delen av sydvästra 

kusten med Karlsöarna och östra kusten. Värdekärnor omfattar bland annat 

gårdsmiljöer, fiskelägen, väderkvarnar samt fyrar från medeltiden och senare. 

Kalkstensberggrunden ger unika förutsättningar och klintkuster, raukfält, 

alvarmarker och strandängar är viktiga element. De fria utblickarna är extra viktiga 

att bevara i det flacka, öppna landskapet (Nordström, 2003). 

Landskap – nuvarande situation 

Kusten längs Norrköpings och Västerviks kommuner samt Borgholm på norra Öland 

omfattas av riksintresse obruten kust. Kusterna kring Gotland omfattas av 

riksintresse högexploaterad kust. Friluftslivet och fritidssjöfarten är omfattande inom 

området. Riksintresseanspråk för friluftsliv sträcker sig längs med kusten och in i 

havsområdet vid Valdemarsvik. Kusten från Västerviks kommun och söderut, längs 

norra Öland samt runt Gotland omfattas av riksintresse rörligt friluftsliv som sträcker 

sig in i havsområdet. Värdet på landskap bedöms vara högt. I S:t Annas och 

Jonsbergs skärgårdar får vindkraftverk synas men inte dominera enligt 

Riksantikvarieämbetets bedömning (Nordström, 2003). Det generella 

skyddsavståndet på 15 km bedöms vara tillräckligt. Etablering av vindkraft runt 

Gotlands kuster, Gotska Sandön samt längs Västerviks och Norrköpings kommuner 

är inte lämplig. Det finns inga havsbaserade vindkraftsetableringar i nuläget och 

således ingen miljöeffekt på landskap. 

Kulturmiljö och bebyggelse– nuvarande situation 

Förutom ovan beskrivna riksintressen och riksintresseanspråk finns områden med 

riksintresseanspråk kulturmiljövård längs kusterna utanför havsområdet 

(Valdemarsvik), Gotland och på Gotska sandön. Kulturhistoriska värdekärnor 

sträcker sig längs med alla kuster inom havsområdet. Ett mindre område vid Stora 

Karlsö och norra Öland sträcker sig in i planområdet. Områden med kända 

ansamlingar av vrak finns i huvudsak utanför havsområdet nära Gotlands kust men 

även inom havsområdet, dock i något mindre antal. Kulturmiljön bedöms ha högt 

värde. I nuläget finns liten påverkan på kulturmiljön främst från sjöfarten men i en 

mindre utsträckning även från yrkesfiske och rekreation. Detta innebär liten negativ 

miljöeffekt på kulturmiljön.  

7.2.2 Nollalternativ 

Marin ekologi 

Situationen i havsområdet Mellersta Östersjön liknar den i havsområdet i norr när 

det gäller kumulativ miljöpåverkan i nollalternativet jämfört med nuläge (Figur 47). 

Bakgrundsbelastning från näringsämnen och övriga miljögifter dominerar och 

medför betydande negativa effekter för de flesta ekosystemkomponenter (Figur 48). 

Störst påverkan beräknas förekomma i de djupa bottnar, där syrefattiga och syrefria 

områden är utbredda. Enligt den senaste statusbedömningen kommer inte halterna 

miljögifter eller syrehalterna i området att förändras i större utsträckning fram till 

2030 (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). 
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Figur 47. Den totala kumulativa miljöpåverkan i nollalternativet (vänster) och skillnad mot nuläge (höger) inom 
havsområdet Mellersta Östersjön. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för 
planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger). 
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Figur 48. Chorddiagram Mellersta Östersjön – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nollalternativet. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa 
omfattning.  

 

Den marginellt positiva effekten som visas i de grönfärgade områdena i Fel! Hittar 

inte referenskälla. uppstår framförallt till följd av antagande om minskade 

operativa utsläpp från sjöfart. Dessa marginella effekter bedöms kunna uppstå 

framförallt hos pelagiska ekosystemkomponenter, eftersom sjöfartstrafik är mest 

intensiv i utsjön. Liksom i havsområdet Norra Östersjön och Norra Kvarken anses 

ökning av sjöfartstrafik medföra en marginellt förhöjd påverkan på ett fåtal grunda 

bottenmiljöer längs farlederna, samt på pelagiska och vandrande fiskarter, däggdjur 

och fåglar. Påverkan på de sistnämnda sker framförallt i området kring Salvorev, där 
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sjöfartstrafik passerar nära fågelhabitat. I hamninlopp i kustzonen utanför 

havsplanen kan utökat behov av muddring medföra negativa effekter på 

bottenmiljöer och vattenkvalitet orsakade av ökad grumling lokalt.  

Större delar av havsområdets västra del används av Sveriges försvar för olika typer av 

sjöövningar. Antagandet om utökad försvarsaktivitet bedöms ha marginellt negativa 

effekter för framförallt fisk och däggdjur, samt bottenmiljöer, orsakade framförallt av 

förhöjt undervattensbuller och explosionstryck. Avsaknaden av detaljer om 

försvarsaktiviteter i området förhindrar en närmare bedömning av effekten. Enligt 

Symphony är effekten marginell i förhållande till övrig mänsklig påverkan i området. 

Det bedöms inte förekomma någon ändring i påverkan på havsbottnars fysiska och 

kemiska förhållanden i utsjön, eller på vattenkvalitet i utsjön mellan nollalternativet 

och nuläge.  

Landskap 

I havsområdet Mellersta Östersjön finns inga tillståndsgivna vindkraftsparker varför 

ingen etablering av vindkraft antas komma till stånd i området fram till 2030. I 

nollalternativet finns ingen påverkan och därmed inte heller någon miljöeffekt på 

landskapet jämfört med nuläge. 

Kulturmiljö och bebyggelse 

I nollalternativet bedöms ökning av sjöfart innebära fler och större fartyg som, 

genom bland annat erosion och utsläpp av föroreningar, kan medföra större påverkan 

på kulturmiljö generellt. Aktiviteter från försvaret bedöms öka och därmed bedöms 

påverkan genom tryckvågor och föroreningar kunna öka. En förväntad minskning av 

yrkesfisket fram till år 2030 kan innebära marginell minskning av påverkan från 

bottentrålning. Bättre kunskap om och skydd av marina kulturmiljöer bedöms kunna 

leda till bevarande av kulturmiljövärden. I nollalternativet, jämfört med nuläget, 

bedöms påverkan öka.  

7.2.3 Planalternativ 

Sammanfattning havsplan 

Planen anger användning yrkesfiske i en stor del av havsområdet (Figur 49). Det 

finns flera försvarsområden i Mellersta Östersjön som i planen anges som 

användning försvar:  

 sjöövningsområden Sandsänkan (Ö221) och Urban som sträcker sig genom 

territorialhavet ut i svensk ekonomisk zon (Ö222–Ö224) 

 influensområde för Tofa skjutfält (Ö228) 

 sjöövningsområde Fårö (Ö230) 

 sjöövningsområde Martin, varav en liten del ingår i Mellersta Östersjön (Ö234, 

Ö241).  
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Havsplanen anger även särskild hänsyn till totalförsvarets intressen för delar av 

Gotlands västkust på grund av stoppområde för höga objekt för Visby flygplats (Ö227, 

Ö229). Trots goda förhållanden för energiutvinning anger havsplanen inga områden 

för energiutvinning, då det inte bedöms vara förenligt med totalförsvarets intressen. 

Havsplanen anger användning natur för flera områden, framför allt längs 

fastlandskusten och norr om Gotland. Områdena längs kusterna vid Östergötlands 

och Kalmar län omfattas av riksintresseanspråk för naturvård. Ett mindre område 

med kulturhistoriska värdekärnor sträcker sig in i planområdet vid Stora Karlsö och 

omfattas i havsplanen av särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden (Ö226). 

Havsplanen anger användning rekreation utanför delar av Östergötlands skärgård 

(Ö220-Ö222, Ö226), utifrån riksintresseanspråk för frilufsliv och värdefulla områden 

längs hela kusten vid Gryts och Sankt Annas skärgårdar till Norra Öland och runt 

Gotland. Havsplanen anger användning sjöfart i flera fartygsstråk inom Mellersta 

Östersjön, som präglas av trafik till fastlandskusten, Gotland och vidare norrut eller 

söderut, samt till svenska och utländska hamnar runt Östersjön.  
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Figur 49. Plankarta över havsområdet Mellersta Östersjön (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a).  

Miljöeffekter planalternativet Mellersta Östersjön 

Marin ekologi 

Mellersta Östersjöns havsplan medför liksom planen för havsområdet i norr ingen 

betydande effekt på områdets marina ekosystem (Figur 50). En liten minskning av 

kumulativa miljöpåverkan syns i ett stort område som sammanfaller med 

planområdena Ö220 och Ö222, där användning natur i havsplanen antas medföra 



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 152 - 
 

 
 

minskad påverkan från försvar (Figur 51). Liksom i nollalternativet råder det stor 

osäkerhet kring hur omfattande denna effekt är och därmed vilken skillnad 

havsplanen eventuellt skulle medföra. Enligt beräkningen i Symphony rör det sig om 

en marginell minskning av kumulativ påverkan i dessa områden. Detta medför en 

marginell positiv effekt för arter som förekommer i områdena: vandrande fiskarter, 

gråsäl och östersjötumlare. Effektändringen är dock mycket liten och bedöms därför 

inte ha någon betydelse för populationer eller ekosystemet i stort.  

I områden med användning natur och särskild hänsyn till höga naturvärden antas 

införande av åtgärder som begränsar påverkan från olika typer av fiske. Detta ger 

enligt Symphony en marginell positiv effekt på framförallt bottenmiljöer och sälar. 

Effektförbättringen är dock mycket liten och bedöms därför vara obetydlig för 

populationerna. 

 

  

  

 
Figur 50. Kumulativ miljöpåverkan i planalternativet (vänster) och skillnad mot nollalternativet (höger) inom 
havsområdet Mellersta Östersjön. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för 
planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger). 
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Figur 51. Chorddiagram över minskad miljöpåverkan mellan plan- och nollalternativet i havsområdet Mellersta 
Östersjön. Diagrammet visar påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot ekosystemkomponenter 
(cirkelns högra halva). Flödets storlek motsvarar påverkans relativa omfattning. 

Utredningsområde sjöfart vid Salvorev 

Över Salvorev går idag en sjöfartsled genom ett område med mycket höga 

naturvärden, där bland annat den rödlistade arten alfågel förekommer (Larsson, 

2018). Alfågel påverkas negativt bl.a. av operationella oljeutsläpp som orsakar cirka 

1procent av den årliga dödligheten av populationen som övervintrar i Österjön 

(Heinänen, Chudzinska mfl, 2018). Genom utredningsområdet sjöfart i planen 

markeras behovet av att utreda effekterna av sjöfartsutsläpp vidare. 

Trots att resultat av en eventuell framtida utredning inte går att förutsäga i dagsläget, 

modellerades inom  konsekvensbedömningen omdirigeringen av sjöfarten som idag 
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går genom Salvo Rev till farleden norr om området. Denna modellering motsvarar 

den förflyttning som anses gynna områdets höga naturvärden mest. I jämförelse har 

en tidigare modelleringsstudie i södra Östersjöns utsjöbankar visat att omdirigering 

av sjöfartsleden skulle minska den årliga dödligheten av alfågel i området med cirka 

90procent (Heinänen, Chudzinska m.fl., 2018). 

 

 
Figur 52. Karta över skillnad i kumulativ miljöpåverkan mellan planalternativet med förflyttad sjöfart och 
planalternativet i utredningsområde för sjöfart vid Salvo Rev. 

Utfall från modelleringen som gjordes i Symphony visas i Figur 52, där grön färg 

motsvarar en minskning av kumulativ miljöpåverkan på cirka 1-3procent, medan 

ljusbrun färg anger en marginell ökning på uppskattningsvis högst 2procent. 

Resultaten visar en minskning av påverkan från undervattensbuller på ca 1,5procent 
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procent över havsområdet, men som kan vara lokalt något större. Även påverkan från 

oljespill genom att sjöfarten flyttas till djupare vatten med generellt lägre 

naturvärden. Den positiva effekten på varje ekosystemkomponent är förhållandevis 

liten sett till hela havsområdet, men inom det skyddade området Salvorev (Ö231) är 

effekten på vissa artgrupper större, exempelvis fisk (3-9 procent lägre miljöeffekt, 

beroende på art), havsfåglar (cirka 2 procent lägre effekt) och grunda bottenmiljöer 

(cirka 1 procent lägre effekt).  

Utifrån dessa preliminära resultat skulle en förflyttning av sjöfarten ge generellt 

positiva miljöeffekter, inklusive för havsfåglar och därmed den hotade alfågeln. Den 

djupare utredningen som havsplanen föreslår skulle kunna ge utförligare svar om 

konsekvenserna av förflyttningen för miljön och sjöfartsnäringen. 

Landskap 

Havsplanen anger inga områden i Mellersta Östersjön som mest lämpliga för 

användning energi, varför ingen visuell påverkan på landskap registreras. Ett mindre 

område med riksintresseanspråk för vindbruk finns inom havsområdets nordvästra 

del, liksom ett område utanför havsplanens gränser. Havsplaneförslaget anger 

hänsyn till höga naturvärden inom fyra områden öster om Gotland. Vägledning om 

användning natur anges nära Gotska sandön och i norra och södra delen av 

havsområdets gräns mot kusten. Planförslaget anger vägledning om användning 

rekreation i två områden längs gränsen mot kusten i Västerviks och Söderköpings 

kommuner. Genom en sådan vägledning begränsas annan användning och därmed 

främjar planförslaget även bevarandet av landskap, vilket innebär liten positiv 

miljöeffekt jämfört med nollalternativet.  

Kulturmiljö och bebyggelse 

Förutom ovan beskriven vägledning i planförslaget, anges även särskild hänsyn till 

höga kulturmiljövärden i två mindre områden, vid Stora Karlsö och norr om Öland 

där kulturhistoriska värdekärnor sträcker sig in i planområdet. I jämförelse med 

nollalternativet innebär planen ingen ytterligare negativ påverkan på kulturmiljön. 

Sammanfattningsvis innebär planförslaget en liten positiv miljöeffekt jämfört med 

nollalternativet. 
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Tabell 20. Bedömda värden, påverkan och miljöeffekt för miljöaspekterna landskap och kulturmiljö för nuläge, för 
nollalternativ jämfört med nuläge och för planalternativ jämfört med nollalternativ i havsområdet Mellersta 
Östersjön. 

MELLERSTA 
ÖSTERSJÖN LANDSKAP KULTURMILJÖ 

 värde påverkan miljöeffekt värde påverkan miljöeffekt 

Nuläge 

högt 

ingen ingen 

högt 

liten negativ 
måttligt 
negativ 

Nollalternativ  ingen ingen liten negativ 
måttligt 
negativ 

Planalternativ liten positiv liten positiv liten positiv liten positiv 

 

SKALA: Miljövärde högt måttligt lågt     

SKALA: Påverkan, 
Miljöeffekt 

stor 
positiv 

måttlig 
positiv 

liten 
positiv 

ingen 
liten 

negativ 
måttlig 
negativ 

stor 
negativ 
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7.3 Sydöstra Östersjön 

7.3.1 Nuläge  

Marin ekologi 

Sydöstra Östersjön karaktäriseras av tre stora sammanhängande utsjöbankar inom 

ett relativt grunt område som sluttar flackt västerut och mot djupare bottnar österut. 

Utsjöbankarna är Hoburgs bank, Norra Midsjöbanken och Södra Midsjöbanken. 

Havsområdet omgärdas av Öland i ost och Gotland i norr. Medan de omgivande 

bottnarna består av lera så är utsjöbankarna dominerade av sand och steniga partier 

och klassificeras som sublittorala sandbankar. Större inslag av hårda 

bottenstrukturer finns framförallt på Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken medan 

Södra Midsjöbanken till stor del består av vidsträckta sandpartier (Naturvårdsverket, 

2006). Som grundast når bankarna upp till cirka 10 m djup.   

Medan syrefria förhållanden råder över havsområdets östra och nordvästliga bottnar 

så har bankarna och de grundare områdena dem emellan ett väldigt högt ekologiskt 

värde. De tre bankarna bildar en sammanhängande grön infrastruktur centralt 

belägen i Östersjön. Förekomsten av blåmussla är god, framförallt på hårda 

bottensubstrat men delvis även på sandbottnar. Vegetation av strukturbildande 

makroalger förekommer på hårda bottenpartier ned till 20-30 m djup. Området har 

en rik fiskfauna och utgör lekområden för flera arter. Hela utsjöbanksområdet har 

visat sig vara ett kärnområde för den akut hotade Östersjöpopulationen av tumlare 

som särskilt nyttjar miljön kring bankarna under kalvningstiden på sommarhalvåret. 

Därtill är de tre bankarna mycket viktiga för sjöfågel som dyker efter blåmussla. 

Bankarna är det viktigaste övervintringsområdet för hela den utrotningshotade 

alfågelpopulationen vilken har minskat med i storleksordningen 75 procent under 

senare årtionden.  

Gröna kartan, som bygger på aggregation av naturvärden, visar tydligt på värdet av 

utsjöbankarna och vattnen mellan bankarna (Fel! Hittar inte referenskälla.). 

Därutöver är naturvärdena höga utmed Gotlands sydkust och ett torsklekområde 

sträcker sig in i svensk ekonomisk zon i havsområdets nordöstra del.  

Skyddade områden 

Hoburgs bank, ett Natura 2000-område beläget söder om Gotland, är skyddad på 

grund av dess substratsammansättning som är mycket ovanlig och hyser ett unikt 

växt- och djurliv. Brun- och rödalger förekommer med god utbredning i djupled, ned 

till minst 25 m djup. Området är ett viktigt lekområde, särskilt för piggvar som är en 

viktig kommersiell art för området. Under vintern domineras fågellivet av alfågel, 

men även många andra övervintrande fåglar. Alfågeln livnär sig framför allt på 

blåmusslorna som har en stor utbredning i området. I övrigt har banken stor 

betydelse för tobisgrisslan, ejdern och svärtan, samt sillgrisslan och tordmulen under 

häckningstid. Detta naturskyddsområde överlappar geografiskt med riksintresset för 

sjöfart då en djupfarled passerar i områdets östra del med över 50 000 
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fartygspassager per år, och även ett fartygsstråk för sjötrafik i områdets norra del 

(Länsstyrelsen Gotlands län, 2005).  

Norra Midsjöbanken är en utsjöbank cirka 50 km öster om Ölands södra spets med 

de högsta biomassorna i medeltal av blåmusslor i havsplaneområdet Östersjön. 

Blåmusslorna täcker upp till 75 % av botten som består av sand, rev och stenar. På 

större stenar och block förekommer fastsittande alger på stora djup, däribland den 

fleråriga fastsittande rödalgen rödblad, vilket indikerar förekomst av friskt vatten. 

Norra Midsjöbanken tillsammans med Hoburgs bank är de viktigaste områdena för 

den rödlistade alfågeln som livnär sig på musselbankarna. Detta är en av 

anledningarna till att även Norra Midsjöbanken omfattas av Natura-2000 skydd. 

Många rödlistade fiskarter återfinns även här och området är viktigt för piggvarens 

livscykel och är lekområde för sillen. Området ligget även inom tumlarens största 

sammanhängande reproduktionsområde (Naturvårdsverket, 2006; Carlström & 

Carlén, 2015). 

Sydöstra Ölands sjömarker är ett Natura 2000-område enligt fågeldirektivet med 

långvarig beteshävd och en viktig rast- och/eller häckningsplats för vadare, änder, 

gäss och vitfågel samt en hög andel rödlistade växter och djur. Ottenby är ett annat 

Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet. Området kännetecknas av 

olika habitattyper och hyser höga värden i termer av växt- och djurliv. Stora antal 

stråkfåglar samlas i Ölands södra del, vilket gör Ottenby till ett internationellt viktigt 

område för ornitologiska studier.  

Åkerby-Runstens sjömarker är i sin tur ett Natura 2000-område enligt 

fågeldirektivet. Området består av en kuststräcka med representativa, breda, 

betespräglade och välbevarade strandängar och anslutande grunda 

kustvattenmiljöer. Strandängarna och våtmarkerna hyser ett mycket rikt fågelliv och 

är av stor betydelse både för häckande och rastande fågel. Utmed kusten finns stora 

arealer med grunda ler- och sandbottnar som är viktiga lek- och uppväxtområden för 

fisk 

Nuvarande miljösituation 

Även om själva utsjöbanksområdet (Natura-2000) har stort ekologiskt värde så 

uppnår många av dess arter inte god miljöstatus. Som nämnts ovan är både tumlare 

och alfågel hotade och bestånden är ännu inte på uppgång; således uppnår varken 

Östersjöns tumlare eller bentiskt födosökande fågel god miljöstatus. Viktiga 

fiskbestånd som torsk och sill uppnår inte heller god status i havsområdet, vilket 

däremot skarpsill och skrubbskädda gör (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). 

Områdets sälbestånd har en god abundans men inte tillfredsställande fysisk 

kondition. Föroreningssituationen uppnår generellt inte god miljöstatus och 

bullerexponeringen från sjöfart är påtaglig. Övergödningssituationen och 

djurplankton uppnår inte god miljöstatus men förhållandena på utsjöbankarna är 

ändå goda med en djupgående fotisk zon. 
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Kumulativa effekter nuläge 

Baserat på bedömningsmetoden Symphony är Sydöstra Östersjön det minst 

miljöpåverkade havsområdet i Östersjön (ej inräknat Bottniska viken). De 

geografiska skillnaderna är stora avseende kumulativa miljöeffekter (Figur 53). Högst 

är effekterna i de djupa områdena och särskilt det nordostliga torsklekområdet. 

Själva utsjöbanksområdet (Natura 2000) har en jämförelsevis mycket låg 

miljöpåverkan utifrån ett kumulativt perspektiv. Dock är påverkan hög där sjöfarten 

passerar Hoburgs bank och där sjöfarten passerar viktiga fisk- och tumlarområden 

norr om Södra Midsjöbanken.  

Övergödning inräknat syrebrist på bottnar utgör med 65 procent den största källan 

till kumulativ miljöpåverkan i havsområdet (Figur 54). Föroreningar bidrar med 

cirka 25 procent, främst ifrån ackumulerade syntetiska miljögifter. Sjöfarten bidrar 

med cirka 10 procent av miljöpåverkan i havsområdet. Sett till det Natura 2000-

skyddade utsjöbanksområdet står sjöfarten emellertid för cirka 20 procent av 

miljöpåverkan. Sjöfarten påverkar områdets natur och inte minst känsliga tumlare 

genom undervattensbuller men till viss del också genom operationella utsläpp av olja. 

I det norra fartygsstråk som går invid Hoburgs bank är problematiken med små men 

återkommande utsläpp av olja från sjöfarten allvarlig och väl beskriven. 

Oljeutsläppen bidrar med till hög dödlighet bland de alfåglar som övervintrar i 

området och flera utredningar har gjorts för att belysa frågan (Larsson, 2016; 

Forsman, 2017; Heinänen, Chudzinska m.fl., 2018). I en beräkning av sjöfartens 

specifika påverkan på alfågelpopulationen dras slutsatsen att alfågelns tillväxt på 

populationsnivå skulle öka istället för att minska om denna belastning kunde tas 

bort, vilket föranleder diskussion om att flytta fartygsrutten genom det känsliga 

området (Heinänen, Chudzinska m.fl., 2018). Samtidigt visar den långsiktiga trenden 

över sjöfartens oljeutsläpp på en successiv minskning.       



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 160 - 
 

 
 

 

 
Figur 53. Den totala kumulativa miljöeffekten i nuläget inom havsområdet Sydöstra Östersjön. Färgskala visar 
kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för planområdet.  
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Figur 54. Chorddiagram Sydöstra Östersjön – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nuläget. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa omfattning.  

Landskap, kulturmiljö och bebyggelse  

På Ölands och södra Gotlands kalkberggrund finns ett flackt landskap med 

betespräglade alvarmarker med tunt jordtäcke och hällmarker. Landskapet är unikt i 

Europa på grund av sin mångtusenåriga hävd. Värdena i dessa områden består bland 

annat av betade strandängar, betespräglade öar, arkeologiska och kulturhistoriska 

lämningar, samt en grund skärgård dominerad av låga moränstränder och steniga 

strandängar. Välbevarade gårdsmiljöer med stenmurar och väderkvarnar är 

kännetecknande, liksom gårdsmiljöer från 1700- och 1800-tal, men i lägen som 

använts sen vikingatid. Kulturhistoriska värdekärnor finns längs hela Ölands kust 
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och på Gotland på Storsudret, förutom Näsudden, samt södra delen av sydvästra 

kusten med Karlsöarna och östra kusten. 

Landskap – nuvarande situation 

Ölands kust omfattas av riksintresse obruten kust och Gotlands kust omfattas av 

riksintresse högexploaterad kust. Södra Ölands odlingslandskap omfattas även till 

stor del av landskapsbildsskydd. Det finns flera områden som omfattas av 

riksintresseanspråk friluftsliv utanför havsplaneområdet i kustområdena kring 

Gotland och Öland. Havsområdet kring Öland och Gotland omfattas av riksintresse 

rörligt friluftsliv. Bevarande av värden knutna till det unika öppna landskapet på 

Öland och Storsudret kräver att utblickarna hålls fria från antropogen påverkan, t.ex. 

vindkraftverk. Den existerande anläggningen Utgrunden, väster om Öland, har redan 

påverkat de kulturhistoriska upplevelsevärdena. Likaså dominerar Näsuddens 

vindkraftsanläggning i Storsudrets nordvästra del landskapet längs Gotlands hela 

västra kust. Landskap inom havsområdet bedöms ha högt värde. Det finns redan en 

liten påverkan på landskapsbilden men inte från havsbaserade vindkraftverk inom 

havsområdet. Därmed bedöms den medföra en måttlig negativ miljöeffekt på det 

höga landskapsvärdet. 

Kulturmiljö och bebyggelse – nuvarande situation 

I kustområdena kring Gotland och Öland utanför havsplaneområdet finns det flera 

områden som omfattas av riksintresseanspråk kulturmiljövård. Södra Ölands 

odlingslandskap är ett världsarv. Kända ansamlingar av vrak är få och finns i 

huvudsak utanför havsområdet nära kusten, men även inom havsområdet, dock i 

något mindre antal. Baserat på detta samt riksintresse och riksintresseanspråk som 

finns i området bedöms kulturmiljön ha lågt värde och en liten påverkan inom 

havsområdet ger liten negativ miljöeffekt. 

7.3.2 Nollalternativ 

Marin ekologi 

Utvecklingen av framförallt sjöfart genom havsområdet innebär en marginell ökning 

av den kumulativa miljöpåverkan i Sydöstra Östersjön i nollalternativet (Fel! Hittar 

inte referenskälla.). Sjöfartstrafik går över områden med höga naturvärden, 

nämligen Hoburgs bank och Midsjöbankarna, och ökad trafikintensitet bedöms 

utifrån antaganden om nollalternativet ha små negativa effekter på framförallt 

bottenmiljöer, fisk, däggdjur och sjöfågel. I Sydöstra Östersjöns utsjöbankar är 

påverkan från sjöfart på tumlare och hotade sjöfågel, i synnerhet alfågel i nuläge ett 

problem som antas öka till 2030. Såsom i övriga havsområden bedöms minskade 

utsläpp från sjöfart och därmed minskad tillförsel av förorenande ämnen ha en 

marginellt positiv effekt på planktonsamhällen.  

Nulägesbilden om mycket höga bakgrundsnivåer av näringsämnen och övriga 

miljögifter bedöms bestå till 2030. Enligt den senaste statusbedömningen antas det 

inte bli någon betydande förändring fram till 2030 i halterna miljögifter eller 

syrehalterna i området (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). I Fel! Hittar inte 



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 163 - 
 

 
 

referenskälla. visas i vilken utsträckning bakgrundsbelastningarna påverkar de 

flesta ekosystemkomponenterna i havsområdet.  

 

  

  

 
Figur 55. Den totala kumulativa miljöpåverkan i nollalternativet (vänster) och skillnad mot nuläge (höger) inom 
havsområdet Sydöstra Östersjön. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för 
planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger). 
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Figur 56. Chorddiagram Sydöstra Östersjön – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nollalternativet. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa 
omfattning. 

 

I nollalternativet antas lägre påverkan från fiske delvis kompensera de negativa 

effekterna från ökad sjöfart. Antaganden om något reducerat fiske år 2030 har små 

positiva effekter inte bara för målarterna, utan även för bifångstarter såsom fågel och 

däggdjur.  

Det bedöms inte förekomma någon ändring i påverkan på havsbottnars fysiska och 

kemiska förhållanden i utsjön, eller på vattenkvalitet i utsjön och kustzonen mellan 

nollalternativet och nuläge. 
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Landskap 

I havsområdet finns inga tillståndsgivna vindkraftsparker som skulle kunna bli 

etablerade fram till 2030. I nollalternativet finns ingen påverkan och därmed inte 

heller någon miljöeffekt på landskapet i jämförelse med nuläget.  

Kulturmiljö och bebyggelse 

I nollalternativet bedöms ökning i sjöfart, och i mindre omfattning försvaret, medföra 

ökad påverkan på kulturmiljön. En förväntad minskning av yrkesfisket fram till 2030 

kan innebära en marginell minskning av påverkan från bottentrålning. Bättre 

förvaltning av marina kulturmiljöer bedöms kunna leda till bevarande av 

kulturmiljövärden. I nollalternativet bedöms påverkan öka (liten negativ påverkan) 

och medföra en liten negativ miljöeffekt jämfört med nuläget. 

7.3.3 Planalternativ 

Sammanfattning havsplan 

Havsplanen anger användning natur i ett stort område som sträcker sig från Gotlands 

södra udde vid Hoburgen via Hoburgs bank till Norra Midsjöbanken och Södra 

Midsjöbanken (Ö245) och ett mindre angränsande område (Ö250; Figur 57). 

Havsplanen anger även användning natur vid Ölands sydspets (Ö252–Ö253) där det 

finns planerat marint naturreservat. Särskild hänsyn till höga naturvärden anges i 

flera områden längs kusterna och i anslutning till områden med naturskydd där det 

också finns viktiga naturvärden (Ö240, Ö243, Ö247–Ö248, Ö251). Havsplanen anger 

användning energiutvinning på Södra Midsjöbanken (Ö248). Inom området finns 

riksintresseanspråk för vindbruk samt pågående vindkrafsprojektering och en 

anläggning är under prövning hos regeringen. Planen anger särskild hänsyn till höga 

naturvärden i området eftersom det är mycket viktig för tumlare och som 

övervintringslokal för sjöfågel, däribland den hotade alfågeln. Användningen 

yrkesfiske anges i stora delar av havsområdet. Fiske av allmänt intresse av väsentlig 

betydelse finns på Södra Midsjöbanken (Ö248). Friluftslivet och fritidssjöfarten är 

omfattande i delar av Sydöstra Östersjön. Utanför planområdet i kustområdena kring 

Gotland och Öland finns flera områden som omfattas av riksintresseanspråk för 

friluftsliv, samt flera områden som omfattas av riksintresseanspråk för 

kulturmiljövård. Användning försvar anges för sjöövningsområde Hanö och Martin 

(Ö240–Ö241, Ö247, Ö250, Ö253), och särskild hänsyn till totalförsvarets intressen 

anges för Södra Midsjöbanken (Ö248). Användning sjöfart anges för flera 

fartygsstråk inom havsområdet, p.g.a. omfattande trafik till både utländska och 

svenska hamnar.  
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Figur 57. Plankarta över havsområdet Sydöstra Östersjön (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a).  
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Miljöeffekter planalternativet Sydöstra Östersjön 

Marin ekologi 

Havsplanen för Sydöstra Östersjön har sammanlagt en försumbar effekt för den 

marina miljön sett till området i sin helhet (Figur 58, Figur 59). Antaganden om 

minskad bifångst från framförallt garnfiske och pelagiskt trålfiske i ett fåtal områden 

med beteckning särskild hänsyn till höga naturvärden bedöms medföra marginellt 

positiva effekter för sjöfåglar och tumlare. Effekten beräknas enligt Symphony vara 

mycket liten och bedöms inte vara betydande för populationerna. 

 

  

  

 
Figur 58. Kumulativ miljöpåverkan i planalternativet (vänster) och skillnad mot nollalternativet (höger) inom 
havsområdet Sydöstra Östersjön. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för 
planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger). 
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Figur 59. Chorddiagram över förhöjd (vänster) och minskad (höger) miljöpåverkan mellan plan- och 
nollalternativet i havsområdet Sydöstra Östersjön. Diagrammen visar påverkan från olika belastningar (cirkelns 
västra halva) mot ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva). Flödets storlek motsvarar påverkans relativa 
omfattning. 

Den av havsplanen föreslagna etableringen av vindkraft i Södra Midsjöbanken 

bedöms inte medföra några betydande negativa effekter för östersjötumlare under 

förutsättningen att åtgärder som skyddar arten mot höga impulsiva ljud under 

anläggnings- och nedmonteringsfaserna införs. Enligt tidigare yttrande från Havs- 

och vattenmyndigheten är det nödvändigt att anläggningsarbeten begränsas under 

kalvningsperioden för att undvika störning på artens reproduktionsframgång, 

inklusive ett fullständigt stopp för arbeten som alstrar impulsivt ljud under perioden 

1 juni – 1 september (Havs- och vattenmyndighet, 2017e). Åtgärder som riskerar 

skrämma arten från området under övrig tid får endast genomföras efter 

godkännande från tillsynsmyndigheterna. De marginellt negativa effekterna som 

skulle kunna uppstå lokalt bedöms under dessa förutsättningar vara kortvariga och 

inte medföra något betydande negativ effekt för populationen. Kunskap om påverkan 

från förhöjd ljudnivå under driftfasen är otillräcklig för att kunna bedöma effekter på 

tumlare eller sälar i området. En tidigare syntes inom Vindval-programmet drog 

slutsatsen att störning från ökad servicebåttrafik i vindparker är i regel försumbar i 

jämförelse med en generell ökning av fartygstrafik i svenska farvatten (Bergström, 

Kautsky m.fl., 2012).  
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Figur 60. Lekområden för sill/strömning i Östersjön. Lekområden visas med grön färg. (Källa: SLU 
Lektidsportalen). 

I enighet med Havs- och vattenmyndighetens tidigare bedömning anses grävande och 

grumlande anläggningsarbeten samt ljudemissioner medföra temporära negativa 

effekter på sill som leker i området (Figur 60). Men hänsyn till sillbeståndets goda 

status är inga betydande långvariga effekter att vänta (Havs- och vattenmyndigheten, 

2018b). Liknande bedömning görs i förhållande till effekter för bottenmiljöer, där 

störning kommer att ske i områden som bedöms kunna återställas relativt snabbt. 

Kraftverksfundament och erosionsskydd utgör ett förhållandevis litet ingrepp på 

bottnarna, trots ett visst bortfall bottensubstrat. Tillkomna strukturer bedöms utifrån 

inventeringar i befintliga vindkraftsparker kunna bidra med utökad substratyta som 

snabbt koloniseras av bottenorganismer och även utgöra nya habitat för fisk (WSP, 

2018; Bergström, Kautsky mfl, 2012). 

Påverkan av vindkraftsetablering på Södra Midsjöbanken på sjöfåglar har 

problematiserats i flera år, i synnerhet utifrån risken för betydande negativa 

konsekvenser för populationen alfågel som har i Sydöstra Östersjöns utsjöbankar 

sina viktigaste övervintringsområden (Larsson, 2018). Bankarna hyser stora mängder 
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musslor, i synnerhet blåmussla som är alfågels huvudföda vintertid. 

Uppskattningsvis 90 procent av den västsibiriska/europeiska populationen 

övervintrar i svenska vatten varför Sverige anses ha ett särskilt ansvar för artens 

bevarande. Denna population har minskat kraftigt de senaste två decennier, och är 

idag klassat till starkt hotad.10 Kända hot mot det europeiska beståndet alfågel 

innefattar oljeutsläpp från fartyg och bifångst i fiskenät, samt uppskattningsvis även 

försämrat häckningshabitat i arktiska tundran. Bifångst vid nätfiske är ett särskilt hot 

mot tobisgrissla, en nära hotad bentiskt födosökande art som också förekommer på 

Sydöstra Östersjöns utsjöbankar vintertid. 

När det gäller etablering av havsbaserad vindkraft på Södra Midsjöbanken är dagens 

kunskapsläge otillräckligt för att bedöma möjliga negativa effekter av parker med en 

mycket lägre täthet och betydligt högre verk än de som finns idag. Det finns enstaka 

studier som visar att vissa sjöfågelarter, däribland alfågel väljer bort 

vindparksområden (Rydell mfl, 2017; Bergström mfl, 2012), men dessa studier är 

relativt gamla och därför gjorda i områden som är 5-10 gånger tätare än framtida 

parker (WSP, 2018). 

Eftersom etablering av vindkraft på Södra Midsjöbanken inte bedöms påverka viktiga 

födokällor som alfågel och andra sjöfåglar är beroende av, utgör den inte något hot 

mot födotillgänglighet. Utökad substratyta kan potentiellt även öka tillgänglighet av 

organismer som fäster vid eller attraheras till kraftverksfundament (Bergström m.fl., 

2012). Samtidigt minskar risken för direkt dödlighet genom bifångst i fiskenät, 

eftersom fiske anses minska eller till och med upphöra inom vindparken. Med hänsyn 

till försiktighetsprincipen kan dock undanträngningseffekten inte uteslutas helt. Att 

såväl Polen som Tyskland avser utveckla vindkraftsparker på deras respektive delar 

av Södra Midsjöbanken ökar risken att en större del av banken stängs undan för de 

arter som inte förmår anpassa sig.  

Sammanlagt bedöms etablering av vindkraft på Södra Midsjöbanken leda till 

minskad dödlighet av sjöfåglar från bifångst och oförändrad eller eventuellt 

marginellt förhöjd födotillgång. Vissa arter kommer troligtvis välja bort 

vindparkområdet och därmed förlora ett viktigt födosöksområde vintertid. Tillgång 

till närliggande alternativa födosöksområden begränsas av Polens planer för 

vindkraftsutbyggnad i större delar av bankens södra halva. Trots att 

sjöfågelbestånden i området inte anses vara habitat- eller födobegränsade, kan 

eventuell habitatförlust försvåra återhämtningen för arter som idag är hotade av flera 

olika mänskliga påverkansfaktorer. Mot bakgrunden att större delen av Södra 

Midsjöbanken tas i anspråk för energiutvinning av Sverige och Polen bedöms 

havsplanens potentiella effekter på övervintrande sjöfåglar, i synnerhet alfågel som 

måttligt negativa. Frågan bör dock utredas närmare vid eventuell framtida 

tillståndsprövning, inklusive Natura 2000 prövning enligt tidigare yttrande från 

Havs- och vattenmyndighet (Havs- och vattenmyndighet, 2017e). Konsekvenserna av 

                                                           
10 https://artfakta.artdatabanken.se/taxon/232124. 
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planerad utbyggnad på tysk och polsk sida banken behöver belysas i en sådan 

utredning. 

Utredningsområde sjöfart vid Hoburgs bank 

Havsplanen anger utredningsområde sjöfart för ett stråk mellan Norra Midsjöbanken 

och Hoburgs bank där sjöfarten i dag går genom ett grundområde med mycket höga 

naturvärden för de rödlistade arterna 

tumlare och alfågel. Området omfattas också av Natura 2000. Tidigare utredningar 

visar att alfågelpopulationen påverkas negativt av operationella oljeutsläpp från 

fartyg och att tumlare störs av buller från fartygsstråk (Larsson, , 2016, 2018; 

Heinänen, Chudziska mfl, 2018). Utpekande av utredningsområde i havsplanen 

markerar att konsekvenserna för miljön och näringen behöver utredas vidare innan 

ställningstagande om mest lämplig användning i området kan tas, inte minst 

eftersom en eventuell framtida justering av sjöfartens rörelser genom området 

behöver förankras och förhandlas internationellt.  

Inom ramen för den konsekvensbedömningen gjordes en modellering i Symphony 

där sjöfartstrafiken som idag går genom Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken helt 

flyttas till djupvattenleden söder och öster om bankarna. Resultat från modelleringen 

i termer av skillnad i kumulativ miljöpåverkan visas i Figur 61. Att sjöfarten helt 

flyttas från bankarna anses vara det mest gynnsamma alternativet utifrån behovet att 

skydda de hotade arter som förekommer i området. 

Flytt av sjöfarten till djupfarleden skulle öka färdsträckan med 5 procent och 

bränsleförbrukningen med ca 2,6 procent vid oförändrad hastighet. Den beräknade 

ökningen av bränsleförbrukningen för omdirigeringsalternativet är mindre än den 

relativa förlängningen av sträcka, vilket förklaras av större vattendjup och därmed 

mindre tilläggsmotstånd orsakat av grundvatteneffekter. Påverkan på klimat och luft 

motsvarar denna procentuella ökning om ca 2,6 procent, dvs en liten ökning. I 

utredningen utförd av SSPA på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten 2017 

påtalas dock att skillnaden är relativt liten i förhållande till andra faktorer som kan 

påverka den faktiska förbrukningen och att skillnaderna inte bör betraktas som 

entydigt konklusiva vid val av omdirigeringsalternativ. Risken för grundstötning 

skulle minska avsevärt och genom att samla trafiken från lederna norr och söder om 

Hoburgs bank till en led i den befintliga djupvattenleden minskas antalet 

farledskorsningar och kollisionsriskerna kan förväntas minska jämfört med dagens 

situation. (Forsman, 2017) 
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Figur 61. Karta över skillnad i kumulativ miljöpåverkan mellan planalternativet med förflyttad sjöfart och 
planalternativet i utredningsområde för sjöfart vid Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken. 

Fel! Hittar inte referenskälla. visar med grön färg att kumulativ miljöpåverkan 

minskar med 1-4% i de områden där sjöfart flyttas från, och ökar längs det sydligare 

stråk dit sjöfart flyttas till. Sammanlagt medför detta en minskning av kumulativ 

påverkan från låg frekvens undervattensbuller med ca 7%, och från operativa 

oljeutsläpp med ca 6%. Den samlade minskningen beror på att sjöfart beräknas flytta 

till djupare områden med sammanlagt lägre naturvärden. De ekosystemkomponenter 

som gynnas mest av förflyttningen är övervintrande sjöfågel (ca 3% lägre påverkan), 
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tumlare och säl (ca 2% lägre påverkan), pelagiska fiskarter (1-2% lägre påverkan) och 

grunda mjukbottnar (ca 1% lägre påverkan). En del av den ökade miljöpåverkan i 

utredningsområdets nordöstliga hörna sker dock i Lettlands marina område, och 

räknas därmed inte in i den totala påverkan inom svenska vatten. Den del av 

påverkan som härmed försvinner från svenska områden är dock förhållandevis liten. 

Dessa resultat antyder att en möjlig förflyttning av sjöfart till områden söder och 

öster om Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken skulle ha positiva effekter ur en 

miljösynpunkt, inklusive för skyddade arter av fågel och östersjötumlare. Detta 

resultat är i linje med Artdatabankens rekommendation om minskad påverkan från 

sjöfart på alfågel i området,11 samt med en tidigare utredning i fråga (Heinänen, 

Chudziska mfl, 2018).  

Landskap 

Flera stora områden i södra delen av havsområdet är riksintresseanspråk för 

vindbruk, liksom ett område utanför Borgholm. De många utsjöbankarna inom 

havsområdet har både goda vindförhållanden och lämpligt djup för havsbaserade 

vindkraftverk. Samtidigt besitter de mycket höga naturvärden. Havsplanen anger 

mest lämpliga användning energi endast på Södra Midsjöbanken. Detta område har 

dock en stor ytvidd och uppskattningsvis 250 vindkraftverk skulle kunna etableras 

där, men eftersom området är beläget över 70 km från Södra Öland skulle detta inte 

innebära någon visuell påverkan på landskapet. Havsplaneförslaget anger hänsyn till 

höga naturvärden vid Södra Midsjöbanken, sydöstra Gotland och längs med gränsen 

mot Öland. Vägledning om användning natur anges i centrala och östra delen av 

havsområdet. I dessa områden begränsas annan användning och därmed kan även 

bevarandet av landskap främjas, vilket innebär liten positiv påverkan på landskap. 

Sammanfattningsvis, innebär detta ingen miljöeffekt jämfört med nollalternativet. 

Kulturmiljö och bebyggelse 

Förutom ovan beskriven vägledning i planförslaget, anges även särskild hänsyn till 

höga kulturmiljövärden i ett mindre område öster om Öland där kulturhistoriska 

värdekärnor sträcker sig in i planområdet. I jämförelse med nollalternativet innebär 

planen ytterligare negativ påverkan på kulturmiljö genom vägledning om användning 

energi på Södra Midsjöbanken. Sammanfattningsvis innebär planförslaget liten 

negativ miljöeffekt jämfört med nollalternativet avseende kulturmiljö. 

  

                                                           
11 https://artfakta.artdatabanken.se/taxon/102108 

https://artfakta.artdatabanken.se/taxon/102108
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Tabell 21. Bedömda värden, påverkan och miljöeffekt för miljöaspekterna landskap och kulturmiljö för nuläge, för 
nollalternativ jämfört med nuläge och för planalternativ jämfört med nollalternativ i havsområdet Sydöstra 
Östersjön. 

SYDÖSTRA 
ÖSTERSJÖN LANDSKAP KULTURMILJÖ 

 värde påverkan miljöeffekt värde påverkan miljöeffekt 

Nuläge 

högt 

liten negativ 
måttligt 
negativ 

lågt 

liten negativ liten negativ 

Nollalternativ  ingen ingen liten negativ liten negativ 

Planalternativ ingen ingen liten negativ liten negativ 

 

SKALA: Miljövärde högt måttligt lågt     

SKALA: Påverkan, 
Miljöeffekt 

stor 
positiv 

måttlig 
positiv 

liten 
positiv 

ingen 
liten 

negativ 
måttlig 
negativ 

stor 
negativ 
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7.4 Södra Östersjön 

7.4.1 Nuläge 

Marin ekologi 

Havsområdet Södra Östersjön sträcker sig från Hanöbukten i väst och Blekinge 

skärgård i norr till Bornholmsdjupet i sydost. Västliga vindar driver upp kallt 

djupvatten mot ostkusten vars grunda vatten har ett gynnsamt marint klimat. 

Östersjöns långsamma vattenomsättning och kraftiga språngskikt medför dock att 

syrebrist ofta råder över de djupare bottnarna i sydost. 

Naturvärden 

Hanöbuktens långgrunda sand- och grusbottnar har i grunden mycket höga 

ekologiska värden för bland annat ålgräs, uppväxande torsk och lek av sill och 

piggvar. Konditionen hos flera arter tycks under senare år ha försämrats utan att 

orsakerna klarlagts (HaV 2018:10). Blekinge skärgård och områdena kring Utklippan 

har mycket riklig mångfald och även längre från kusten, inom havsplanområdet, 

finns värdefulla blåmusselrev och grunda bankar. De djupare sydliga delarna är 

lekområde för torsk. Havsområdet är synnerligen viktigt för Östersjöpopulationen av 

tumlare, som enligt tillgänglig data särskilt nyttjar vattnen utanför Blekinge under 

vinterhalvåret. Även gråsäl förekommer. Kusterna, inte minst Ölands södra udde, är 

av fundamental betydelse för fågel.  

Gröna kartan, som visar översiktlig aggregering av ekologiska värden, betonar 

betydelsen av de norra delarna av havsområdet för marina däggdjur samt de djupare 

delarna som lekområde för fisk (Fel! Hittar inte referenskälla.).  

Skyddade områden 

Söder om Karlskrona skär havsplansgränsen igenom Natura 2000området 

Utklippan: Utklippan är ett viktigt område för rastande flyttfåglar och säl. I hällkaren 

leker flera rödlistade groddjursarter. Den marina miljön kännetecknas av blåstång 

och blåsmusslor. Musslorna utgör en viktig födokälla för flera arter på Helcoms 

rödlista som ejder, svärta, vigg och bergand.  

I norra och nordvästa Hanöbukten skär plangränsen också igenom biosfärsområden 

Blekinge Arkipelag och Kristianstad Vattenrike. Dessa tillför inga nya restriktioner 

eller åtgärder när det gäller mänskliga aktiviteter, men engagerar olika intressenter i 

syfte att öka kunskapen om, bevara och återskapa de naturvärden som kännetecknar 

områdena. Vägledningen som havsplanen ger är därför relevant för möjligheten för 

områden att uppnå sina syften. 

Nuvarande miljösituation 

Hanöbuktens miljötillstånd har nyligen utretts efter uppmärksammad problematik 

med bland annat fisk i dålig kondition. Problematikens omfattning och orsaker har 

ännu inte klargjorts (HaV 2018:10). Kusternas höga värden och potential står i 

kontrast till omfattande övergödningsproblem och föroreningsansamlingar i 
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bottensediment, därtill kännedom om dumpade stridsmedel. Utifrån 

statusbedömningar för havsmiljödirektivet konstateras att en mängd 

bedömningskriterier som är relevanta för havsområdet inte uppnås (HaV 2018:27). 

Däribland kriterier om övergödning, skadliga alger, föroreningar, tumlare, säl och 

torsk. Avseende växtplankton och skarpsill är situationen mer gynnsam. 

Kumulativa effekter nuläge 

Bedömningsmetoden Symphony visar en tydlig gradient där miljöeffekterna är låga 

nära kusten och mycket höga i de centrala och yttre delarna av havsområdet (Figur 

62, Figur 63). Enligt denna analys svarar övergödningsproblematiken för mer än 

hälften av den kumulativa miljöpåverkan (56 procent) och föroreningar för en dryg 

femtedel (22 procent). Närsaltsbelastningen från jordbrukslandskapet är påtaglig. 

Syntetiska miljögifter har ackumulerats i de yttre lerbottnarna. Fiske och sjöfart står 

båda för en ansenlig del av miljöpåverkan (cirka 10 procent). I de yttre delarna av 

havsområdet fiskas torsk med trål och de kustnära områdena fiskas med garn. Tvärs 

genom området går den högtrafikerade sjöfartsrutten mot norra Östersjön. 

Försvarsmaktens har flera skjutfält mot havsområdet och ett övningsområde med 

sprängningar utanför Sturkö, vilket ger tydliga utslag på områdesnivå (cirka 10 

procent) men inte syns tydligt på havsområdesnivå (cirka 2procent). Hur mycket 

övningar och sprängningar påverkar störningskänsliga värden i havsområdet kan 

svårligen beskrivas eftersom informationen om dessa aktiviteter är knapphändig. 

Belastningar från Försvarets verksamhet överlappar emellertid geografiskt med både 

lekande sill och viktiga områden för tumlare och säl. De naturvärden som totalt sett 

påverkas mest utifrån Symphony är djupa bottenmiljöer, torsk, sill och lekande fisk. 

Det konstateras att sektorer som berörs av havsplaneringen bidrar med en ansenlig 

del av den kumulativa miljöpåverkan, baserat på Symphony. 
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Figur 62. Den totala kumulativa miljöeffekten i nuläget inom havsområdet Södra Östersjön. Färgskalorna visar 
kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ 
miljöpåverkan (höger).  
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Figur 63. Chorddiagram Södra Östersjön – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nuläget. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa omfattning. 

Landskap, kulturmiljö och bebyggelse  

Havsområdet omfattar ett varierat landskap med historisk dimension, innehållande 

brantkuster vid Stenshuvud, samt ett historiskt karaktärslandskap längs Blekinges 

kust bestående huvudsakligen av trånga sprickdalar som bildar djupa vikar. 

Kulturhistoriska värdekärnor omfattar Listerby, Karlskrona och Hällaryds 

skärgårdar, Södra Listerlandet med Hanö och Maglehem. Fiskelägen och äldre 

maritima lämningar uppvisar flertusenårig kontinuitet och unik bebyggelse bland 

annat på Hanö utgör värden inom dessa områden. Utblickarna från dessa områden 

bör hållas fria (Nordström, 2003). 
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Landskap – nuvarande situation 

För stora delar av området gäller att det är ytterst känsligt för vindkraftsetablering. 

Längs den öppna kusten från Sandhammaren till Maglehem bidrar stora, öppna 

bukter till att göra stora delar av kuststräckan mycket känslig för utbyggnad av 

vindkraft. Från Kabusa skjutfält till Simrishamn bör en fri horisont behållas. Detta 

gäller även större delen av Blekinges kust. I övriga delar bedöms skyddsavståndet på 

15 km vara tillräckligt. Hela kuststräckan omfattas av riksintresse högexploaterad 

kust. Flera mindre områden inom skärgården mellan Karlshamn och Karlskrona har 

landskapsskydd. Friluftslivet och fritidssjöfarten är viktiga i Södra Östersjön. Längs 

kusten, utanför havsområdet, finns flera områden som omfattas av 

riksintresseanspråk för friluftsliv. Kusten i Hanöbuktens västliga delar omfattas av 

riksintresse rörligt friluftsliv. Värdet av landskapsbilden bedöms vara lågt. 

Landskapet är i nuläget opåverkat av havsbaserade vindkraftverk, och därför ingen 

miljöeffekt på landskapet. 

Kulturmiljö och bebyggelse – nuvarande situation 

Områden med riksintresseanspråk kulturmiljövård finns utanför havsområdet i 

Karlskrona skärgård och Simrishamns kommun. I Hanöbukten och vid ytterligare 

platser utanför kusten i Skåne och Blekinge finns bevarade stenålderslandskap på 

havsbotten. Utanför Verkeåns mynning i Haväng har marinarkeologer de senaste 

åren dokumenterat och provundersökt ett område med stenålderslämningar. Södra 

Östersjön har Sveriges största kända ansamlingar av vrak både nära kusten och inom 

havsområdet. Kulturmiljön har stort värde inom havsområdet. I nuläget bedöms 

påverkan från sjöfart, yrkesfiske och sandutvinning vara måttlig. Även rekreation och 

fritidsbåtar bidrar med påverkan men i mindre omfattning och främst i kustnära 

områden. Detta bedöms innebära stor negativ miljöeffekt på kulturmiljön. 

7.4.2 Nollalternativ 

Marin ekologi 

Nollalternativet bedöms inte medföra någon väsentlig ändring i kumulativ 

miljöpåverkan inom havsområdet Södra Östersjön jämfört med nuläge (Figur 64). 

Högst kumulativ påverkan finns enligt Symphonyberäkningen i områdets södra och 

sydöstra delar, där påverkan från övergödning och förorenande ämnen i sediment på 

de flesta ekosystemkomponenter dominerar (Figur 65). Halter organiska 

föroreningar i Hanöbuktens utsjösediment är i regel högre än i de flesta andra 

svenska miljöövervakningsstationer, i synnerhet när det gäller DDT:er och PAH:er 

(Josefsson, 2016).12 Inga väsentliga förändringar i belastnings- eller påverkansnivåer 

förväntas fram till 2030 utifrån den senaste statusbedömningen (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2018b).  

Figur 64 visar dock att skillnader i miljöpåverkan uppstår i olika delar i havsområdet, 

utifrån följande antaganden: 

                                                           
12 DDT: diklordifenyltrikloretan; PAH: polycykliska aromatiska kolväten 
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 minskad påverkan från trål- och garnfiske, som ger marginellt positiva effekter på 

bifångstarter och bottenmiljöer i framförallt områdets sydvästra och sydöstra; 

 ökad sjöfart och försvarsverksamhet, som i områdets nordvästra del och i den 

hårt trafikerade sydliga delen resulterar i marginellt till små negativa effekter på 

ett flertal komponenter i såväl pelagiska som bentiska miljöer, däribland fisk, 

marina däggdjur och bottenmiljöer. Den förhöjda påverkan från sjöfart 

härstammar från ökat undervattensbuller, samtidigt som det antas en minskning 

i föroreningar kopplade till operativa utsläpp.  

 

  

  

 
Figur 64. Den totala kumulativa miljöpåverkan i nollalternativet (vänster) och skillnad mot nuläge (höger) inom 
havsområdet Södra Östersjön. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för 
planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger).  
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Figur 65. Chorddiagram Södra Östersjön – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nollalternativet. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa 
omfattning.  

 

Skillnader i miljöpåverkan från fiske och sjöfart uppstår huvudsakligen i 

utsjöområden, medan ökad påverkan från försvarsverksamhet förväntas drabba 

framförallt kustnära områden i nordöstra Skånes och sydöstra Blekinge.  

I nordvästra Hanöbukten antas vindkraftsparken Taggen vara byggd år 2030. Enligt 

miljökonsekvensbeskrivningen som upprättats inom tillståndsprövningsprocessen 

bedöms följande effekter kunna uppstå (Johansson, 2015): 
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 Små lokala negativa effekter på lekande skrubbskädda under anläggningsfasen, 

men inga detekterbara effekter på populationsnivå. Ingen påverkan under 

driftfasen. 

 Ingen negativ effekt för populationen östersjötumlare utifrån skyddsåtgärder vid 

anläggningsarbeten under kalvning- och parningsperioderna. Vindkraftsparken 

bedöms inte ha några negativa effekter för sälar. 

 Driftfasen bedöms inte påverka förekomst av fisk eller ryggradslösa djur. 

 Ingen effekt på sträckande fåglar, som bedöms väja för parken utan att sträcken 

berörs negativt. En viss negativ påverkan på sträckande småfåglar som flyger på 

samma höjder som rotorblad, och som förväntas väja för parken. Risken finns för 

att fladdermöss kolliderar med verken eftersom parken är beläggen nära kusten, 

men kunskapen om förekomsten av fladdermöss i området visades vara 

otillräcklig för att bedöma effekten. 

Studien av effekter på fisk av Lillgrunds vindkraftspark i Öresund har inte visat några 

negativa effekter på vandrande ål (Bergström, Sundqvist m.fl., 2012; Bergström, 

Lagenfelt mfl, 2013), varför konstruktion av en glesare park på Taggen området inte 

heller bedöms utgöra något hinder för ålens vandring.  

Sammanlagt bedöms ingen väsentlig effekt på vattenkvalitet, dock eventuellt något 

försämrade förhållanden under anläggningsfasen i vindkraftsområdet Taggen 

orsakad av förhöjd grumlighet. Minskade utsläpp från fartygstrafik bedöms bidra till 

en liten förbättring av vattenkvaliteten i området. 

Landskap 

Vindkraftsparken Taggen ingår i nollalternativet och bedöms kunna bli etablerat 

fram till 2030. Taggen är beläget cirka 13 km öster om Kristianstad och enligt 

tillståndet kan 60 verk byggas där. I området kring Kristianstad är inte tillgången på 

fria utblickar väsentlig enligt Riksantikvarieämbetet. Sannolikt kommer 

vindkraftverken, med höjd på cirka 180 meter, att vara synliga från land som små 

objekt. Däremot är Taggen beläget 13 km söder om Hanö, i utkanten av ett utpekat 

fritt utsiktsområde, samt 25 km norr om Simrishamn, ett område där fria utblickar 

bör bevaras. Påverkan på landskapet genom etableringen av vindkraftsparken i 

nollalternativet bedöms vara liten och kan därmed medföra liten negativ miljöeffekt 

jämfört med nuläget.  

Kulturmiljö och bebyggelse 

I nollalternativet beräknas ökning av sjöfart innebära större fartyg vilket bedöms 

medföra ökad påverkan på kulturmiljön. En förväntad minskning av yrkesfisket fram 

till 2030 kan innebära en marginell minskning av påverkan från bottentrålning. Även 

existerande sandutvinning och försvarets aktiviteter inom havsområdet bedöms 

kunna öka. Bättre förvaltning av marina kulturmiljöer bedöms kunna leda till 

bevarande av kulturmiljövärden.  
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7.4.3 Planalternativ  

Sammanfattning havsplan 

Användning rekreation anges utanför Karlskrona (Ö260) där det finns 

riksintresseanspråk för friluftslivet (Figur 66). Försvar anges som användning i stora 

delar av havsområdet (Ö247, Ö260, Ö262, Ö264, Ö265). Skjutfälten Ravlunda och 

Rinkaby har influensområden i havet utanför Simrishamns, Kristianstads och 

Sölvesborgs kommuner. Vid Utklippan (Ö260) anges samexistens mellan försvar, 

natur, rekreation, sjöfart och yrkesfiske. Havsplanen anger särskild hänsyn till 

totalförsvarets intressen för energiområdet Taggen i Hanöbukten (Ö266). 

Användning energiutvinning anges för ett område nära kusten i Hanöbukten där 

vindkraftsprojektet Taggen redan har fått tillstånd (Ö266). I övriga intresseområden 

för vindbruk ger havsplanen företräde åt försvarsintresset. Användning sjöfart anges 

i fartygsstråk genom området, där det mest trafikerade stråket i Östersjön går genom 

Södra Östersjön i system med trafiksepareringar längs Sveriges sydkust från Öresund 

eller från Bälten via Bornholmsgattet mot södra Öland. Användningen yrkesfiske 

anges för de flesta områdena eftersom yrkesfisket är utbrett i Södra Östersjön. Även 

fiskare från andra EU-länder fiskar i området. Havsplanen anger användning natur 

för Utklippan (Ö260), som omfattas av marint naturreservat och riksintresseanspråk 

för naturvården, samt för Kiviksbredan utanför Kristianstad (Ö265) som är planerat 

för marint områdesskydd Natura 2000. Eftersom det finns relativt små områden med 

skyddad natur i Södra Östersjön och för att främja och säkerställa ekosystemtjänster 

anges särskild hänsyn till höga naturvärden för flera områden. Havsplanen anger 

användning sandutvinning utanför Utklippan (Ö262) i ett område som utgör ett 

viktigt habitat för torsk. 
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Figur 66. Plankarta över havsområdet Södra Östersjön (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a).  

 



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 185 - 
 

 
 

Miljöeffekter planalternativet Södra Östersjön 

Marin ekologi 

Havsplanen för Södra Östersjön har en sammanlagt marginellt positiv effekt när det 

gäller den kumulativa miljöpåverkan i havsområdet. Denna minskning beror till stor 

del på antagen minskad påverkan från trål- och garnfiske, samt försvarsverksamhet i 

stora områden där havsplanen anger beteckning särskild hänsyn till stora 

naturvärden (Figur 67, Figur 68).  

 

  

  

 
Figur 67. Kumulativ miljöpåverkan i planalternativet (vänster) och skillnad mot nollalternativet (höger) inom 
havsområdet Södra Östersjön. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för 
planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger). 
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Figur 68. Chorddiagram över förhöjd (vänster) och minskad (höger) miljöpåverkan mellan plan- och 
nollalternativet i havsområdet Södra Östersjön. Diagrammet visar påverkan från olika belastningar (cirkelns 
västra halva) mot ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva). Flödets storlek motsvarar påverkans relativa 
omfattning. 

Minskad påverkan från försvarsverksamhet ger marginellt små positiva effekter för 

framförallt pelagiska och bottennära fiskarter utifrån antagande om minskat 

explosionstryck. Omfattningen på effektminskningen är dock oklar på grund av 

osäkerheten kring försvarsaktiviteterna. Antaganden om minskad bottentrålning i 

områden där havsplanen anger särskild hänsyn till höga naturvärden ger marginellt 

positiva effekter för olika mjuka bottenmiljöer där trålning förekommer. Det antas 

även uppstå små positiva effekter för fisk, däggdjur och fågelarter som kan drabbas 

av bifångst från trål- och garnfiske.  

Sandutvinning på Utklippan bedöms medföra lokalt stora negativa effekter på 

bottensubstrat och morfologi, samt bottenlevande organismer som avlägsnas eller 

täcks av sediment. Förhöjd grumlighet förväntas ske lokalt och vara kortvarig 

eftersom sedimentet huvudsakligen består av grovkornig sand och grus (SGU, 2017). 

Försämring av vattenkvalitet bedöms enbart kunna förekomma inom 

sandtäktsområdet och under uppgrävning. Med hänsyn till förhöjda halter organiska 

föroreningar i Hanöbuktens utsjö ökar sedimentuttaget risken för mobilisering och 

transport av giftiga ämnen till andra miljöer (Josefsson, 2016; Severin, Josefsson mfl, 

2018). Den naturliga tillförseln av sand uppe på banken bedöms vara otillräcklig för 

att kompensera de uttagna mängderna (SGU, 2017). Utifrån befintlig kunskap om 

verksamheten är det oklart om några effekter på lokala hydrografiska förhållanden 
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skulle kunna förekomma. Med hänsyn till områdets storlek anses risken för sådana 

effekter som mycket begränsad. Eftersom den planerade täktverksamheten är 

belägen under fotisk zon bedöms den inte medföra några effekter får bottenflora.  

Det är oklart hur nära det föreslagna täktområdet ligger till viktiga lekområden för 

torsk och skrubbskädda (Figur 69), men risken för lokal negativ påverkan kan inte 

uteslutas. Även om området ligger utanför torskens lekområde, driver torsklarver in i 

området (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser, 2018). 

Larverna är känsliga för suspenderat sediment vid högre koncentrationer 

(Westerberg, Rönnbäck m fl, 1996), vilket innebär att sandsugning helst inte bör 

utföras under den tid på året när det finns torsklarver i vattnet. Området är även en 

del av ett viktigt uppväxtområde för torsken, och trots den störningståliga och 

förhållandevis artfattiga bottnen används det troligtvis av plattfisk. Utgående från 

osäkerheten om verksamhetens utformning och sandutvinningens effekter på fiskar 

och fiskhabitat, och med hänsyn till försiktighetsprincipen bedöms effekten av 

planerad sandtäktverksamhet i Utklippan kunna medföra måttligt negativa effekter 

på fisk. Effekterna bedöms vara lokala och reversibla på kort sikt utifrån 

verksamhetens geografiska omfattning i förhållande till havsområdet och alternativa 

lekområden för de drabbade arterna. Specifika effekter på fisk och fisklek bör 

undersökas närmare vid tillståndsprövning. 

 

Figur 69. Lekområden för östersjötorsk (vänster) och skrubbskädda (höger) i Östersjön. Lekområden visas med 
grön färg. (Källa: SLU Lektidsportalen). 

Utklippan bedöms även vara ett värdefullt område för östersjöpopulationen tumlare 

(SGU, 2017; Carlström och Carlén, 2016). Eftersom täktverksamheten leder till 

förhöjd båttrafik till och från kustzonen där tumlare och även sälar förekommer är 



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 188 - 
 

 
 

det viktigt att verksamheten planeras på ett sätt att minimera störning under 

biologiskt känsliga perioder för arterna. Risken för negativ påverkan på marina 

däggdjurs beteende och på bottenlevande fisk kan därför inte uteslutas och bör 

utredas närmare vid tillståndsprövning. 

Landskap 

Utsjöbankar och kust i havsområdet har både goda vindförhållanden och lämpligt 

djup för havsbaserade vindkraftverk. Havsplanen anger användning energiutvinning 

för endast ett område i Hanöbukten utanför Kristianstads och Sölvesborgs 

kommuner, där vindkraftsprojektet Taggen redan har fått tillstånd för 60 verk. 

Havsplaneförslaget anger hänsyn till höga naturvärden i centrala och östra delarna av 

havsområdet. Vägledning om användning natur anges i sydvästra delen av 

havsområdet. I dessa områden begränsas annan användning och därmed kan 

bevarandet av landskap främjas. Detta skulle kunna innebära liten positiv påverkan 

på landskap. Miljöeffekten på landskap blir liten positiv jämfört med nollalternativet. 

Kulturmiljö och bebyggelse 

Förutom ovan beskriven vägledning i planförslaget anges även särskild hänsyn till 

höga kulturmiljövärden i ett område utanför Simrishamn och Karlskrona, där 

kulturhistoriska värdekärnor sträcker sig in i planområdet. I jämförelse med 

nollalternativet innebär planen ytterligare negativ påverkan på kulturmiljö genom 

planförslagets vägledning om användning sandutvinning, vilket innebär att 

planförslaget medför liten negativ miljöeffekt jämfört med nollalternativet. 

Tabell 22. Bedömda värden, påverkan och miljöeffekt för miljöaspekterna landskap och kulturmiljö för nuläge, för 
nollalternativ jämfört med nuläge och för planalternativ jämfört med nollalternativ i havsområdet Södra Östersjön. 

SÖDRA 
ÖSTERSJÖN LANDSKAP KULTURMILJÖ 

 värde påverkan miljöeffekt värde påverkan miljöeffekt 

Nuläge 

lågt 

ingen ingen 

högt 

måttligt 
negativ 

stor 
negativ 

Nollalternativ  
liten 

negativ 
liten 

negativ 
måttligt 
negativ 

stor 
negativ 

Planalternativ liten positiv liten positiv 
liten 

negativ 
liten 

negativ 

 

SKALA: Miljövärde högt måttligt lågt     

SKALA: Påverkan, 
Miljöeffekt 

stor 
positiv 

måttlig 
positiv 

liten 
positiv 

ingen 
liten 

negativ 
måttlig 
negativ 

stor 
negativ 
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7.5 Sydvästra Östersjön och Öresund 

7.5.1 Nuläge 

Marin ekologi 

Havsområdet inkluderar Öresund och den västligaste delen av svenska Östersjön. 

Öresund är relativt grunt och mycket strömsatt. Vattenutbytet som sker i båda 

riktningarna är tillsammans med de danska Bälten av fundamental betydelse för 

Östersjöns hydrografi. I stora delar av Öresund och Skånes sydkust domineras 

bottnarna av sand, grus och sten och vattenomsättningen är hög. I sydvästra hörnet 

reser sig den sanddominerade utsjöbanken Kriegers flak. I öster omfattar 

havsområdet Arkonabassängen med djupare mjukbottnar.     

Naturvärden 

Öresund har genomgående mycket höga naturvärden. Delvis beror detta på den höga 

vattenomsättningen. Delvis beror det på ett långvarigt förbud mot trålfiske (Viklund, 

2018). I norra Öresund leker torsk, vilken är välmående i Öresund till skillnad mot 

andra havsområden, och i söder finns stora ytor med friskt ålgräs, även på djupare 

vatten inom havsplanområdet. Det finns gott om revibildande blåmusslor och i norra 

Öresund även förekomst av det revbildande kräftdjuret Haploops spp. Även tumlare 

(Bälthavspopulationen) är vanligt förekommande i norra delen av Öresund. Området 

utanför Falsterbonäset är av stor betydelse för säl och fågel. Havsområdet är 

betydelsefullt för de flesta flyttfåglar i Östersjöområdet, med flyttstråk i nordöst-

sydvästlig riktning.  

Kriegers flak har höga värden i egenskap av utsjöbank (sublittoral sandbank) med 

musselrev, föda och lekområde för fisk samt förekommande alfågel och sillgrissla, 

även om den inte utpekats som bland de naturvärdesmässigt allra viktigaste 

bankarna (Naturvårdsverket 2006:5576). De djupare områdena mot 

Arkonabassängen är en av få lekområden för torsk och möjligen det på sikt viktigaste 

området med beaktan av befarade klimatförändringars effekter på salthalten i 

Östersjön (HaV 2017:37).  

Gröna kartan, som baseras på en översiktlig aggregation av karterade naturvärden, 

visar tydligt hur i stort sett hela Öresund har höga värden. Därutöver är de 

aggregerade värdena särskilt höga i havet utmed Skånska sydvästkusten samt utanför 

Österlen. 

Skyddade områden 

Grollegrund är ett naturreservat utanför Helsingborg som syftar till att skydda marint 

värdefulla miljöer, ekosystem och arter. Området har en artrik naturmiljö och är 

reproduktionslokal för många fiskarter, bland annat småfläckig rödhaj och torsk. 

Knähaken är ett annat naturreservat med ovanligt artrik bottenfauna som ligger på 

omkring 30 meters djup utanför helsingborgskusten. I området finns stora samlingar 

med hästmusslor och olika tagghudingar som sjöborrar och sjöstjärnor. Havet kring 

Ven belägen utanför Landskrona är ett Natura 2000-område enligt habitatdirektivet 
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och naturreservat. Det är ett viktigt lekområde för fisk och skaldjur, där även tumlare 

tumlare förekommer. Områder hyser värdefulla sandbankar och rev. 

Falsterbohalvöns havsområde är ett Natura 2000 område enligt fågel- och 

habitatdirektivet samt naturreservat runt Skånes Sydvästra spets vilken ligger vid 

gränsen mellan områdena Öresund och Sydvästra Östersjön. Området utgör ett 

sandvandringsområde och bottnen består därmed av finkornig sand och vattnet är 

nästan alltid klart på grund av starka strömmar. Det utgör ett reproduktionsområde 

för piggvaren och en viktig uppväxtplats för torsk, plattfisk, ål, sjurygg och 

horngädda. Det är gråsälens enda uppehållsområde i Sydvästra Östersjön/Öresund 

och knubbsälens största för hela Östersjöregionen. Det viktigaste växtlivet inom 

naturreservatet är ålgräsängarna där mycket småräkor, snäckor, musslor och 

havsborstmaskar uppehåller sig. Dessa ålgräsängar är viktiga för reproduktion, skydd 

och yngel för torsk, sill, ål och horngäddan. Även de vegetationsfria sandbottnarna är 

viktiga som födosöksområde för bl.a. plattfisk trots sin lägre artrikedom. 

Falsterbohalvön är en internationellt välkänd plats för fågelskådning då det råder 

extremt stor artrikedom under höstflyttsperioden. Området är skyddat under fågel- 

och habitatdirektivet (Länsstyrelsen Skåne, 2016b). 

Sydvästskånes utsjövatten är ett Natura 2000-område enligt habitatdirektivet. Det är 

ett övervintringsområde för havsfågel och ett viktigt område för Östersjö- och 

Bälthavspopulationen av tumlare, samt för knubb- och gråsäl. 

Nuvarande miljösituation 

Även om miljön i Öresund kan anses vara friskare än i många andra delar av havet så 

uppnår havsområdet i stort inte många kriterier för god miljöstatus. Bedömning 

gentemot havsmiljödirektivet visar på problem vad avser exempelvis övergödning, 

skadliga alger, föroreningar, marin skräp, sill (västra beståndet), torsk, gråsäl och 

knubbsäl (HaV 2018:27).    

Kumulativa effekter nuläge 

Inom det vatten som ingår i havsplaneområdet är miljöeffekten som högst i norra 

Öresund, där både fiske och sjöfart sker intensivt samtidigt som naturvärdena är 

höga, samt i sydöstra delen av området där trålfiske och syrebrist slår mot framförallt 

torsken (Figur 70, Figur 71). 

Enligt analysen bidrar övergödningsassocierade belastningar med knappa hälften av 

den kumulativa miljöpåverkan i havsområdet medan föroreningar bidrar med en 

sjättedel. Sjöfarten är mycket framträdande med hög trafik genom hela havsområdet 

vilket orsakar bland annat undervattensbuller och oljespill. Enligt Symphony bidrar 

sjöfarten med knappt 20 procent av den samlade miljöpåverkan vilket är mer än i 

något annat havsområde; framförallt fisk påverkas. Fiske bidrar med cirka 15 procent 

av miljöpåverkan, dels genom garnfiske i Öresund och dels genom trålfiske i södra 

delarna av havsområdet. I enskilda områden i norra Öresund utanför Ven beräknas 

garnfisket stå för upp till 40 procent av miljöpåverkan vilket slår mot fisk men också 

tumlare som drabbas som bifångst. Därtill påverkas havsområdets utsjömiljö av 

fritidsbåtar, försvarsverksamhet och den sandutvinning som sker vid 
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Sandhammarbank. I detta havsområde står de sektorer som tydligt berörs av 

havsplaneringen för cirka en tredjedel av den samlade miljöpåverkan i utsjön.  

 

 

Figur 70. Den totala kumulativa miljöeffekten i nuläget inom havsområdet Sydvästra Östersjön och Öresund. 
Färgskala visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för planområdet. 
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Figur 71. Chorddiagram Sydvästra Östersjön och Öresund – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra 
halva) mot ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nuläget. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa 
omfattning.  

Landskap, Kulturmiljö och Bebyggelse  

Flacka sedimentkuster med sandstränder dominerar detta havsområde, men här 

finns även klintkuster vid Ven, Glumslöv och Kåseberga. Dessa kusttyper är nästintill 

unika för Skåne och bidrar med en varierad flora och fauna samt naturtyper som är 

sällsynta på nationell nivå. Värdekärnor finns vid Klagshamn-Maglarp, Ystad och 

Landskrona. Dessa visar upp ett varierat landskap med historisk dimension och 

innehåller en hel del unika värden. Dock bedöms inte tillgången på fria utblickar vara 

avgörande för dessa, och det generella skyddsavståndet på 15 km anses tillräckligt. 
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Från Kabusa skjutfält strax öster om Ystad bör dock en helt fri horisont tillses enligt 

bedömning av Riksantikvarieämbetet (Nordström, 2003). 

Landskap 

Hela kuststräckan omfattas av riksintresse för högexploaterad kust. 

Riksintresseanspråk för friluftsliv finns inom havsområdet, utanför Helsingborg, 

Landskrona och Ven samt utanför havsområdet längs kusten mellan Vellinge och 

Ystad. Landskapet bedöms ha lågt värde. I nuläget finns en etablerad vindkraftspark 

på Lillgrund, som omfattar 48 verk och är belägen cirka 7 km från kusten. Detta utgör 

en liten påverkan på landskap och medför i nuläget en liten negativ miljöeffekt på 

landskapsbilden. 

Kulturmiljö och bebyggelse 

Riksintresseanspråk kulturmiljövård finns endast utanför havsområdet och omfattar 

Ven, som har rikt historiskt innehåll, och flera områden längs med hela kusten. 

Kända ansamlingar av vrak finns kring Falsterbo och nära kusten, men ett relativt 

stort antal finns även inom havsområdet. Därmed bedöms kultur ha måttligt värde. 

Omfattande sjötrafik, samt bottentrålning från yrkesfiske, bedöms ha måttlig 

påverkan och medföra måttlig negativ miljöeffekt på kulturmiljön. 

7.5.2 Nollalternativ 

Marin ekologi 

Inom havsområdet Sydvästra Östersjön och Öresund beräknas enligt Symphony 

nollalternativet leda till en marginell ökning av kumulativ miljöpåverkan (Figur 71). 

Antaganden om minskat fiske medför en marginell positiv effekt för såväl mål- som 

bifångstarter. Bland de senare finns marina däggdjur och sjöfåglar (Figur 72Figur 71). 

Trålfiske bedrivs intensivt framförallt i havsområdets sydöstra del, varför även 

bottenmiljöer i detta område kommer att gynnas. Övergödning och miljögifter 

framförallt i sediment utgör en betydande del av den kumulativa påverkan, dock inte 

lika stor andel som i egentliga Östersjön (Figur 73). Enligt den senaste 

statusbedömningen bedöms halterna i miljön och biota förbli i stort sett oförändrade 

till år 2030 (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). 
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Figur 72. Den totala kumulativa miljöpåverkan i nollalternativet (vänster) och skillnad mot nuläge (höger) inom 
havsområdet Sydvästra Östersjön och Öresund. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till 
högsta värdet för planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger). 
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Figur 73. Chorddiagram Sydvästra Östersjön och Öresund – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra 
halva) mot ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nollalternativet. Flödets storlek motsvarar påverkans 
relativa omfattning.  

Sjöfartstrafik är mycket intensiv genom havsområdet, och antaganden om ökad trafik 

medför små negativa effekter för de flesta ekosystemkomponenter. Förhöjt 

undervattensbuller beräknas kunna störa fisk och marina däggdjur i marginellt större 

utsträckning i nollalternativet än i nuläge. 

Sandutvinning inom det tillståndsgivna området Sandhammar bank söder om Ystad 

antas öka i intensitet, vilket medför förhöjd påverkan på framförallt transportbottnar 

under fotisk zon. Enligt tidigare bedömningar hyser området inga särskilt värdefulla 

naturtyper, men det anses kunna vara ett födosökområde för plattfisk (SGU, 2017). 

Området kännetecknas av stor sedimentrörlighet och sanduttaget bedöms bli 
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kompenserat av ackumulation av sand från bankens övre del. Trots minskad 

ackumulation nedanför täktområdet förefaller sandutvinningen vara möjlig utan 

bestående skador på ekosystem eller minskning av biodiversitet (SGU, 2017). 

Marinbiologiska undersökningar gjorda i samband med Ystads kommuns sanduttag 

år 2011 och 2014 visar att flera av spåren från släpmuddring blivit täckta genom 

återsedimentation (SGU, 2017). Hög substratdynamik och stor tidsmässig variation i 

bottenfauna gör täktverksamhetens specifika effekter på biodiversitet i området svårt 

att bedöma. 

Ett tillståndsgivet område för energiutvinning finns i Kriegers Flak i havsområdets 

yttre gräns söder om Trelleborg. Vindkraftsparken antas vara byggd år 2030. Parkens 

uppskattade miljöeffekter innefattar (Sweden Offshore Wind AB, 2005: Dietz, 

Galatius m.fl., 2015; Skov, Desholm m.fl., 2015; Naturvårdsverket, 2016b):  

 Bortskrämmande och i enstaka fall tillfälliga eller bestående hörselskador hos fisk 

och marina däggdjur huvudsakligen under anläggnings- och 

nedmonteringsfaserna. Området är särskilt viktigt för tumlare och 

skyddsåtgärder bedöms vara nödvändiga under dessa två faser. I förhållande till 

danska vindparken på Kriegers Flak anser bl.a. Havs- och vattenmyndigheten att 

parken inte medför någon långsiktig negativ påverkan på varken fisk eller marina 

däggdjur.  

 Inga bestående negativa effekter för bottenmiljöer eller hydrografiska 

förhållanden. 

 Undanträngning av sjöfåglar, med eventuellt födosökshabitatförlust för arter som 

alfågel, sjöorre och svärta och förändrade flyttstråk för ett flertal sträckande arter. 

Medan miljökonsekvensbedömningen för svenska vindkraftsparken gör 

bedömningen att den inte kommer att ha några negativa effekter för varken 

rastande eller sträckande fåglar, bedömer studien för den danska parken att det 

finns en liten kollisionsrisk för tranor och övriga rovfåglar. Denna studie lyfter i 

synnerhet risken för additionseffekten ifall alla 12 tillståndsgivna parker i 

Kriegers Flak området uppförs. Detta skulle enligt författarna medföra dödlighet 

på sträckande tranor på en nivå som inte är hållbar för den svensk-norska 

häckande populationen.  

 Förekomst av fladdermöss i området har ej kartlagts, varför specifika effekter inte 

kunde fastställas. Möjlig kollisionsrisk kunde inte heller uteslutas. 

Landskap 

Den tillståndsgivna vindkraftsparken med 128 verk på svenska delen av Kriegers flak 

ligger cirka 30 km söder om Trelleborg där inga betydelsefulla utsiktsområden 

påverkas. I nollalternativet medför vindkraftsetableringen i havsområdet en liten 

negativ miljöeffekt jämfört med nuläget.  
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Kulturmiljö och bebyggelse 

I nollalternativet bedöms ökningen av sjöfart innebära fler stora fartyg, vilket kan 

medföra större påverkan på kulturmiljön generellt. En förväntad minskning av 

yrkesfisket fram till 2030 kan innebära marginell minskning av påverkan från 

bottentrålning. Aktiviteter från försvaret bedöms öka och därmed bedöms påverkan 

genom tryckvågor och föroreningar kunna öka. Bättre förvaltning av marina 

kulturmiljöer bedöms kunna leda till bevarande av kulturmiljövärden. I 

nollalternativet jämfört med nuläge bedöms påverkan vara måttlig och medföra en 

måttlig negativ miljöeffekt på kulturvärdet jämfört med nuläget. 

7.5.3 Planalternativ  

Sammanfattning havsplan 

Användning sjöfart anges i fartygsstråk genom havsområdet, där Öresund är en av få 

vägar in till Östersjön för stora fartyg (Figur 74). Havsplanen anger användning natur 

i flera områden, i såväl områden med befintligt skydd som riskintresseområden natur 

och yrkesfiske lekområde. Den befintliga vindkraftsparken Lillgrund (Ö287) är 

belägen inom riksintresseanspråk natur och där anger havsplanen samexistens 

mellan användning energiutvinning och natur. Havsplanen anger särskild hänsyn till 

höga naturvärden i Öresund (Ö289, Ö296) där det finns sammanhängande höga 

värden, utifrån förekomsten av däggdjur, fågel, värdefulla bottenmiljöer och 

lekområden för fisk. Öster om Ystad löper ett kustnära stråk av höga naturvärden 

som anges med särskild hänsyn till höga naturvärden (Ö280–Ö281). Två områden 

anges med användning sandutvinning; vid Sandhammaren söder om Ystad (Ö267) 

och utanför Falsterbo (Ö284). Havsplanen anger användning energiutvinning i två 

områden: på Kriegers flak (Ö285) och vid Lillgrund intill Öresundsbron (Ö287). 

I Kriegers flak finns ett vindkraftsprojekt som har tillstånd och det omfattas av 

riksintresseanspråk för vindbruk. Övriga riksintresseanspråk för vindbruk i 

havsområdet tillgodoses inte i havsplanen eftersom vindbruk i området inte bedöms 

vara förenligt med totalförsvarets intressen, som ges företräde. Havsplanen anger 

användning rekreation kring Ven (Ö292, Ö296) där det finns riksintresseanspråk för 

friluftslivet. Hela kuststräckan omfattas av riksintresse högexploaterad kust. 

Kulturhistoriska värdekärnor identifierade av Riksantikvarieämbetet ligger utanför 

havsplaneområdet, varför plankartan inte anger områden med särskild hänsyn till 

höga kulturmiljövärden. Havsplanen anger användning försvar för influensområde i 

havet för Kabusa skjutfält i Ystads kommun (Ö281). Särskild hänsyn till 

totalförsvarets intressen anges vid Lillgrund (Ö287). Yrkesfiske är utbrett och därför 

anger havsplanen användning yrkesfiske i stora delar av havsområdet.  
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Figur 74. Plankarta över havsområdet Sydvästra Östersjön och Öresund (Havs- och vattenmyndigheten, 
2019a). 
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Miljöeffekter planalternativet Sydvästra Östersjön och Öresund 

Marin ekologi 

Den sammanlagda kumulativa miljöpåverkan i havsområdet Sydvästra Östersjön och 

Öresund beräknas enligt Symphony förbli oförändrad mellan plan- och 

nollalternativet (Figur 75). I de områdena där havsplanen anger särskild hänsyn till 

höga naturvärden antas en minskning av påverkan från fiske. Antagandet om 

minskad trålyta medför minskad bottenskrapning och därmed en positiv effekt för 

bottenmiljöer i framförallt kustnära områden utanför sydöstra Skåne (Ö280 och 

Ö281). Sett till havsområdet i sin helhet är denna positiva effekt marginell, och 

störning från bottentrålning förblir oförändrad i de mest trålade utsjöområdena 

(Ö267). I två områden med särskild hänsyn till höga naturvärden i Öresund antas 

havsplanen föranleda införandet av bifångstminskningsåtgärder, vilket bedöms ge 

små positiva effekter på arter som drabbas av bifångst, nämligen tumlare, gråsäl och 

knubbsäl, samt sjöfåglar (Figur 76). De viktigaste områdena för tumlare inom 

havsområdet sammanfaller med befintliga skyddade områden där havsplanen anger 

användning natur. Havsplanen bekräftar skyddet i dessa områden men bedöms inte 

tillföra något ytterligare.   
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Figur 75. Kumulativ miljöpåverkan i planalternativet (vänster) och skillnad mot nollalternativet (höger) inom 
havsområdet Sydvästra Östersjön och Öresund. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till 
högsta värdet för planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger).  
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Figur 76. Chorddiagram över förhöjd (vänster) och minskad (höger) miljöpåverkan mellan plan- och 
nollalternativet i havsområdet Sydvästra Östersjön och Öresund. Diagrammen visar påverkan från olika 
belastningar (cirkelns västra halva) mot ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva). Flödets storlek motsvarar 
påverkans relativa omfattning. 

Havsplanen anger även särskild hänsyn till höga naturvärden för 

energiutvinningsområdet Kriegers flak (Ö285). Havsplanen avser med denna 

beteckning att havsparken i detaljplanering utformas på ett sätt som minimerar 

påverkan på sjöfåglar. Naturvårdsverket har tidigare yttrar sig positivt till införandet 

av generiska anpassningsåtgärder i förhållande till danska vindkraftsparken, där det 

råder liknande miljöförhållande (Naturvårdsverket, 2016b). Enligt Symphony medför 

detta ytterligare hänsynstagande i detaljutformning av den svenska parken små 

positiva effekter för sjöfåglar jämfört med nollalternativet.  

Lokalt stora negativa miljöeffekter bedöms kunna uppstå i samband med den i 

havsplanen utpekade sandtäktsverksamheten på området Sandflyttan sydväst om 

Falsterbo. Området ingår sedan december 2016 i Natura 2000 området 

Sydvästskånes utsjövatten enligt art- och habitatdirektivet, och ligger i direkt 

anslutning till ett annat Natura 2000-område upprättat 1995 enligt fågeldirektivet. 

Det tidigare området är utpekat i huvudsak för att bevara tumlare, men andra 

naturvärden finns också inom området, nämligen sandbankar, rev, övervintrings- och 

rasthabitat för andfåglar och födosökshabitat för grå- och knubbsäl.13 Bottenmiljön 

består enligt genomförda undersökningar av blåmusselbankar i områdets centrala 

delar och av sandbotten med sporadiska förekomster av tångruskor och musslor. 

                                                           
13 http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 
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Även mussel- och vegetationsfria sandytor med lägre biodiversitet bedöms innehålla 

grävande musslor som utgör viktig föda för fisk och säl (SGU, 2017). 

Sedimentdynamiken i området är hög, varför täktverksamheten bedöms vara möjlig 

utan att lokala sediment- och djupförhållanden påverkas negativt. Effekter för 

strömmarna genom Öresund är däremot okända (SGU, 2017). Ökad båttrafik mellan 

sandtäkten och kusten skulle medföra ökad fysisk störning på flera arter däggdjur och 

fågel som förekommer och skyddas i området. Länsstyrelsen i Skåne län inser att 

potentialen att utvinna sand är begränsad om naturvärdena ska beaktas (Länsstyrelse 

i Skåne län, 2017). Störning på känsliga habitat för berörda fiskarter som torsk och 

plattfisk borde kunna minimeras genom att undvika tidsperioder med känsliga 

livsstadier för arterna, samt genom att fördela sanduttaget så att risken för syrefattiga 

gropar inte uppstår (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska 

resurser, 2018). Med hänsyn till de höga naturvärdena i närområdet bedöms 

sandtäktverksamheten kunna medföra måttliga till stora negativa effekter för fisk, 

marina däggdjur, fåglar och bottenmiljöer. Specifika effekter behöver undersökas 

inom ramen för Natura 2000-prövning.  

Förhöjd grumlighet bedöms förekomma lokalt under sanduttag, men antas inte bli 

långvarig med hänsyn till sedimentets kornstorlek. Inga bestående effekter för 

vattenkvalitet i området är därför att förvänta. 

Landskap 

Havsplanen anger mest lämplig användning energi för två områden i 

havsområdet: vid Lillgrund som redan är etablerat och som har inkluderats i 

nuläget och på Kriegers flak som ingår i nollalternativet då det finns tillstånd för 

etablering. Inga ytterligare områden föreslås i havsplanen och därmed ingen 

påverkan. Havsplaneförslaget anger hänsyn till höga naturvärden söder om Ystad, på 

Kriegers flak och i Öresund. Vägledning om användning natur anges i sydvästra delen 

av havsområdet samt i norra delen av Öresund. I dessa områden begränsas annan 

användning och därmed kan bevarandet av landskap främjas. Detta skulle kunna 

innebära liten positiv påverkan på landskap. Miljöeffekten på landskap blir liten 

positiv jämfört med nollalternativet. 

Kulturmiljö och bebyggelse 

I jämförelse med nollalternativet innebär planen ytterligare negativ påverkan på 

kulturmiljön genom planförslagets vägledning om användning sandutvinning inom 

två områden: Sandhammaren söder om Ystad och vid Falsterbo. Inom havsområdet 

anges särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden i områden utanför Ystad, Vellinge, 

Landskrona och Helsingborg, där kulturhistoriska värdekärnor sträcker sig in i 

planområdet. Detta innebär att planförslaget medför liten negativ miljöeffekt jämfört 

med nollalternativet. 
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Tabell 23. Bedömda värden, påverkan och miljöeffekt för miljöaspekterna landskap och kulturmiljö för nuläge, för 
nollalternativ jämfört med nuläge och för planalternativ jämfört med nollalternativ i havsområdet Sydvästra 
Östersjön och Öresund. 

SYDVÄSTRA 
ÖSTERSJÖN LANDSKAP KULTURMILJÖ 

 värde påverkan miljöeffekt värde påverkan miljöeffekt 

Nuläge 

lågt 

liten negativ liten negativ 

måttligt 

måttligt 
negativ 

måttligt 
negativ 

Nollalternativ  liten negativ liten negativ 
måttligt 
negativ 

måttligt 
negativ 

Planalternativ liten positiv liten positiv liten negativ liten negativ 

 

SKALA: Miljövärde högt måttligt lågt     

SKALA: Påverkan, 
Miljöeffekt 

stor 
positiv 

måttlig 
positiv 

liten 
positiv 

ingen 
liten 

negativ 
måttlig 
negativ 

stor 
negativ 

 

7.6 Östersjön - övergripande miljöaspekter 

7.6.1 Nuläge 

Luft och Klimat 

Förbränning av bränslen ger, utöver utsläpp av koldioxid som bidrar till 

klimatförändringar, även upphov till luftföroreningarna svaveloxider (SOX), 

kväveoxider (NOX) och partiklar som bland annat bidrar till försurnings- och 

övergödningsproblematik. Luftkvaliteten verkar generellt vara på väg att förbättras, 

men utsläpp av kväve och svavel är ännu höga. Det är främst Sjöfart som bidrar till 

utsläpp av luftföroreningar till havs, varför luftföroreningar är känsliga för 

utvecklingen framförallt inom sjöfartssektorn. Även Rekreation, Yrkesfiske och 

Sandutvinning bidrar till luftföroreningar men i mindre omfattning.  

Utsläppen av kväveoxider från sjöfart i Östersjöområdet har börjat minska något 

sedan år 2011 på grund av reglering för nya fartyg (Helcom 2018, Sveriges miljömål 

2018). Vid en jämförelse mellan havsplaneområden längs Sveriges kust är mängden 

kväveoxid som släpps ut per år mer än dubbelt så stor i Östersjön som i Västerhavet. 

Deposition av kväve är ungefär lika stor som i Bottniska viken. Inom 

havsplaneområdet är mängden NOX-gaser högst i Öresund samt Södra och Norra 

Östersjön, där även sjöfarten är som mest omfattande (SMHI, 2016).  

Utsläppen av svaveldioxid minskar generellt på grund av reglering 

(Naturvårdsverket, 2016c, Helcom 2018). Svavelutsläppen från sjöfarten i Östersjön 

är 2,5 gånger högre än i Västerhavet. Deposition av svaveloxid är förhållandevis 

mycket mindre i Östersjön än i Bottniska viken. Partikelhalten i luft har i allmänhet 

minskat i Östersjöområdet under de senaste åren, men är högst i havsområdet Norra 

Östersjön (Helcom, 2018; Naturvårdsverket, 2016b). 
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Förbränning av fossila bränslen bidrar till klimatpåverkan genom utsläpp av 

växthusgaser. Därför är, i miljöbedömningssammanhang, utsläppen av 

växthusgaserna koldioxid och kolmonoxid från sjöfart speciellt relevanta för 

bedömning av miljöaspekten klimat. Metangas (CH4) är en annan växthusgas som är 

relevant, då denna bland annat finns i vissa havs- och sjöbottnar och därmed kan 

frigöras t.ex. vid resursutvinning. De förändringar i miljön som förutses från 

klimatförändringarna kommer att på längre sikt påverka vattentemperatur, istäcket 

vintertid, årstidernas längd, växtsäsongerna samt utbredning och överlevnad av arter. 

I Östersjön står båttrafiken för en stor del av utsläppen av växthusgaser, även om 

flygtrafik också är en betydande bidragande faktor. Östersjöns färjor är idag den 

fartygstyp som släpper ut mest koldioxid, följd av tankfartyg. Tankfartyg och 

fraktfartyg stod för den största delen av ökningen mellan år 2014 och år 2015. Dessa 

utsläpp måste dock sättas i perspektivet att sjöfarten i ett jämförelseperspektiv 

innebär lägre växthusgasutsläpp än de flesta andra transportmedel. 

I miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” preciseras att koncentrationen 

växthusgaser ska stabiliseras på 400 ppmv. Målet bedöms kunna nås till år 2020. 

Även om utsläppen av växthusgaser från den marina sektorn är små i förhållande till 

de totala utsläppen i Sverige motsvarar de en betydande faktor och är speciellt 

relevanta i dagsläget då sjöfartens utsläpp av växthusgaser ökar från år till år. Dessa 

utsläpp måste dock ses i det perspektivet att sjöfarten i jämförelse med de flesta 

andra transportmedel innebär lägre växthusgasutsläpp.  

Den största effekten av klimatförändringarna i Östersjöns havsplaneområde kommer 

att ske på habitat och ekosystem. Ett antal klimattillflykter har pekats ut (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2017b), områden där effekten av klimatförändringen är liten i 

förhållande till omgivande livsmiljö, och där specifika arter har möjlighet att bevaras. 

Klimattillflykter bidrar därmed till att bevara arter och den biologiska mångfalden 

och höjer på så sätt även omgivande områdens motståndskraft. Klimatförändringens 

påverkan i Östersjön bedöms framförallt märkas på ålgräs, blåstång, blåmusslor och 

torsk. I Östersjön kommer klimatförändringarna även att ha effekt på sektorerna 

Lagring och utvinning av material samt Energi. Ökade stormar och översvämningar 

kan leda till ökad erosion och därmed ökad efterfrågan på marin sand och grus, och 

en ökad vilja till utveckling av vindkraftverk kan gynna etableringen av havsbaserad 

vindkraft. 

Befolkning och hälsa 

Våra hav bidrar på olika sätt till vår välfärd och vårt välbefinnande, från mat till 

förutsättningar för olika rekreationsaktiviteter. Inom havsplaneområdet Östersjön 

omfattas friluftslivet främst av fritidsbåtstrafik och fritidsfiske men även 

kryssningsfartyg och färjetrafik, jakt, safari m.m. Stora delar av Östersjös kust och 

skärgårdar innehåller omfattande kulturhistoriska värden som ger en unik inblick i 

kust- och skärgårdsbornas livsmiljö och livsvillkor och är välbesökta turistmål. Inom 

havsplaneområdet har yrkesfiske och sjöfart bedrivits under mycket lång tid och 

utgör en stor och viktig del av näringslivet. 
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Hälsoeffekter är kopplade till luftkvalitet och utvärderas här med avseende på utsläpp 

av luftföroreningar från transporter i samband med de användningar som finns inom 

havsplaneområdet.  

Hushållning med mark, vatten, fysisk miljö, material, råvaror och energi 

I nuläget finns det ingen sammanhållen plan för havsplaneområdet som skulle kunna 

ge vägledning om mest lämpad användning för den marina miljön. Riksintressen och 

annat lagligt skydd är ett sätt att tillgodose god hushållning med mark, vatten, fysisk 

miljö, material, råvaror och energi. I dag omfattar riksintressen, riksintresseanspråk 

och andra skyddade områden huvudsakligen de kustnära områdena och sträcker sig i 

mindre grad in i delar av havsplaneområdet. 

7.6.2 Nollalternativ 

Luft och Klimat 

Det förutspås en ökning inom sjöfarttransporter vilket för sjöfarten och 

kryssningstrafiken inom Östersjön omfattar en kraftig ökning (SHEBA, 2016). 

Sjöfartens utsläpp till luft regleras med flera nationella och internationella 

bestämmelser, t.ex. EU:s svaveldirektiv och IMO:s svavelkonvention. Under 2016 har 

IMO tagit beslut om att inrätta kontrollområden för kväveoxider (NECA) i Östersjön 

och Nordsjön. Det innebär begränsningar av NOX-utsläpp från nya fartyg i dessa 

områden, som träder i kraft år 2021. Dessutom förväntas även övriga regelverk som 

nyligen trätt i kraft eller som träder i kraft inom de närmaste åren bidra till en 

minskning av utsläpp av förorenande ämnen till luft och vatten (Helcom, 2018a; 

SHEBA, 2018). Utsläpp från fritidsbåtsanvändning bedöms kunna öka måttligt. 

Yrkesfisket förväntas minska något fram till 2030 och förväntas på så sätt inte 

innebära någon förändring av belastningarna jämfört med nuläge. I nollalternativet 

antas utvinning av sand enbart ske i befintligt område vid Sandhammar bank och 

utvinningen beräknas öka med cirka 10 procent.  

Utsläpp av växthusgaser förväntas förbli oförändrat, trots den ökade trafiken 

(Helcom, 2018a; SHEBA, 2018), vilket innebär ingen ökad påverkan jämfört med 

nuläget. I nollalternativet bedöms miljöeffekten på luft vara liten positiv med ingen 

påverkan på klimat.   

Befolkning och hälsa 

Utsläpp av luftföroreningar bedöms kunna minska, såväl från sjötrafiken som färje- 

och kryssningstrafiken, i linje med senaste nedåtgående tendens. I nollalternativet 

bedöms miljöeffekten på luft vara liten positiv och därmed kan påverkan på hälsa 

antas vara liten positiv. I framtiden förväntas efterfrågan på att ta del av 

skärgårdslivet och nyttja havet för rekreation öka och utvecklingen fram till 2030 kan 

innebära ökade belastningar jämfört med nuläget.  
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Hushållning med mark, vatten, fysisk miljö, material, råvaror och energi 

I nollalternativet görs antaganden om utvecklingen av användningarna inom 

havsområdena fram till 2030 utan en havsplan. Både energi- och sandutvinning 

bedöms kunna öka kraftigt. De enskilda projekten ska respektera den befintliga 

miljölagstiftningen. Etableringen av enskilda verksamheter föregås av en 

miljöprövningsprocess, varvid lokal påverkan och effekter analyseras och bedöms 

bland annat i syfte att minimera miljöpåverkan. För den utveckling som antas i 

nollalternativet finns dock ingen helhetssyn på användningen där hänsyn tas till hur 

pass lämplig en plats är. Detta kan innebära en negativ effekt på hushållning jämfört 

med hur utrymme för olika användningar fördelats i havsplanen. 

7.6.3 Planalternativ 

Luft och Klimat 

Planförslaget för Östersjön bedöms inte medföra några förändringar för sjöfarten i 

förhållande till nollalternativet. Detta bygger på att användningen för sjöfart är den 

samma som i nollalternativet, det vill säga att sjöfarten tillåts passera i aktuella 

fartygsstråk. För sjöfarten anger planen flera utredningsområden. Omdirigering av 

sjöfarten som utredningsområdena eventuellt ger upphov till medför en försumbar 

förändring i utsläpp av luftföroreningar eller växthusgaser jämfört med 

nollalternativet (Forsman, 2017). 

Den vägledning som finns i planförslaget för användning energi skulle kunna 

innebära en omfattande vindkraftsetablering på Stora Midsjöbanken. Detta medför 

en ökning av transporter inte bara vid etablering utan även för service av 

vindkraftverken, med en marginell påverkan på luft. En förväntad minskning av 

fritidsbåtsbesök vid Södra Midsjöbanken till följd av vindkraftsetablering bedöms 

endast ha en marginell påverkan på utsläpp av koldioxid. Energietablering vid Södra 

Midsjöbanken enligt planens vägledning bedöms påverka yrkesfisket genom 

omflyttning i obetydlig utsträckning. Därför bedöms inte heller Östersjöns 

planförslag bidra till några betydande effekter på utsläpp av växthusgaser från 

yrkesfisket.  

Havsplanen anger mest lämplig användning sandutvinning i två områden vid 

Sandflyttan och Klippbanken, belägna relativt nära en storstadsregion med hamn. 

Sjötransporter vid sandutvinning och mellan täkt och hamn kan innebära påverkan 

på luft, främst för den lokala miljön, och på klimat. Utsläppen från ett begränsat antal 

fartyg över ett relativt kort avstånd, kan i havsplanens sammanhang anses medföra 

en obetydlig påverkan på klimat jämfört med nollalternativet. Däremot medför de en 

liten påverkan på luft, dock främst lokalt inom Södra och Sydvästra Östersjön. 

Befolkning och hälsa 

En av flera förutsättningar som är av stor betydelse för befolkning och hälsa är att 

viktiga naturvärden bevaras. Havsplanens områden med särskild hänsyn till höga 

naturvärden (n) syftar till detta. Även om områden med användning rekreation (R) 
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och natur (N) har sitt ursprung i existerande lagstiftning och skydd så framhäver 

planförslaget deras vikt. Havsplanen innebär vissa restriktioner för friluftslivet i de 

områden där energiutvinning pekas ut som mest lämplig användning.  

Inom områden som planeras för vindkraft och sandutvinning begränsas yrkesfisket 

eftersom trålfiske inte kan ske i en vindkraftpark och inget fiske kan ske samtidigt 

som sandutvinning. Fisket kan påverkas även i områden med särskild hänsyn till 

höga naturvärden (n). Havsplanen specificerar inte någon reglering, men den hänsyn 

som planen anvisar om kan exempelvis betyda framtida reglering av redskap eller 

krav på skyddsåtgärder. En positiv effekt av begränsningar av fisket i områdena är en 

ökad rekrytering eller överlevnad av vissa arter, vilket kan ha en positiv ekonomisk 

effekt för sektorn genom ökade fångstmöjligheter och därmed en positiv effekt för 

miljöaspekten Befolkning. 

Människors hälsa påverkas av de utsläpp som sker till luft och hav från transporter i 

samband med sandutvinning, yrkesfiske, rekreation och sjöfart. De rumsliga 

förändringar som en antagen havsplan för Östersjön medför bedöms inte påverka 

dessa belastningar på något betydande sätt. Det är snarare sektorernas utveckling 

som ger påverkan och miljöeffekt vilket planen inte styr över, exempelvis 

utvecklingen av sjöfart och turism. Hälsoeffekter kopplade till luftföroreningar från 

yrkesfisket bedöms därför endast vara mycket marginella som en konsekvens av 

planförslaget. Utsläppen från ett begränsat antal fartyg över ett relativt kort avstånd i 

samband med sandutvinning kan i havsplanens sammanhang anses medföra en liten 

påverkan på människors hälsa jämfört med nollalternativet. Havsplanen bedöms 

sammantaget inte ha någon miljöeffekt för miljöaspekten Människors hälsa. 

Hushållning med mark, vatten och fysisk miljö, material, råvaror och energi 

Havsplanen för Östersjön påverkar miljöaspekten hushållning med energi genom 

planering av områden för vindkraftsetablering. I miljöbalken anges att förnybara 

energikällor ska användas i första hand. Inom havsplanen för Östersjön finns ett 

område med vägledning om användning energi, Stora Midsjöbanken. Etablering av 

vindkraftverk påverkar hushållningen med mark och resurser som biota, men även 

andra miljöaspekter. Vindkraftsetableringar föregås av en miljöprövningsprocess i 

vilken lokal påverkan och effekter analyseras och bedöms bland annat i syfte att 

minimera miljöpåverkan. Användning energi har positiv effekt genom att bidra med 

energi från en förnybar källa och därmed positiv konsekvens på den del av 

miljöaspekten som berör hushållning med energi. 

I dagsläget finns endast begränsat behov av sandutvinning till havs inom Östersjön, 

men inom havsplanens horisontår bedöms behovet öka och Sveriges geologiska 

undersökning har därför identifierat ett fåtal områden, varav tre ligger inom 

Östersjön, som kan vara lämpliga för sandutvinning.  

I havsplanen bedöms vissa sektorer kunna samexistera och områden med särskild 

hänsyn till höga naturvärden har pekats ut för att markera villkor för samexistens. I 

de flesta fall är dessa områden viktiga lek- och rekryteringsområden för fisk vilket 
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innebär att havsplanen här kan ha en positiv effekt på fiskbestånden som resurs. 

Vägledningen i havsplanen kommer behöva tillämpas i förvaltningen av yrkesfisket. 

Sammantaget bedöms havsplanen medföra en positiv konsekvens för 

miljöaspekterna hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt och 

annan hushållning med material, råvaror och energi, då planen verkar för 

samexistens mellan olika användningar, sandutvinning ersätter uttag från 

sandtillgångar på land och energiutvinning bidrar med energi från en förnybar källa. 
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8 Miljöbedömning Västerhavet 

I detta kapitel beskrivs nuläge, nollalternativ och effekter av planförslaget för 

planområdet Västerhavet. De två första avsnitten redovisar detta för havsområdena 

Kattegatt och Skagerrak. Kapitlets sista avsnitt beskriver de miljöeffekter som 

bedömts gemensamt för Västerhavets två havsområdenKattegatt 

8.1 Kattegatt 

8.1.1 Nuläge  

Marin ekologi 

Kattegatt är ett grunt hav i övergången mellan Östersjön och Skagerrak/Nordsjön. 

Havsområdet har på grund av sitt läge och begränsade djup en begränsar 

vattenomblandning. Artantalet är lägre än i Skagerrak men ändå avsevärt högre än i 

Östersjön. Den svenska delen av Kattegatt, som här berörs, karaktäriseras av 

stenbeströdda mjukbottnar med flera sanddominerade utsjöbankar där förekomsten 

av sten och block är högre. Historiskt sett har Kattegatts mjukbottnar innehållit 

betydligt större mängder sten och även biologiska revstrukturer vilka numera är 

mycket ovanliga. På översiktlig nivå är kunskapen god om naturvärden i Kattegatt. 

Naturvärden 

Inom havsplaneområdet i Kattegatt är förekomsten av revmiljöer sporadisk och 

sällsynt. Kända förekomster av stenrev och musselbankar finns framförallt i norra 

havsområdets utsjöbankar. Tidigare var rev bestående av kräftdjuret Haploops 

vanligare och så även värdefulla maerlbottnar. Kattegatt har i nuläget låga bestånd av 

torsk men tidigare var denna art mycket vanlig och sydöstra Kattegatt utgör 

fortfarande ett särskilt viktigt lekområde för torsk. Ål vandrar norrut genom hela 

Kattegatt särskilt utmed kusterna. Vid de sanddominerade sydliga utsjöbankarna 

förekommer tobis och fjärsing och utmed de stenbeströdda lerbottnarna är 

artrikedomen god framförallt för icke-kommersiell fisk. Dessa bottnar är även viktiga 

för havskräfta. Knubbsäl förekommer främst i norra Kattegatt. Tumlare är 

förekommande i hela havsområdet med högst koncentrationer i söder vid inloppet till 

Öresund. De flesta tumlare associeras med Bälthavets tumlarpopulation som har sina 

viktigaste områden i de danska Bälten. Kustobservationer av fågel är vanligast i norra 

Kattegatt men södra Kattegatt är viktigast för övervintrande sjöfågel, dock inte i 

samma utsträckning som i södra Östersjön. 

Gröna kartan (Figur 77) ger en översiktlig bild av samlade ekologiska värden. Denna 

bild, som spänner över hela ekosystemet och inte tar hänsyn till sporadiska värden 

eller förekomst av hotade arter, indikerar att de aggregerade värdena inom 

havsplaneområdet är högst vid utsjöbankarna, särskilt Kummelbank, Fladen och Lilla 

Middelgrund. De centrala delarna av Kattegatts mjukbottnar har lägst aggregerade 

värden. 
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Figur 77. Gröna kartan över havsplaneområdet Västerhavet. Grön och purpur färg anger högre respektive lägre 
kumulativt miljövärde. 
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Skyddade områden 

Kattegatt innehåller flera skyddade områden, dels vid utsjöbankarna och dels i den 

sydligaste delen mot Öresund. Stora Middelgrund och Röde bank är två 

sammanhängande bankar av olika karaktär som är Natura 2000-område för art- och 

habitatdirektivet. Stora Middelgrund är en stor bank där kalkinkrusterande alger 

dominerar och andra bladformade rödalger kan också påträffas medan större 

brunalger påträffas i mindre omfattning. Flera ovanliga arter påträffas ofta såsom 

skråpukskrabba, dvärgsjöborre, musselväktare, mjölksjögurkan och hästmussla. 

Röde Bank är en liten bank som är djupare än Stora Middelgrund. Arter som 

solsjöstjärna och torsk observeras i större utsträckning. Både på Röde Bank och på 

Stora Middelgrund finns många arter av sjöstjärnor och tumlare påträffats i båda 

(Naturvårdsverket, 2006).  

Lilla Middelgrund, ett Natura 2000-område för fågeldirektivet, är ett stort grund 

med en varierande miljö innehållande god bottenmiljö för grävande djur. Området 

har en hög artdiversitet av alger och djur och en stor den av botten är täckt av 

rödalgen maerl, vilket är unikt i Sverige. Många ovanliga arter för Kattegatt lever här, 

som skogar av olika tångarter (tare) och prickig mudderkräfta. Kammusslor påträffas 

ofta, samt flera arter av typiska havsfåglar som sällan ses närmare kusten, t.ex. 

tordmule, sillgrissla, tobisgrissla och stormfågel. Även tumlare finns i området liksom 

lyrtorsk, vilken är rödlistad som akut hotad (Naturvårdsverket, 2006). 

Fladen är ett Natura 2000-område för art- och habitatdirektivet som innefattar en 

mångfald av miljöer med många habitat och en god vattenomsättning vilket medför 

rena och väl syresatta miljöer. Här finns mycket makroalger, bl.a. maerl och även 

många arter av grävande kräftdjur, fisk och de två ovanliga arterna cirkelkrabba och 

paradoxmask. Artrikedomen beror framförallt på Fladens unika bubbelrev av kalk, 

där bl.a. metangas och svavelväte tränger upp genom sedimentet. Grundet har en hög 

fiskdiversitet med bl.a. leopardfläckig smörbult, som i Sverige bara hittats på enstaka 

platser, samt de rödlistade arterna torsk, långa och tumlare. Även flera för västkusten 

mindre vanliga fågelarter finns i området, exempelvis tordmule, sillgrissla, 

tobisgrissla och stormfågel (Naturvårdsverket, 2006). 

Morups bank, Natura 2000-område för art- och habitatdirektivet, är en grund 

utsjöbank i mitten av Kattegatt med en makroalgflora av hög biodiversitet. Bottnen är 

varierad och är till betydande del täckt av tångskogar. 

Nordvästra Skånes havsområde är ett Natura 2000-område med en diverse 

bottenfauna, bl a koralldjur, och som utgör ett viktigt lekområde för torsk. Det 

förekommer ett betydande antal av rastande/övervintrande änder och området är 

särskilt viktigt för sjöorre och svärta (viktigast lokalen i landet för dessa båda arter). 

Tumlare förekommer under hela året och i högst antal under det varmare halvåret. 

Par med mor och kalv ses vanligen och även grupper med tumlare. Knubbsäl är 

vanligt förekommande, men det finns även gråsäl. 
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Nuvarande miljösituation 

Miljösituationen i Kattegatt är idag otillfredsställande och även om det i stor 

utsträckning saknas indikatorer för att bedöma den ekologiska statusen enligt 

havsmiljödirektivet så tyder befintlig data på att god ekologisk status inte uppnås 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). Jämförelser med historisk data visar på stora 

förluster av arter och omfattande förändringar av många fiskpopulationers storlek 

och struktur, särskilt torsk. 

Kumulativ miljöpåverkan i nuläget 

Bedömningsmetoden Symphony har använts för att skatta kumulativ miljöpåverkan 

på översiktlig nivå. Eftersom Symphony inte tar hänsyn till historisk miljöpåverkan, 

vilket inneburit en reduktion av de ekologiska värdena, så ter sig miljöpåverkan vara 

likvärdig eller något lägre i Kattegatt än i Skagerrak även om Kattegatt i än större 

grad är ett påverkat hav. I Kattegatt utgör bottentrålning det största bidraget (ca 40 

procent) till kumulativ miljöpåverkan, därefter övergödning (27 procent), sjöfart (18 

procent) och föroreningar (16 procent) (Figur 79, Figur 80). Av dessa dominerande 

påverkanskällor utgör fiske och sjöfart, som berörs av havsplaneringen, sammanlagt 

58 procent av miljöpåverkan i havsområdet.  

De naturvärden som enligt analysen påverkas allra mest är mjukbottnar, torsk och 

fisklekområden. De påverkas alla av en stor mängd miljöbelastningar från framförallt 

trålfiske, övergödning, historiska föroreningar och sjöfartens buller. 

 

 

Figur 78. Den totala kumulativa miljöeffekten i nuläget inom havsområdet Kattegatt. Färgskala visar kumulativ 
miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för planområdet. 
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Figur 79. Chorddiagram Kattegatt – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nuläget. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa omfattning.  

Nivån av kumulativ miljöpåverkan skiljer sig över geografin. Påverkan är högst i 

mellersta och nordvästliga Kattegatt där trålfiske förekommer som mest intensivt, 

särskilt syd om Kummelbank och de större områdena mellan Fladen och Lilla 

Middelgrund. Därtill är miljöpåverkan relativt hög i den sydligaste delen av Kattegatt, 

vid Öresunds mynning, vilket till stor del beror på den högfrekventa fartygstrafiken. 

Lägst påverkan råder vid utsjöbankarna och i sydöstra Kattegatt där helt eller 
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säsongsmässiga förbud mot bottentrålning råder på grund av skydd för torskens 

lekområden. 

Landskap, kulturmiljö och bebyggelse 

Hallandskusten utgörs av ett sprickdalslandskap med bergshöjder och breda 

dalgångar och området norr om Varberg karakteriseras av en mindre skärgård 

(Nordström, 2003). Längs hela kusten inom Kattegatt finns riksintresse 

högexploaterad kust och bebyggelse får endast komma till stånd så länge den inte 

riskerar att påtagligt skada områdenas natur- och kulturvärden. Värdekärnor finns 

runt Onsalahalvön, Varberg, Falkenberg, söder om Halmstad, och Bjärehalvön plus 

Kullaberg. I fyra speciella miljöer, Nidingen, Varbergs kommun, Eldsbergaåsen och 

Båstad-Höganäs, bedöms utblickarna vara av så stort kulturhistoriskt värde att de 

bör bevaras och områdena är därför inte lämpliga för uppförande av vindkraftverk 

enligt Riksantikvarieämbetet  (Nordström, 2003). Längs övriga kuststräckor bedöms 

hänsynsavståndet på 15 km vara tillräckligt för att bevara upplevelsen av de 

kulturhistoriska värdena. Friluftslivet och fritidsfisket är omfattande, både längs 

kusten och på utsjöbankarna som omfattas av riksintresseanspråk friluftsliv. Här 

finns även viktiga passager för fritidsbåtstrafiken som går mellan Sverige och 

Danmark, samt över Läsö. Stora delar av kusten, utanför havsområdet, omfattas 

också av riksintresse för rörligt friluftsliv. 

Landskap – nuvarande situation 

I 4 kap. miljöbalken är Hallandskusten utpekad som ett område där friluftsliv och 

rörligt friluftsliv ska särskilt beaktas vid exploatering. Fria utblickar från de fyra 

utpekade områdena (Nidingen, Varbergs kommun, Eldsbergaåsen och Båstad-

Höganäs) täcker stora delar av Kattagett (Nordström, 2003). Landskap inom 

havsområdet bedöms ha måttligt värde och vara opåverkat i nuläget vilket medför 

ingen miljöeffekt. 

Kulturmiljö och bebyggelse – nuvarande situation 

I norra delen av Kattagett finns mindre ansamlingar av lämningar under vatten (data 

om undervattenslämningar från Riksantikvarieämbetets fornminnesregister – 

FMIS). I dag finns inom havsområdet inga utpekade områden med 

riksintresseanspråk för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Några få 

områden med riksintresseanspråk kulturmiljövård finns vid kusten utanför 

havsområdet. Värdet på kulturmiljön bedöms vara lågt. Liksom för Skagerrak 

bedöms även här påverkan från sjöfart och yrkesfiske vara måttlig, vilket medför en 

liten negativ miljöeffekt på kulturmiljö. 

8.1.2 Nollalternativ 

Marin ekologi 

För år 2030 görs antaganden om en något minskad fiskeansträngning och en ökad 

sjöfartstrafik, den senare med en minskad frekvens av oljespill. Sammantaget skulle 

ett sådant scenario enligt analysen innebära en totalt sett minskad kumulativ 
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miljöpåverkan i Kattegatt med ca 1 % jämfört med nuläget. I Figur 80 återges den 

beräknade nettoskillnaden i karta, där påverkan från sjöfart bidrar till en svag ökning 

av miljöpåverkan i södra Kattegatt, framförallt genom högre påverkan från 

undervattensbuller på såväl pelagiska som bentiska ekosystemkomponenter. Den 

ökade påverkan från sjöfart drabbar även bältpopulationen av tumlare i området 

kring Öresunds inlopp samt till viss del sjöfågel. Det minskade fisket bidrar till en 

viss förbättring i havsområdets centrala och norra delar, där antagandet om 

reducerad trålyta minskar påverkan på framförallt mjuka bottnar och fiskarter. 

Antaganden om minskad bifångst från trål- och garnfiske antas även gynna marina 

däggdjur och sjöfågel (Figur 81). 

  

  

 

Figur 80. Den totala kumulativa miljöpåverkan i nollalternativet (vänster) och skillnad mot nuläge (höger) inom 
havsområdet Kattegatt. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för 
planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger). 
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Figur 81. Chorddiagram Kattegatt – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nollalternativet. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa 
omfattning.  

I området kring vindkraftsanläggningen Kattegatt Offshore som väntas vara 

etablerad i nollalternativet sker en svag ökning av miljöpåverkan i den ostliga delen 

av området, på grund av buller och möjlig undanträngning av sjöfågel, medan 

situationen förbättras avsevärt i den västliga delen eftersom trålfiske inte kan 

bedrivas i vindkraftsområdet. I en tidigare studie fokuserad på effekter under 

anläggningsfasen drog Carlström (2014) slutsatsen att impulsivt ljud från pålning 

skulle medföra en negativ beteendeförändring hos tumlare inte bara inom 

vindparksområdet, utan även i området kring Stora Middelgrund. Det senare hör till 

de viktigaste områdena för balthävspopulationen tumlare (Carlström & Carlén, 
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2015). Samtidigt bedöms alternativa pålningsmetoder eller fundamenttyper generera 

lägre nivåer undervattensbuller och hypotetiskt utesluta negativ påverkan på tumlare 

(Carlström, 2014). En detaljstudie om påverkan på sjöfåglar drog slutsatsen att den 

planerade vindparken inte sammanfaller med kärnområdena för de flesta fågelarter 

som förekommer i södra Kattegatt, varför etableringen av Kattegatt Offshore inte 

förväntas medföra några effekter på rastande eller övervintrande sjöfåglar i området 

(Nilsson, 2012). 

Landskap 

Området med tillståndsgivna vindparken Kattegatt Offshore är beläget cirka 8 km 

sydväst om Falkenberg och ingår i riksintresseanspråk för vindbruk. Söder och norr 

om Falkenberg finns två mindre kulturhistoriska värdekärnor. Vindkraftverken 

kommer att vara synliga från land, men är lokaliserade utanför områden där fria 

utblickar bör bevaras. Påverkan på landskapet bedöms vara liten och därmed 

medföra liten negativ miljöeffekt. 

Kulturmiljö och bebyggelse 

Ökningen av sjöfart innebär fler och större fartyg, vilket bedöms kunna medföra 

större påverkan på kulturmiljö. Energietablering kan innebära en viss påverkan på 

kulturmiljö. Påverkan från yrkesfiske genom bottentrålning bedöms minska med 

cirka 5 procent. I detta havsområde är påverkan från yrkesfiske relativt stor men 

minskningen bedöms inte innebära någon stor förändring i miljöeffekt jämfört med 

nuläget. Försvarsaktiviteter bedöms öka och därför bedöms även påverkan genom 

tryckvågor och föroreningar kunna öka något. En samlad bedömning av 

nollalternativet i jämförelse med nuläget är en måttlig negativ påverkan på 

kulturmiljön och den sammanlagda miljöeffekten bedöms vara liten negativ. 

8.1.3 Planalternativ  

Sammanfattning havsplan 

Havsplanen anger användning natur för ett stort område (V300) som omfattas av 

Natura 2000 (Figur 82). Natur anges även för utsjöbankarna Röde bank (V301), 

Stora Middelgrund (V302), Morups bank (V306), Lilla Middelgrund (V309) och 

Fladen (V313) som har höga naturvärden och utgör Natura 2000-områden. Balgö 

utanför Varberg (V314) är ett Natura 2000-område. Havsplanen anger särskild 

hänsyn till höga naturvärden i två områdena V315 och V316. Havsplanen anger 

användning sjöfart i stora delar av Kattegatt i stråk från norr till söder och in i 

hamnarna på svenska och danska sidan. Havsplanen anger användning rekreation för 

några av utsjöbankarna (V301–V302, V309, V312–V313) och ett område i söder mot 

Öresund (V300) som omfattas av riksintresseanspråk för friluftslivet. Utsjöbankarna 

omfattas även av Natura 2000, vilket kan leda till att fritidsfisket på bankarna 

kommer att behöva anpassas. Havsplanen anger två områden med användning 

energiutvinning: på Stora Middelgrund (V302), som även är ett Natura 200o område, 

finns både riksintresseanspråk för vindbruk och ett pågående projekt för 

energiutvinning. Väster om Falkenberg (V305) finns riksintresseanspråk för 



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 218 - 
 

 
 

vindbruk och ett tillståndsgivet projekt samt i södra delen ett allmänt intresse av 

väsentlig betydelse som har identifierats i havsplaneringsprocessen. Vid 

energiutbyggnad i dessa områden ska särskild hänsyn tas till totalförsvarets 

intressen. Havsplanen anger användningen yrkesfiske i stora delar av Kattegatt. 

Yrkesfisket är utbrett i Kattegatt men även starkt reglerat, bland annat helt och delvis 

stängt för både yrkes- och fritidsfiske i ett område i söder (stora delar av V300). 

Utanför Halmstad anger havsplanen användning försvar på grund av influensområde 

för Ringenäs skjutfält (V304).  
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Figur 82. Plankarta över havsområdet Kattegatt (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a).  

Miljöeffekter planalternativet Kattegatt 

Marin ekologi 

Havsplanen för Kattegatt resulterar enligt analysen i Symphony i en cirka 2 procent 

lägre kumulativ miljöpåverkan jämfört med nollalternativet. Förändringen beror på 
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antaganden om minskad påverkan från framförallt bottentrålning i områden där 

havsplanen anger särskild hänsyn till höga naturvärden (Figur 83). En sammanlagt 

liten positiv effekt beräknas uppstå för mjuka bottnar, pelagiska och bottennära fisk 

arter, fisklekområden och planktonsamhällen (Figur 84). Antaganden om införandet 

av åtgärder för att minska bifångst bedöms även gynna vandrande fisk och marina 

däggdjur. Trålfiske antas inte kunna bedrivas inom de områden där havsplanen anger 

användning energiutvinning, varför miljöpåverkan från fiske också minskar inom 

dessa områden. Fiskeansträngningen antas flytta till kringliggande områden och så 

även en del av miljöpåverkan. Där fiske flyttas till områden med lägre naturvärden 

medför detta en nettominskning av miljöpåverkan från fiske, som i området Stora 

Middelgrund (V302). 

Den nettoförbättring som havsplanen innebär gynnar framförallt mjukbottnar, torsk, 

sill och skarpsill, fisklekområden och planktonsamhället. Detta beror främst av 

minskad bottentrålning i områden med särskild hänsyn natur eller icke redan 

skyddade områden med användning natur enligt havsplanen. Den positiva effekten 

varierar mellan områdena (genomsnitt 13 procent förbättring). I energiområden där 

samexistens med trålfiske inte är möjligt sjunker miljöpåverkan lokalt, vilket är mer 

säkerställt, men bidrar samtidigt till att mer fiske flyttas ut till omgivande områden. 

Att bottentrålfiske koncentreras till en något mindre yta är positivt för 

bottensamhället eftersom skador från trålfiske blir som störst vid de första tråldragen 

för att sedan avta när de värdefulla strukturerade organismerna såsom revbildande 

och känsliga djur har försvunnit (Sköld, Nilsson m.fl., 2018). Härigenom kan 

energiområdena bidra till ökad förekomst av opåverkade bottnar. Om utflyttningen 

av trålfiske bidrar till att fartygen får köra längre sträckor för att fiska in den fisk som 

behövs för avkastning så kan det dock bidra till ökad bränslekonsumtion och högre 

utsläpp av växthusgaser (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b). 

Sett ur ett proportionellt perspektiv blir förbättringen i Kattegatt särskilt stor för 

revmiljöer, vilka är ytmässigt mycket små men erhåller en förbättring i 

storleksordningen 20 procent, huvudsakligen inom V315 (Kummelbank). En tydlig 

procentuell förbättring sker även för hårdbottnar (cirka 4 procent). Den minskade 

bottentrålningen innebär också en minskad fysisk störning av biogeokemiska 

processer i sedimentytan. 
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Figur 83. Kumulativ miljöpåverkan i planalternativet (vänster) och skillnad mot nollalternativet (höger) inom 
havsområdet Kattegatt. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för 
planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger). 
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Figur 84. Chorddiagram över förhöjd (vänster) och minskad (höger) miljöpåverkan mellan plan- och 
nollalternativet i havsområdet Kattegatt. Diagrammet visar påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) 
mot ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva). Flödets storlek motsvarar påverkans relativa omfattning. 

Inom vindkraftsanläggningarna söder om Kattegatt Offshore (V305) och vid Stora 

Middelgrund (V302) indikerar Symphony betydande reduktioner i kumulativ 

miljöpåverkan. Den positiva effekten av utebliven trålning är överlag högre än de 

negativa effekterna av vindkraften för bottenmiljöer, fisk, fågel och marina däggdjur.  

Den utbyggda vindkraften medför dock enligt Symphony en lokalt stor negativ effekt 

för övervintrande sjöfågel inom både energiutvinningsområdena. Sjöfågel påverkas 

även av ett flertal andra mänskliga faktorer, däribland sjöfart, näringsämnen och 

miljögifter. Påverkan av vindkraftsutbyggnad på sjöfåglar i södra delen av området 

V305 är dock svårt att förutse. En tidigare redovisning av fågelförekomster i närhet 

av Kattegatt Offshore området (norra delen av V305) drog slutsatsen att området inte 

utgör unikt födosökshabitat för sjöfåglar och att vindkraftsetableringen inte kunde 

antas medföra några negativa effekter (Nilsson, 2012). Denna slutsats baseras dock 

på antagandet om tillgänglighet till alternativa födosöksområden med tanke på den 

homogena strukturen i det vidare havsområdet. Slutsatsen tog däremot inte hänsyn 

till den kumulativa effekten av att flera betydligt större parker byggs i området, som 

havsplanen anger. Antalet alternativa födosöksområden kommer därmed att kunna 

minska, samtidigt som eventuella barriäreffekten blir större. Tordmulle och 

sillgrissla, som är särskilt skyddsvärda arter i Stora Middelgrunds Natura 2000-

område är arter som enligt tidigare studier visats undvika havsbaserade vindparker i 

varierande omfattning. Tretårig mås är en annan värdefull art i området som inte 
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visats undvika vindparker (Rydell, Ottvall mfl, 2017; Nilsson, 2012). I en nyare studie 

från Storbritanniens västkust visades en 13 km2, 60-verk park inte ha några effekter 

för tordmule eller tumlare (Vallejo, Grellier mfl, 2017). Framtida havbaserade 

vindparker antas vara 5-6 gånger glesare är parken där denna studie genomfördes 

(WSP, 2018). Utifrån dagens kunskapsläge om undanträngningseffekten för de arter 

som förekommer i området och tillgänglighet till alternativa födosökområden i utsjön 

bedöms vindkraftsetableringen enligt havsplanen kunna medföra små negativa 

effekter på sjöfåglar. Frågan behöver dock utredas närmare under tillståndsprövning, 

inklusive inom ramen för Natura 2000-prövning för området Stora Middelgrund och 

Röde bank, där även kumulativa effekterna av flera vindkraftsparker i områden bör 

studeras. 

Området Stora Middelgrund kännetecknas av värdefulla bottenmiljöer, som kommer 

att påverkas negativt av vindkraftsetablering. Substratytan som kommer att ersättas 

av vindkraftverksfundament är dock försumbar i förhållande till områdets totala yta. 

Den ökade mängden vindkraftsfundament i vattenpelaren medför ett tillskott av 

artificiella rev vilket innebär en lokalt ökad biologisk mångfald och attraktion av fisk 

(Naturvårdsverket, 2006; Bergström, Sundqvist mfl, 2012; Bergström, Lagenfelt mfl, 

2013; Raoux, Tecchio mfl, 2017; WSP, 2018). De stora mängder musslor och 

sjöpungar som växer på fundamenten kan i sin tur innebära ett avsevärt upptag av 

näringsämnen vilket är positivt i ett övergött havsområde (Slavik, Lemmen mfl, 

2018).  

Negativa effekter kopplade till ökad grumling bedöms uppstå enbart under 

anläggnings- och nedmonteringsfaserna, och är därför geografiskt och tidsmässigt 

mycket begränsade. Effekter på hydromorfologiska förhållanden, nämligen 

omblandningen i vattenkolumnen är oklara och behöver undersökas vid 

tillståndsprövning. Förekomsten av musselrev i delar av Stora Middelgrund behöver 

även kartläggas noggrant för att minska påverkan från vindkraftsbyggnation. 

Både energiutvinningsområden utgör viktiga livsmiljöer för vuxen torsk, och området 

V305 bedöms även kunna utgöra viktigt habitat för hummer (Fredriksson, Bergström 

mfl, 2010). Utifrån dagens kunskapsläge bedöms inte havsbaserad vindkraft ha några 

bestående negativa effekter på fisk och skaldjur. Studien vid Lillgrunds vindpark har 

inte visat någon effekt på fisksamhällets artrikedom, artsammansättning eller 

mängden fisk (Bergström, Lagenfelt mfl, 2013). Samma studie visar att vissa bentiska 

arter som gulål och torsk visade ökad förekomst in närområdena för 

kraftverksfundament, vilket författarna tolkade berodde på att fundamenten erbjuder 

utökad möjlighet till skydd och födosök. Starkt impulsivt ljud under anläggnings- och 

nedmonteringsfasen kan däremot har stora negativa effekter på fisk. Dessa är dock 

kortvariga och reversibla på kort sikt. Sammanlagt bedöms risken för bestående 

negativa effekter för fisksamhällen av vindkraftsetableringen i havsområdet Kattegatt 

som obetydlig. Nyttan med en långvarig reduktion av fisketrycket bedöms överstiga 

de kortvariga negativa effekterna under byggfasen för vindkraftsparkerna.  

Kraftigt impulsivt ljud av pålning under byggfasen vindkraftsparkerna innebär hög 

risk att tumlare skräms bort från områden som är bland de viktigaste i svenska vatten 
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för bälthavspopulationen (Carlström, 2014; Carlström & Carlén, 2016). Detta kan 

vara särskilt betydande om det sker under sommartiden då tumlarna kalvar och 

medan kalvarna är nyfödda. En modelleringsstudie utfört av Århus Universitet 

analyserade de sannolika effekterna på bälthavstumlare av etablering av 

vindkraftsparker i Kriegers Flak och Stora Middelgrund (Nabe-Nielsen, Tougard mfl, 

2011). Studiens slutsats är att varken anläggnings- eller driftfasen medför någon risk 

att populationen påverkas negativt, i kontrast till påverkan av undervattensbuller 

från sjöfart. Vindvalprojektets syntes av vindkraftens effekter på marint liv anger att 

det inte finns belägg för en negativ effekt av ljud under driftfasen på populationer av 

marina däggdjur, och att övriga ljud i den marina miljön ofta överstiger buller från 

vindkraftsverk (Bergström, Sundqvist mfl, 2012). Skyddsåtgärder under 

anläggningsfasen bedöms dessutom kunna minska bullernivå så att påverkan på 

marina däggdjur generellt och tumlare specifikt minimeras (Carlström, 2014; 

Bergström, Sundqvist mfl, 2012). Av de två utpekade energiutvinningsområden är 

Stora Middelgrund det mest värdefulla för tumlare. Området är ett Natura 2000-

område vars syfte delvis är att skydda tumlare, vilket betyder att anläggningsarbeten 

kommer att behöva anpassas så att skyddsvärda arter inte påverkas negativ. Utifrån 

denna premiss, införande av lämpliga skyddsåtgärder under anläggningsfasen, 

positiva effekter i termer av minskad påverkan från fiske inom vindparkerna och 

dagens kunskapsläge om vindkraftens påverkan på tumlare bedöms 

vindkraftsetablering enligt havsplanen inte ha några betydande långvariga effekter på 

marina däggdjur i allmänhet eller tumlare i synnerhet. 

Sammanfattningsvis tyder analysen på att havsplanen innebär en omfördelning och 

koncentrering av miljöpåverkan med en svagt positiv nettoeffekt i Kattegatt 

Landskap 

I havsområdet råder goda förutsättningar för vindkraft med höga vindhastigheter och 

utsjöbankar med lämpligt djup. Stamnätet på land är väl utbyggt eftersom 

kärnkraftverket Ringhals ligger vid Hallandskusten. Havsplaneförslaget anger 

användning energi inom två områden i Kattagett. Ett område som är i anslutning till 

det tillståndsgivna (50 verk) och kan omfatta ytterligare mellan 50 och 55 verk (med 

antagandet om 0,7 verk per km²). Det andra området är på Stora Middelgrund och 

kan komma att omfatta cirka 35 verk. Området finns på ett avstånd om cirka 30 km 

från Båstad och Höganäs, som är områden med fri utsikt. Stora Middelgrund 

omfattas av riksintresseanspråk för vindbruk, men även riksintresseanspråk för 

friluftsliv och en del av detta område anges i planförslaget med vägledning om 

användning rekreation. Dessa användningar är oförenliga, med tanke på att friluftsliv 

innebär fritidsbåtsanvändning och upplevelse av landskap. Den vindkraftsetablering 

som kan realiseras i områden som föreslås för energianvändning i havsområdet 

bedöms ha måttlig negativ påverkan på landskap och måttlig negativ miljöeffekt. 
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Kulturmiljö och bebyggelse 

Den relativt omfattande vindkraftsetableringen som planförslaget anger skulle kunna 

innebära en liten negativ påverkan på kulturmiljö. Stora Middelgrund omfattas av 

riksintresseanspråk för vindbruk, men även riksintresseanspråk för friluftsliv och en 

del av detta område anges i planförslaget med vägledning om användning rekreation. 

Dessa användningar är oförenliga med tanke på att friluftsliv innebär 

fritidsbåtsanvändning och upplevelse av landskap. Däremot bedöms planförslaget, 

med samma resonemang kring N, n och k som för Skagerrak, även ha en liten positiv 

påverkan på kulturmiljö, då dessa både framhäver existerande skydd och genom 

hänsyn till naturvärden främjar bevarandet av kulturmiljö. Sammanfattningsvis 

bedöms miljöeffekt på kulturmiljö vara liten negativ. 

Tabell 24. Bedömda värden, påverkan och miljöeffekt för miljöaspekterna landskap och kulturmiljö för nuläge, för 
nollalternativ jämfört med nuläge och för planalternativ jämfört med nollalternativ i havsområdet Kattegatt. 

Kattegatt LANDSKAP KULTURMILJÖ 

 värde påverkan miljöeffekt värde påverkan miljöeffekt 

Nuläge 

måttligt 

ingen ingen 

lågt 

måttlig 
negativ 

liten negativ 

Nollalternativ  liten negativ liten negativ 
måttlig 
negativ 

liten negativ 

Planalternativ 
måttlig 
negativ 

måttlig 
negativ 

liten negativ liten negativ 

 

SKALA: Miljövärde högt  måttligt lågt     

SKALA: Påverkan, 
Miljöeffekt 

stor 
positiv 

måttlig 
positiv 

liten 
positiv 

ingen 
liten 
negativ 

måttlig 
negativ 

stor negativ 
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8.2 Skagerrak 

8.2.1 Nuläge 

Sveriges djupaste hav, Skagerrak, kännetecknas av hög salthalt, god 

vattenomblandning och hög exponering för vind och vågor. Den biologiska 

mångfalden är naturligt hög. Inom havsplaneområdet domineras botten av mjuka 

sediment där särskilt orörda områden har en hög artrikedom av bottenlevande djur 

som ser till att sedimentet syresätts och blandas om. Sydöstra Skagerrak har ett högre 

inslag av sand och skalgrusbottnar med en annan artsammansättning. Hårdbottnar, 

vilka associeras med särskilt höga biologiska värden, är sporadiskt förekommande, 

framförallt i Bratten-området i västra Skagerrak. Kunskapen om vilka 

bottenförhållanden som råder är generellt bristfällig i de yttre, västra, delarna av 

Skagerrak. Baserat på analyser av bottnens lutning är förekomsten av hårda bottnar i 

västra Skagerrak troligtvis större än vad som kartlagts.  

Naturvärden 

Kända rev av svampdjur, ögonkorall, musslor och sjunkna vrak återfinns sporadiskt 

över hela havet. De mest artrika och värdefulla mjukbottnarna finns ofta i närheten 

av hårda strukturer där botten inte trålats. Ett stort antal fiskarter, kräftdjur och 

knubbsäl finns över hela havsområdet. Nordsjöpopulationen av tumlare tycks vara 

vanligast i södra Skagerrak. Sjöfågel nyttjar hela havet för födosök men häcknings- 

och övervintringsområden finns närmare kusten. 

Gröna kartan (Figur 77) ger en översiktlig bild av samlade ekologiska värden. Denna 

bild, som spänner över hela ekosystemet och inte tar hänsyn till sporadiska värden 

eller förekomst av hotade arter, indikerar att södra Skagerrak och områdena utanför 

Kosteröarna, Väderöarna och Måseskär har störst aggregation av värden. 

Aggregerade värden finns också vid de djupa hårdbottnar och rev som identifierats i 

framförallt Brattenområdet.  

Skyddade områden  

Kosterfjorden-Väderöfjorden är en nationalpark som innehåller det enda 

korallrevsområdet i svenska vatten. Området innehåller 200 unika djurarter och 9 

algarter, vilka inte existerar inom några andra svenska havsområden och gör området 

till det mest artrika marina området i Sverige. Områdets djupaste botten är 247 m 

och reven är mestadels belägna på djupare, sluttande bottnar. Viss typ av 

bottenpåverkande trålning förekommer inom detta område och problematiken är 

uppmärksammad och regleras idag inom ramen den så kallade Samförvaltning Norra 

Bohuslän.  

Bratten är ett Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet med säregen 

bottentopografi, med många geologiska formationer, s.k. pockmarks med branta och 

vidsträckta klippdalar vilket ger skydd för trålkänsliga arter. Därmed påträffas ett 

stort antal rödlistade och ovanliga arter inom området, varav flera har sin enda eller 
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huvudsakliga förekomst här i svenska vatten vilket framför allt gäller koralldjur och 

ormstjärnor (Naturvårdsverket, 2006). 

Nuvarande miljösituation 

Miljösituationen i Skagerrak är idag otillfredsställande och även om det i stor 

utsträckning saknas indikatorer för att bedöma miljöstatusen enligt 

havsmiljödirektivet så tyder befintlig data på att god miljöstatus inte uppnås (Havs- 

och vattenmyndigheten, 2018b). Jämförelser med historisk data visar på stora 

förluster av arter och omfattande förändringar av många fiskpopulationers storlek 

och struktur. 

Kumulativa effekter nuläge 

Genom bedömningsmetoden Symphony skildras den kumulativa miljöpåverkan i 

Skagerrak, det vill säga den sammanlagda bilden över hur olika mänskliga 

verksamheter påverkar de många ekologiska värdena. Denna samlade miljöpåverkan 

i Skagerrak domineras i nuläget av bottentrålning, vilken enligt analysen står för 

cirka 60 procent av all påverkan i havsplaneområdet. Därefter följer föroreningar (20 

procent), sjöfart (9 procent) och övergödning (8 procent). Medan föroreningar och 

övergödning utgör bakgrundsbelastningar i ett havsplaneringssammanhang så är 

påverkan från bottentrålning och sjöfart aktiviteter som kan påverkas av havsplanens 

utformning. Tillsammans utgör bottentrålning och sjöfart ca 80 procent av 

miljöpåverkan i havsområdet enligt analysen (Figur 85Figur 86, Figur 86). 
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Figur 85. Den totala kumulativa miljöeffekten i nuläget inom havsområdet Kattegatt. Färgskala visar kumulativ 
miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för planområdet.  
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Figur 86. Chorddiagram Kattegatt – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nuläget. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa omfattning.  

Bland de naturvärden som ingår i analyserna är mjukbottnarnas naturliga ekosystem, 

torsk, sillfiskar och fisklekområden de som påverkas mest. De påverkas alla av en stor 

mängd miljöbelastningar från framförallt trålfiske, föroreningar och sjöfartens buller. 

Den kumulativa miljöpåverkan skiljer sig stort mellan olika delar av havsområdet 

(Figur 87). Enligt analysen, som inte visar kustområden, är miljöpåverkan allra högst 

i mellersta södra Skagerrak samt i ett mer begränsat område i väst, i höjd med Orust. 

I båda områdena utgör bottentrålning en viktig belastning men i det nordligare 

området finns även dumpade stridsmedel vilket kraftigt bidrar till den beräknade 

miljöpåverkan. 
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Havsområdets minst påverkade områden återfinns enligt analysen i ett stråk som 

löper genom mellersta norra Skagerrak parallellt med kusten, samt i de västra 

delarna av det stora Natura 2000-området vid Bratten. I båda fallet beror den lägre 

miljöpåverkan på att fisket är begränsat.  

Landskap, kulturmiljö och bebyggelse 

Bohuskustens skärgård har många naturhamnar och marinor och är välbesökt med 

omfattande turism. Området utgörs av ett sprickdalslandskap. Naturlandskapets 

karaktär är starkt förknippad med den röda bohusgraniten, vilken man finner från 

Lysekil och norrut, samt skärgården med inslag av kala slipade hällar och branta 

klippor ner i fjordarna. Området utgörs till stora delar av värdefulla kuststräckor, 

med några få undantag där bebyggelse och industri sätter sin prägel på 

kustkaraktären negativt enligt Riksantikvarieämbetet (Nordström, 2003). Flera 

andra sträckor inom kustområdet har obruten kust och utgör historiskt 

karaktärslandskap. I norra delen av Bohuskusten finns hällristningar, 

bronsåldersrösen och stenåldersboplatser. Övriga delar av kustområdet präglas av 

fiske, sjöfart, handel samt andra till dessa kopplade verksamheter. Från dessa 

områden behöver utblickarna hållas helt fria från vindkraft. Större delen av kusten 

utgörs av utpekade värdekärnor, som behöver ett skyddsavstånd på 15 km för att inte 

påverkas negativt (Nordström, 2003). Bebyggelse refererar framförallt till kustnära 

områden och skärgårdsmiljö. Dessa miljöer ligger utanför havsplanen och påverkas 

huvudsakligen inte av planen. 

Landskap – nuvarande situation 

Denna bedömning av landskap baseras på landskapsbildsskydd, områden där utsikt 

bör behållas fri och där värdekärnor finns i kust- och skärgårdsmiljö, samt 

riksintresseområden för obruten kust, rörligt friluftsliv och friluftsliv.  

Kusten utanför planområdet norr om Lysekil, omfattas av riksintresse för det rörliga 

friluftslivet. Hela kuststräckan utanför havsplaneområdet omfattas av 

riksintresseanspråk för friluftsliv. Den norra kuststräckan, från Strömstad till Lysekil, 

omfattas av riksintresse obruten kust. Kusten söder om Lysekil till Göteborgs 

skärgård omfattas av riksintresse högexploaterad kust. Inom dessa områden får 

bebyggelse endast komma till stånd så länge den inte riskerar att påtagligt skada 

områdenas unika natur- och kulturvärden. Vid Tanum finns ett större område med 

landskapsbildskydd. Landskap i Skagerrak bedöms ha högt värde. I dagsläget finns 

inga etablerade vindkraftsparker och stora delar av landskapen är opåverkade. 

Kulturmiljö och bebyggelse – nuvarande situation 

Kulturmiljöer under vattenytan kan hotas av andra intressen (sjöfart, energi, 

yrkesfiske) som gör anspråk på, eller på annat sätt påverkar den fysiska bottenmiljön 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2017a). Anläggningar som fundament eller kablar på 

havsbotten samt bottentrålning kan ha negativ inverkan på fornlämningar. Även 

havets kemiska och organiska sammansättning kan påverka kulturmiljöer negativt 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2017a). Bedömningen av värde baseras på 
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kulturmiljöer under vattenytan, vrak, närheten till värdekärnor i kust- och 

skärgårdsmiljö, riksintresseområden för obruten kust och friluftsliv, samt 

världskulturarv och kulturreservat. 

I Skagerrak finns omfattande lämningar under vatten (data om 

undervattenslämningar från Riksantikvarieämbetets fornminnesregister – FMIS). I 

dagsläget finns inom havsområdet inga utpekade områden med riksintresseanspråk 

för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Områden med riksintresseanspråk 

kulturmiljövård finns längs kusten utanför havsområdet, bland annat ett större 

område kring Göteborgs södra skärgård. Kulturmiljö bedöms ha måttligt värde inom 

Skagerrak. Sjöfarten är omfattande inom hela Västerhavet då viktiga och stora 

hamnar för handel och yrkesfiske finns längs kusten och dessutom sjötrafik till 

Östersjön passerar igenom området. Påverkan från yrkesfiske genom trålning finns 

inom Skagerrak. Därmed bedöms att det i dag finns måttlig påverkan på kulturmiljö 

inom området och en måttlig negativ miljöeffekt. 

8.2.2 Nollalternativ 

Scenariot för år 2030 i Skagerrak innebär en något minskad fiskeansträngning och en 

ökad sjöfartstrafik, den senare med sammanlagt förhöjt undervattensbuller längs 

farleder men minskad frekvens av oljespill. Sammantaget skulle ett sådant scenario 

enligt Symphony innebära en totalt sett minskad kumulativ miljöpåverkan i 

havsområdet med cirka 2 procent jämfört med nuläget. I kartan på Figur 87 ses 

marginella förbättringar på stora områden där framförallt trålfiske, men även garn- 

och pelagiskt trålfiske förekommer. De ekosystemkomponenter som gynnas mest av 

minskat fiske innefattar olika bottenmiljöer som i nuläget utsätts för fysisk störning 

från trålning, samt mål- och bifångtsarter. Bottentrålningens konsekvenser för 

marina ekosystem redovisades nyligen av Sköld, Nilsson och Jonsson (2018). 

Syntesen visar att trots stor variation mellan olika fiskeredskap och miljöer, 

bottentrålning medför en minskad biologisk mångfald och en reducerad komplexitet i 

bottenmiljöer. Bland de arter som drabbas av bifångst från framförallt garnfiske 

räknas både marina däggdjur och sjöfågel.  

Bakgrundsbelastning från näringsämnen och andra förorenande ämnen är 

förhållandevis låg, i synnerhet jämfört med Östersjöns mycket höga halter. Den 

senaste statusbedömningen påpekar att halter farliga ämnen i biota inte visat några 

signifikanta trender över det senaste decenniet. Västerhavet är den enda 

utsjöbassängen som idag visar god miljöstatus när det gäller övergödning (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2018b). Bakgrundsföroreningarna slår ospecifikt mot de flesta 

ekosystemkomponenter i havsområdet (Figur 88).  
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Figur 87. Den totala kumulativa miljöpåverkan i nollalternativet (vänster) och skillnad mot nuläge (höger) inom 
havsområdet Skagerrak. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för 
planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger).  

  



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 233 - 
 

 
 

 

Figur 88. Chorddiagram Skagerrak – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nollalternativet. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa 
omfattning. 

Djur som är känsliga för undervattensbuller, som tumlare och vissa fiskarter 

påverkas negativt av ökad sjöfartstrafik i havsplaneområdet. 

Landskap 

Inom havsområdet Skagerrak finns inga tillståndsgivna vindkraftsparker som skulle 

kunna bli etablerade fram till 2030. I nollalternativet finns ingen påverkan och 

därmed inte heller någon miljöeffekt på landskapet. 
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Kulturmiljö och bebyggelse 

Sjöfart bedöms kunna öka fram till år 2030, måttligt i fråga om antal (cirka 4 

procent) och kraftigt i fråga om last (cirka 17 procent), vilket innebär fler och större 

fartyg, vilket kan medföra större påverkan på kulturmiljön. Yrkesfisket, främst 

småskaligt fiske, förväntas minska något och påverkan genom bottentrålning bedöms 

kunna minska med cirka 5 procent. I detta havsområde är påverkan från yrkesfiske 

relativt stor men minskningen bedöms inte innebära någon stor förändring i 

miljöeffekt jämfört med nuläget. Försvarsaktiviteter bedöms öka och därför bedöms 

påverkan genom tryckvågor och föroreningar kunna öka. Bättre kunskap om de 

marina kulturmiljöerna bedöms kunna leda till fler skyddade områden och 

riksintresseområden för kulturmiljö. Bevarande av kulturmiljövärden kan gynnas 

genom utvecklad förvaltning av naturvärden inom marina skyddade områden. I 

havsområdet Skagerrak finns många kulturvärden inom havsområdet och 

nollalternativet i jämförelse med nuläget innebär en liten negativ påverkan och den 

sammanlagda miljöeffekten bedöms också vara liten negativ. 

8.2.3 Planalternativ 

Sammanfattning havsplan 

Havsplanen anger användning natur i många delar av havsområdet (Figur 89): i 

Bratten som är ett stort Natura 2000-område (V335–V336); kring Kosteröarna vid 

Strömstad (V344); och Tanum (V349) där det finns en nationalpark, naturreservat 

och Natura 2000. Planen anger också användning natur för flera planerade skyddade 

områden, nämligen Kring Väderöarna och Svalbergsgrunden (V338–V340), samt 

utanför Göteborgs södra skärgård (V330, V345). I ett flertal andra områden ska 

särskild hänsyn tas till höga naturvärden (V332, V334, V343, V347–V348). 

Friluftslivet och fritidssjöfarten är omfattande i hela havsområdet och hela 

kuststräckan utanför havsplaneområdet omfattas av riksintresseanspråk för 

friluftslivet. Kulturhistoriska värdekärnor identifierade av Riksantikvarieämbetet 

ligger utanför havsplaneområdet, varför plankartan inte anger områden med särskild 

hänsyn till höga kulturmiljövärden. Yrkesfisket är omfattande i Skagerrak och anges 

som användning i större delen av Skagerrak, med undantag för bland annat ett 

mindre område längst i väster inne i Natura 2000-området Bratten (V335). 

Havsplanen anger användning sjöfart i stora delar av havsområdet, med flera 

fartygsstråk från Oslo i norr till Kattegatt i söder samt in mot kusten och ut förbi 

Skagen mot Nordsjön. Havsplanen anger användning försvar för sjöövningsområde 

Skagen som sträcker sig från Sotenäs i norr till Tjörn i söder, ut över hela 

territorialhavet samt i ekonomisk zon (V333–V334, V336, V338–V339, V347). 

Längre söderut, nästan helt inom Göteborgs kommun, ligger sjöövningsområdet 

Känsö där havsplanen också anger användning försvar (V330). 
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Figur 89. Plankarta över havsområdet Skagerrak (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a).  

Miljöeffekter planalternativet Skagerrak 

Marin ekologi 

Enligt analysen i Symphony medför havsplanen för Skagerrak en minskning av 

miljöpåverkan med sammanlagt cirka 3 procent, jämfört med nollalternativet. Detta 
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är den största skillnaden i kumulativ påverkan av alla havsområdena. Minskningen 

beror på antaganden om minskad påverkan från fiske och försvarsverksamhet i 

områden där havsplanen anger särskild hänsyn till höga naturvärden (Figur 90). 

Antagandet om minskad trålyta innebär mindre påverkan på djupa mjukbottnar samt 

lekområden för fisk (Figur 91). Inom havsområdet finns det viktiga lekområden för 

fiskarter som torsk, kolja, rödtunga och makrill, samt skaldjur som havskräfta, 

nordhavskräfta och hummer.14 Inom området finns även lekområden för ett flertal 

hotade arter.15 Antaganden om mindre bottenpåverkan och mindre bifångst kan även 

medföra positiva effekter för näringsväven och arter som inte drabbas av fångst eller 

fysisk störning från bottentrålning (Sköld, Nilsson & Jonsson, 2018).  

 

  

  

 
Figur 90. Kumulativ miljöpåverkan i planalternativet (vänster) och skillnad mot nollalternativet (höger) inom 
havsområdet Skagerrak. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för 
planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger).  

                                                           
14 SLU, lektidsportalen, internt arbetsmaterial.  
15 Hotade arter som leker inom svenska Västerhavet: fyrtömmad skårlångahavskatt, havsmus, hälleflundra, 
klorocka, knaggrocka, kolja, kummel, lake, lyrtorsk, långa, pigghaj, sjurygg, torsk och vitling. SLU, 
lektidsportalen, internt arbetsmaterial. 
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Figur 91. Chorddiagram över minskad miljöpåverkan mellan plan- och nollalternativet i havsområdet Skagerrak. 
Diagrammet visar påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot ekosystemkomponenter (cirkelns 
högra halva). Flödets storlek motsvarar påverkans relativa omfattning.  

Antaganden om minskning av påverkan från försvarsmaktens sprängningar i Fn-

områden V334 och V347 ger en marginellt positiv effekt för marina däggdjur, 

bottennära och pelagiska fiskarter, samt vandrande ål. Eftersom alla dessa arter är 

rörliga inom hela Skagerrak är dessa positiva effekter även betydelsefulla för 

kustzonen.  

De positiva effekterna är relativt små i förhållande till den kumulativa miljöpåverkan 

i hela havsområdet. Inom mindre områden är dock de positiva effekterna betydligt 
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större, vilket understryker vikten av att belastningsminimerande åtgärder införs i 

områden med särskilt höga naturvärden.  

Landskap 

Inom havsområdet Skagerrak anger planförslaget inga områden med vägledning om 

användning energi och inga vindkraftsparker antas kunna bli etablerade fram till 

2030. I planförslaget anges områden med vägledning om användning natur, främst i 

norra delen av havsområdet, samt hänsyn till höga naturvärden i flera områden 

utanför sträckan Lysekil–Kungälv, och hänsyn till höga kulturvärden i ett mindre 

område utanför Göteborg. Dessa både framhäver existerande skydd och främjar, 

genom hänsyn till naturvärden, bevarandet av kulturmiljö. Den sammanlagda 

miljöeffekten på landskap bedöms vara liten positiv. 

Kulturmiljö och bebyggelse 

I havsområdet Skagerrak anger inte planförslaget någon användning som skulle 

kunna innebära en ökad negativ påverkan på kulturmiljö. Däremot bedöms 

planförslaget, med samma resonemang kring användning natur och särskild hänsyn 

till höga natur- eller kulturvärden för landskap ha en liten positiv miljöeffekt på 

kulturmiljö. 

Tabell 25. Bedömda värden, påverkan och miljöeffekt för miljöaspekterna landskap och kulturmiljö för nuläge, för 
nollalternativ jämfört med nuläge och för planalternativ jämfört med nollalternativ i havsområdet Skagerrak. 

Skagerrak LANDSKAP KULTURMILJÖ 

 värde påverkan miljöeffekt värde påverkan miljöeffekt 

Nuläge 

högt 

ingen ingen 

måttligt 

måttlig 
negativ 

måttlig negativ 

Nollalternativ  ingen ingen liten negativ måttlig negativ 

Planalternativ liten positiv liten positiv liten positiv liten positiv 

 

SKALA: Miljövärde högt måttligt lågt     

SKALA: Påverkan, 
Miljöeffekt 

stor 
positiv 

måttlig 
positiv 

liten 
positiv 

ingen 
liten 

negativ 
måttlig 
negativ 

stor negativ 
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8.3 Västerhavet – övergripande miljöaspekter 

8.3.1 Nuläge 

Luft och Klimat 

Förbränning av bränslen ger, utöver utsläpp av koldioxid som bidrar till 

klimatförändringar, även upphov till luftföroreningarna svaveloxider (SOX), 

kväveoxider (NOX) och partiklar som bland annat bidrar till försurnings- och 

övergödningsproblematik. Luftkvaliteten verkar generellt vara på väg att förbättras, 

men utsläpp av kväve och svavel är ännu höga. Det är främst sjöfart som bidrar till 

utsläpp av luftföroreningar till havs, varför luftföroreningar är känsliga för 

utvecklingen framförallt inom sjöfartssektorn. Även rekreation, yrkesfiske och 

sandutvinning bidrar till luftföroreningar men i mindre omfattning. 

Utsläppen av NOX-gaser (kväveoxider) från sjöfart i både Östersjön och Västerhavet 

har börjat minska något sedan 2011 på grund av reglering för nya fartyg (Helcom, 

2018; Sveriges miljömål, 2018). Vid en jämförelse mellan havsplaneområdena längs 

Sveriges kust är mängden kväveoxid som släpps ut per år mindre än hälften så stor i 

Västerhavet som i Östersjön. Inom Västerhavet är mängden NOX-gaser högst i södra 

delen av Skagerrak, där även sjöfarten är som störst. 

Vid bedömning av luftförorening av försurande ämnen inom havsplaneområdet 

Västerhavet bedöms svavelutsläppen som mest avgörande. Utsläppen av svaveldioxid 

minskar generellt på grund av reglering enligt EU:s svaveldirektiv och IMO:s 

svavelkonvention (Naturvårdsverket, 2016c, Helcom 2018). Svavelutsläppen från 

sjöfart är ca 2,5 gånger mindre i Västerhavet jämfört med i Östersjön. 

För Västerhavet kommer klimatförändringar sannolikt att påverka risken för oönskad 

införsel av invasiva främmande arter i hög grad. Framförallt beror detta på att 

Västerhavet gränsar till andra havsområden och internationell sjöfart förväntas öka. 

Klimatförändringar kan komma att påverka sjöfarten genom hårdare 

väderförhållanden och översvämningar, vilka påverkar hamnar, kuster och marina 

strukturer. Yrkesfisket kan komma att påverkas av klimatförändringar framförallt 

genom att övergödningen kan komma att begränsa tillväxten i vissa ekosystem, och 

handlingsplaner som sträcker sig över både land och hav kommer att vara 

nödvändiga, liksom skapandet av klimattillflykter för hotade arter (COWI, 2018a). 

Befolkning och hälsa 

Våra hav bidrar på olika sätt till vår välfärd och vårt välbefinnande, från mat till 

förutsättningar för olika rekreationsaktiviteter. Genom handel och fiske har haven 

också spelat en avgörande historisk roll för Sveriges utveckling. Skärgården längs 

västkusten är en av Sveriges mest välbesökta med många naturhamnar och marinor. 

Friluftslivet och fritidsfisket är omfattande och finns utspridda i flera delar av 

havsplaneområdet, både längs kusten och på utsjöbankarna. Yrkesfiske och sjöfart 

har bedrivits i Västerhavet under mycket lång tid och utgör en stor och viktig del av 

näringslivet.  



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 240 - 
 

 
 

Hushållning med mark, vatten, fysisk miljö, material, råvaror och energi 

I nuläget finns det ingen sammanhållen plan för havsplaneområdet som skulle kunna 

ge vägledning om mest lämpad användning för den marina miljön. 

8.3.2 Nollalternativ 

Luft och Klimat 

Det förutspås en ökning inom sjöfarttransporter, vilket för sjöfarten och 

kryssningstrafiken i Västerhavet omfattar en kraftig ökning och för 

fritidsbåtsanvändning en måttlig ökning (SHEBA, 2016). Sjöfartens utsläpp till luft 

regleras med flera nationella och internationella bestämmelser, t.ex. EU:s 

svaveldirektiv och IMO:s svavelkonvention. Under 2016 har IMO tagit beslut om att 

inrätta kontrollområden för kväveoxider (NECA) i Östersjön och Nordsjön. Det 

innebär begränsningar av NOX-utsläpp från nya fartyg i dessa områden, som träder i 

kraft år 2021. Dessutom förväntas även övriga regelverk, som nyligen trätt i kraft eller 

som träder i kraft inom de närmaste åren, bidra till en minskning av utsläpp av 

förorenande ämnen till luft och vatten (Helcom, 2018a; SHEBA, 2018). Utsläpp från 

fritidsbåtsanvändning bedöms kunna öka måttligt. Yrkesfisket förväntas minska 

något fram till 2030 och förväntas på så sätt inte innebära någon förändring av 

belastningarna jämfört med nuläget. 

Utsläpp av växthusgaser förväntas förbli oförändrat, trots den ökade trafiken 

(Helcom, 2018a; SHEBA, 2018), vilket innebär ingen ökad påverkan jämfört med 

nuläget. I nollalternativet bedöms miljöeffekten på luft vara liten positiv med ingen 

påverkan på klimat.  

Befolkning och hälsa 

Utsläpp av luftföroreningar bedöms kunna minska, såväl från sjötrafiken som färje- 

och kryssningstrafiken, i linje med senaste nedåtgående tendens. I nollalternativet 

bedöms miljöeffekten på luft vara liten positiv och därmed kan påverkan på hälsa 

antas vara liten positiv. I framtiden förväntas efterfrågan på att ta del av 

skärgårdslivet och nyttja havet för rekreation öka och utvecklingen fram till 2030 kan 

innebära ökade belastningar jämfört med nuläget. 

Hushållning med mark, vatten, fysisk miljö, material, råvaror och energi 

I nollalternativet görs antaganden om utvecklingen av användningarna inom 

havsområdena fram till 2030 utan en havsplan. Både energi- och sandutvinning 

bedöms kunna öka kraftigt. De enskilda projekten ska respektera den befintliga 

miljölagstiftningen. Etableringen av enskilda verksamheter föregås av en 

miljöprövningsprocess, varvid lokal påverkan och effekt analyseras och bedöms bland 

annat i syfte att minimera miljöpåverkan. För den utveckling som antas i 

nollalternativet finns dock ingen helhetssyn på användningen där hänsyn tas till hur 

pass lämplig en plats är. Detta kan innebära en negativ effekt på hushållning. 
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8.3.3 Planalternativ 

Luft och klimat 

Planförslaget för Västerhavet bedöms inte medföra några förändringar för sjöfarten i 

förhållande till nollalternativet. Detta bygger på att användningen för sjöfart är den 

samma som i nollalternativet, det vill säga att sjöfarten tillåts passera i aktuella 

fartygsstråk.  

Genom att planförslaget anger användning energi i Kattegatt skulle det kunna 

innebära en relativt stor vindkraftsetablering. Detta medför en ökning av transporter 

inte bara vid etableringen utan även för service av vindkraftverken och utsläpp av 

växthusgaser. Påverkan på klimat till följd av detta bedöms vara mycket liten, och bör 

jämföras med klimatnyttan av förnybar energiproduktion från vindkraftsetablering.  

Planförslagets potentiella inverkan på mängden utsläpp från yrkesfisket bedöms 

uppstå genom den ytmässiga begränsningen av yrkesfisket genom att fiske med vissa 

redskap utestängs från område med användning energi. Detta skulle kunna medföra 

att resvägen för yrkesfisket ökar. Effekten bedöms dock som begränsad då ytan av 

aktuella energiområden är relativt liten, 143 km² eller 3,5 procent av Kattegatts 

havsområde, och möjligheterna att bedriva fiske i närliggande områden anses goda. 

Energiområden antas kunna minska aktiviteten av fritidsbåtar lokalt. Det totala 

antalet båtar i havsområdet bedöms emellertid inte påverkas i förhållande till 

nollalternativet och därmed heller inte planens betydelse för utsläpp av växthusgaser 

från fritidsbåtarna. 

Sammantaget bedöms planen medföra en marginellt positiv miljöeffekt på klimat i 

jämförelse med nollalternativet. Däremot bedöms planen inte ge upphov till någon 

nettoeffekt för miljöaspekten luft. 

Befolkning och hälsa 

En av flera förutsättningar av stor betydelse för befolkning och hälsa är att viktiga 

naturvärden bevaras. Havsplanens områden med särskild hänsyn till höga 

naturvärden syftar till detta. Även om områden med användning rekreation och 

natur har sitt ursprung i existerande lagstiftning och skydd så framhäver 

planförslaget deras vikt. Havsplanen innebär vissa restriktioner för friluftslivet i de 

områden där energiutvinning pekas ut som mest lämplig användning. Genom 

vindkraftens visuella påverkan på landskapet påverkas de kulturella 

ekosystemtjänsterna och en viss omflyttning av besöksnäringen kan ske mellan 

områdena. När havsbottnar av betydelse för rekrytering av kommersiella (och övriga) 

arter tas i anspråk vid vindkraftsetablering bedöms detta ha en negativ påverkan 

framför allt under anläggningsfasen.     

De rumsliga förändringar som planförslaget medför bedöms inte påverka 

belastningar till luft på något betydande sätt. Det är snarare sektorernas utveckling 

som ger påverkan och miljöeffekt vilket planen inte styr över, exempelvis 

utvecklingen av sjöfarten och turismen. Hälsoeffekter kopplade till luftföroreningar 
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bedöms därför endast vara mycket marginella som en konsekvens av planförslaget. 

Havsplanen bedöms sammantaget ge positiv konsekvens för miljöaspekten 

befolkning och människors hälsa. 

Hushållning med mark, vatten, fysisk miljö, material, råvaror och energi 

Syftet med havsplanen är att vara vägledande för hushållningen inom 

havsplaneområdena, det vill säga att planera havsplaneområdet så att de marina 

miljöerna kan användas för de ändamål som de är mest lämpade för med hänsyn till 

beskaffenhet, läge och behov. Havsplanen påverkar miljöaspekten hushållning med 

energi genom planering av områden för vindkraftsetablering. I miljöbalken anges att 

förnybara energikällor ska användas i första hand. Inom havsplanen för Västerhavet 

finns två områden med vägledning om användning energi. Etablering av 

vindkraftverk påverkar hushållningen med mark och resurser som biota, men även 

andra miljöaspekter. Vindkraftsetableringar föregås av en miljöprövningsprocess i 

vilken lokal påverkan och lokala effekter analyseras och bedöms bland annat i syfte 

att minimera miljöpåverkan. Användning energi har positiv effekt genom att bidra 

med energi från en förnybar källa och därmed positiv konsekvens på den delen av 

miljöaspekten som berör hushållning med energi.  

I havsplanen bedöms vissa sektorer kunna samexistera. Områden med särskild 

hänsyn till höga naturvärden (n) har pekats ut i samexistens med en eller flera andra 

användningar, inte sällan med energi. Anpassningar kommer att behöva göras för att 

minimera påverkan och effekterna inom dessa skyddsvärda områden för att syftet 

med utpekandet av dessa områden ska uppnås, framför allt när det gäller etablering 

av vindkraft. I de flesta fall är områden där särskild hänsyn till höga naturvärden (n) 

ska tas, viktiga lek- och rekryteringsområden för fisk, vilket innebär att havsplanen 

genom utpekandet av dessa områden kan ha en positiv effekt på fiskbestånden som 

resurs. Detta kan också medföra en geografiskt stor effekt. Därför är det viktigt att vid 

etablering av andra verksamheter hänsyn tas till n-områden och att eventuell 

reglering av yrkesfisket diskuteras. Områden där särskild hänsyn till höga 

naturvärden (n) ska tas har en positiv effekt på fiske men även på andra delar av 

ekosystemet, vilket har en positiv konsekvens för den delen av miljöaspekten som 

berör hushållning med råvaror. 

Havsplanen för Västerhavet bedöms sammantaget ge en positiv miljöeffekt för 

miljöaspekterna hushållning med mark, vatten, den fysiska miljön, material, råvaror 

och energi och verkar för en god hushållning inom havsplaneområdet genom 

planering för användning energi, natur och yrkesfiske.  
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9 Analys av planvarianter 

Inom ramen för miljöbedömningen togs fram två varianter på planalternativet för att 

undersöka effekterna av olika grader utbyggnad av havsbaserad vindkraft. I dessa så 

kallade vind-varianterna utökas befintliga energiutvinningsområden i planförslaget 

först med energiutvinningsområden från samrådsversionen havsplaner från 2018 

(’samrådsvind-varianten’), och sedan med alla energiutvinningsområden som ingått i 

havsplaneförslag från dialogskeden samt nya potentiella områden som pekas ut av 

näringen under hösten 2018 (’utökad vind-varianten’; Figur 92). 

 

Tre varianter för vind, energiutvinningsområden 

 Granskningsvind – som i havsplanens granskningsverions nu 
 Samrådsvind – som i havsplanens samrådsversion 2018 
 Utökad vind – som diskuterats i något skede av havsplaneringsprocessen 

 

Syftet med bedömningen av vind-varianterna är att belysa vindbrukets specifika 

miljöeffekter i de olika energiutvinningsområdena med fokus på effekter på 

havsfåglar. Analysen jämför även den uppskattade årsproduktionen i varje område. 

Följande process användes för framtagande och analys av vind-varianter: 

1. Beräkning av arealen för varje energiutvinningsområde med hjälp av ett 

geografiskt informationssystem. 

2. Beräkning av kumulativ och vind-relaterad miljöpåverkan i varje 

energiutvinningsområde med hjälp av Symphony. Vind-relaterade belastningar 

innefattar Symphony-skikten ’elektromagnetiska fält’, ’undervattensbuller 

vindbruk’ och ’undanträngning fåglar’. 

3. En årsproduktion per kvadratkilometer på 23,33 GWh enligt följande 

beräkningsmodell:  

a. kapacitet per vindkraftverk: 8 MW 

b. antal fullasttimmar per år: 4 200 

c. täthet vindkraftverk i området per kvadrat kilometer: 0,6916  

Analysen av vindvarianterna baseras på resultat från Symphony om kumulativ 

respektive vindbruksrelaterad miljöeffekt inom varje område. Resultaten presenteras 

för varje havsplaneområde i form av stapeldiagram, vilket underlättar för jämförelsen 

mellan de olika energiutvinningsområdena. Vissa diagram visar de absoluta värdena 

för den beräknade miljöeffekten inom varje energiutvinningsområde, medan andra 

                                                           
16 I denna siffra ingår antagandet om minskning med 25% av beläggningsgraden i framtida havsbaserade 
vindkraftsparker där havsplanen anger särskild hänsyn till totalförsvarets intressen. I dessa områden antas 
vindkraft behöva anpassas till försvarets krav genom att högst 75% av området används till energiproduktion 
(ref Fel! Hittar inte referenskälla., sida 21). 
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visar medelvärde av miljöeffekten per Symphony-pixel, vilket motsvarar en 250 x 250 

m ruta.  

Det finns fyra huvudsakliga svagheter i Symphony när det gäller uppskattning av 

effekter på fåglar:17 

 Eftersom Symphony bygger på ett gemensamt kartskikt för ett flertal sjöfågelarter 

och använder en enda känslighetfaktor för alla dessa arter, skiljer det inte mellan 

de olika effekterna som havsbaserad vindparker kan ha för olika arter. 

Litteraturen visar dock att effekterna skiljer sig markant mellan arterna 

(Bergström, Kautsky mfl, 2012; Rydell, Ottvall mfl 2017). Trots låg specificitet 

bedöms den gemensamma känslighetsfaktorn representera spannet i fåglarnas 

beteende gentemot vindkraftsparker på ett lämpligt sätt.  

 Symphony skiljer inte mellan de olika faserna i vindkraftsparkers livscykel. De 

uppskattade effekterna gäller för driftfasen, samtidigt som anläggnings- och 

nedmonteringsfaserna inte ingår i beräkningen. Just när det gäller fåglar är det 

driftfasen som utgör den största risken, eftersom anläggnings- och 

nedmonteringsfaserna är förhållandevis mycket kortare och kan oftast anpassas i 

tiden för att inte störa fåglar under biologiskt kritiska perioder. Marginaleffekten 

av dessa två faser jämfört med de eventuella effekterna under driftfasen bedöms 

vara försumbar. 

 Symphony skiljer inte mellan olika tider på året, utan uppskattar en effekt som 

gäller för hela året. Samtidigt är det en mycket stor säsongsvariation i 

förekomsten av fågel i svenska vatten. I ett kortare tidsperspektiv skiljer 

Symphony inte heller på hur fåglar påverkas under olika väderförhållanden eller 

tid på dag. Symphonys känslighetsfaktor är ett medelvärde som försöker fånga de 

tidsmässiga variationerna i påverkan på ett sätt som bedöms vara robust. Trots 

detta kan inte tidsmässiga avvikelser från det beräknade medelvärdet uteslutas. 

 Den kanske viktigaste svagheten är att Symphony inte räknar in möjliga 

kumulativa effekter från etablering av flera vindkraftsparker i ett område eller 

längs flyttstråk för fåglar. Detta är en mycket svår fråga som det idag inte finns 

några övertygande svar till (Rydell, Ottvall mfl, 2017). Det är också en särskild 

viktig fråga att besvara när allt flera länder satsar på storskalig energiutvinning 

till havs. För Sveriges havsplanering är denna fråga relevant inte bara i de 

områdena där planerna pekar ut flera energiutvinningsområden i relativ närhet 

till varandra, utan också i gränsområdena där även grannländerna planerar för 

vindkraftsetablering, såsom i Södra Midsjöbanken och Kriegers Flak. I  analys 

resonerar vi kring risken för kumulativ påverkan i de fallen där det anses vara 

relevant. 

                                                           
17 Utöver dessa fyra aspekter finns det ytterligare osäkerheter som har med det underliggande data att göra. 
Dessa redovisas i Havs- och vattenmyndigheten & Sveriges geologiska undersökning (2018). För en kort analys 
av vidare osäkerheter med insamling och analys av fågeldata se också Larsson (2018). 
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Figur 92. Kartor över energiutvinningsområden i Bottniska viken (vänster), Östersjön (mitten) och Västerhavet (höger) som ingår i vind-varianten. 
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Figurer 93, 94 och 95 visar resultaten för varje energiutvinningsområde i Bottniska 

viken, respektive Östersjön och Västerhavet, nämligen: 

 Kumulativ och vindkraftsrelaterad miljöpåverkan enligt Symphony och 

årsproduktion i GWh (topp vänster, TV). I diagrammen uppmärksammas hur 

stor andel av kumulativ miljöpåverkan som utgörs av vindkraftsrelaterade 

påverkan. I alla fall är vindkraftens andel av den kumulativa miljöpåverkan 

mycket liten, inklusive i de områden där vindkraftsrelaterad påverkan är som 

högst.  

 Vindkraftsrelaterade miljöpåverkan enligt Symphony och årsproduktion i GWh 

(botten vänster, BV). Samma diagram som nummer 1 utan kumulativ påverkan, 

vilket visar tydligare den vindkraftsrelaterad påverkan och hur stor andel 

påverkan på fågel utgör av det.  

 Årsproduktion i GWh delad med vindkraftsrelaterad miljöpåverkan (topp höger, 

TH), som visar den relativa miljönyttan av havsbaserad vindkraft i de olika 

områdena. Ju högre värdet desto lägre miljöpåverkan per enhet producerad 

energi. 

 Summa vindkraftsrelaterad miljöpåverkan per yta och summa årsproduktion i 

GWh för alla områden som ingår i granskningsversionen havsplan, samrådsvind-

varianten och utökad vind-varianten (botten höger, BH). Diagrammen visar å ena 

sida den uppskattade totalproduktionen i varje variant, och hur stor 

vindkraftsrelaterad miljöpåverkan är i genomsnitt i de energiutvinningsområden 

som ingår i varje variant. 

I diagrammen TV, BV och TH är energiutvinningsområdena uppdelade på följande 

sätt: utökad vind-varianten innefattar alla områden; samrådsvind-varianten 

innefattar områdena i mitten och höger gruppen; och granskningshandlingen 

(planalternativet) innefattar enbart områdena i höger gruppen.   

Resultaten för Bottniska viken i Figur 93 visar betydligt högre kumulativ 

miljöpåverkan i området ’Storgrundet utredningsområdet’. Även vindkraftsrelaterad 

påverkan är högst i detta område samtidigt som miljönyttan var lägst. Området 

valdes bort efter samrådet 2018, och ersattes av B146 som täcker en mindre yta inom 

samma område. Av de energiutvinningsområden som ingår i granskningshandlingen 

har områdena kring Finngrunden (B147, B151 och B152) de högsta värden för 

vindkraftsrelaterad påverkan på sjöfåglar. Området B152 visar även en förhållandevis 

hög påverkan från vindkraft på andra ekosystemkomponenter, nämligen på fisk och 

bottenmiljöer. Området är däremot det näststörsta till yta vilken medför en hög 

uppskattad årsproduktion och därmed ett värde för miljönytta som ligger i linje med 

de övriga områdena i granskningsversionen havsplanen. Diagrammen TH och BH 

visar att vindkraftsrelaterad miljöpåverkan i de områdena som är kvar i 

granskningsversionen havsplanen är i genomsnitt marginellt högre än i samrådsvind- 

och utökad vind-varianterna. Den uppskattade årsproduktionen är i utökad vind-

varianten drygt 35 TWh, i samrådsvind-varianten cirka 32.5 TWh och i 

granskningsalternativet cirka 28 TWh. 
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Inom havsplaneområdet Östersjön finns ett betydligt större antal tänkbara 

energiutvinningsområden, varav enbart fyra inkluderas i granskningsversionen 

havsplanen (Figur 94). Den uppskattade årsproduktionen i planalternativet ligger på 

cirka 12 TWh, medan siffran för samrådsvind- och utökad vind-varianter ligger på 

cirka 38 TWh respektive 73 TWh. Diagrammet BH visar även att 

vindkraftsutbyggnad i de energiutvinningsområden som finns kvar i 

granskningsversionen av havsplanen i genomsnitt har dubbelt så hög miljöpåverkan 

jämfört med områden som ingår i de två vindvarianterna. Motsvarande skillnad i 

undanträngningseffekten på sjöfåglar uppskattas vara det tredubbla. Ett område står 

för merparten av den vindkraftsrelaterade belastningen nämligen området Ö248, 

Södra Midsjöbanken. Även den specifika påverkan på fåglar är mycket högre jämfört 

med alla andra områden, vilket vittnar om områdets särställning som utsjöhabitat för 

fåglar. Området har enligt denna analys en lägre miljönytta ur klimatperspektivet 

jämfört med alla andra områden förutom Lillgrund (Ö287), trots förhållandevis hög 

produktionspotential.  

I de fyra områden som tagits bort från havsplanen efter samrådet 2018 medför 

vindkraft en betydligt lägre miljöpåverkan än i de områden som finns kvar i planen 

eller de som bara ingår i utökad vind-varianten.  

Västerhavet är havsplaneområdet med det minsta antalet utpekade 

energiutvinningsområdet, vilket speglas i betydligt lägre siffror för uppskattad 

energiproduktion jämfört Bottniska viken och Östersjön (Figur 95). Uppskattad 

årsproduktion ligger på cirka 3.7 TWh i granskningsversionen av havsplanen och i 

samrådsvind-varianten och 9.3 TWh i utökad vind-varianten.18 När det gäller 

miljöpåverkan från vindkraft i de enskilda områdena, visar resultaten att den är lägre 

i de områdena som ingår i granskningsversionen av havsplanen är i de två nya 

områden Kattegatt Centre och Kattegatt Söder som även ingår i utökad vind-

varianten. Däremot är påverkan på sjöfåglar betydligt lägre, i synnerhet med hänsyn 

till områdenas större yta. Medelpåverkan från vindkraft per yta är därför något lägre i 

utökad vind-varianten är i granskningsversionen havsplanen. Den beräknade 

miljönyttan med energiproduktion i de två utökad vind-områdena ligger på ungefär 

samma nivå som i de övriga tre områdena. Däremot är medelpåverkan på sjöfågel 

betydligt lägre, vilket antyder att dessa områden skulle vara mer gynnsamma ur ett 

fågelperspektiv än de områden som igår i förslaget till havsplan. 

Sammanlagt kan det konstateras att de energiutvinningsområden som havsplanerna 

vägleder om inte alltid är de mest gynnsamma när det gäller allmän miljöpåverkan 

från vindbruk, eller i synnerhet påverkan på sjöfåglar. Detta är särskilt tydligt i 

havsplanen för Östersjön. Samtidigt har havsplanering begränsad möjlighet att 

påverka de vindkraftsparker som redan är tillståndsgivna i detta havsplaneområde. 

Företräde till totalförsvarets intressen har dessutom begränsat havsplaneringen 

möjligheter att ange ytterligare områden för energiutvinning i Östersjön

                                                           
18 I Västerhavet skiljer sig samrådsvind-varianten inte från granskningsversionen havsplanen när det gäller 
utpekade energiutvinningsområden. 
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Figur 93. Analysresultat för vind-varianterna i Bottniska viken. TV: Kumulativ och vindkraftsrelaterad miljöpåverkan samt årsproduktion för varje område; BV: Vindkraftsrelaterad 
miljöpåverkan och årsproduktion för varje område; TH: Årsproduktion delat med vindkraftsrelaterad mijöpåverkan för varje område; BH: Vindkraftsrelaterad miljöpåverkan per yta och 
årsproduktion för varje område. 
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Figur 94. Analysresultat för vind-varianterna i Östersjön. TV: Kumulativ och vindkraftsrelaterad miljöpåverkan samt årsproduktion för varje område; BV: Vindkraftsrelaterad 
miljöpåverkan och årsproduktion för varje område; TH: Årsproduktion delat med vindkraftsrelaterad mijöpåverkan för varje område; BH: Vindkraftsrelaterad miljöpåverkan per yta och 
årsproduktion för varje område.   
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Figur 95. Analysresultat för vind-varianterna i Västerhavet. TV: Kumulativ och vindkraftsrelaterad miljöpåverkan samt årsproduktion för varje område; BV: Vindkraftsrelaterad 
miljöpåverkan och årsproduktion för varje område; TH: Årsproduktion delat med vindkraftsrelaterad mijöpåverkan för varje område; BH: Vindkraftsrelaterad miljöpåverkan per yta och 
årsproduktion för varje område. 
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10 Samlad bedömning 

Detta kapitel består av två delar. I första delen sammanställs bedömningen av 

havsplanernas miljöeffekter för vartenda av de tre havsplaneområdena Bottniska 

viken, Östersjön och Västerhavet utifrån bedömningskriterierna och de resultat som 

rapporteras i ovanstående kapitel. Detta följs av en analys av havsplanernas bidrag 

till att uppnå god miljöstatus i svenska vatten enligt havsmiljödirektivet och de 

kriterier i ramdirektivet för vatten som har en anknytning till den marina miljön. 

Kapitlets andra del innefattar en analys av hur havsplanerna gemensamt bidrar till 

att uppnå Sveriges miljökvalitetsmål samt hur de påverkar ekosystemtjänster från 

svenska hav. Analyserna i andra delen görs på nationell nivå, dvs de omfattar alla tre 

havsplanerna. 

Resultaten som presenteras i detta kapitel baseras på en sammanvägning av 

kvantitativa beräkningar i Symphony och kvalitativa bedömning av art- eller 

områdesspecifika effekter i varje havsområde för populationer och ekosystemen på 

havsplaneområdesnivå. Osäkerheten i bedömningar på mer övergripande nivå är 

högre av två huvudsakliga anledningar:  

 Svårigheten att väga samman effekter av olika typer och intensitet och som 

drabbar olika arter i olika områden och under olika tidpunkter. 

 Begränsad kunskap om hur ändringar i specifika belastningar eller i samspelet 

mellan olika belastningar påverkar populationer och ekosystem i en större 

geografisk skala. 

Resultaten bedöms dock vara relevanta för havsplanens strategiska beslutsnivå. För 

detaljer inklusive referenser till ytterligare underlag hänvisas till ovanstående kapitel. 
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Del 1 

10.1 Samlad bedömning per havsplaneområde 

10.1.1 Bottniska viken 

Tabell 26. Havsplan Bottniska viken: samlad bedömning per miljöaspekt . 

 Intensitet Geografisk skala effekt Varaktighet 

Plankton Marginell negativ 

 
 

Fisk, inkl. lek Marginell negativ 

 
 

Däggdjur Liten negativ 

  

Fågel Måttlig negativ 

 
 

Bottenmiljöer Marginell negativ 

  

Vatten Marginell negativ 

  

Kulturmiljö Ingen effect    

Landskap Liten negativ 

 
 

Luft Marginell negativ 

 

  

Klimat Måttlig positiv 

 

  

Befolkning & hälsa     

 

Omdirigering av sjöfart till områden med uppskattat högre förekomst av plankton 

medför en sammanlagt marginell negativ effekt för planktonsamhällen i framförallt 

Bottenhavet på grund av högre exponering till operativa fartygsutsläpp till vattnet. 

Det kan även uppstå lokala små effekter på grund av temporärt ökad grumling i 

närheten av det utpekade sand- och energiutvinningsområdet, i det senare fallet 

enbart under anläggnings- och nedmonteringsfaserna. Pelagisk fisk drabbas också 

marginellt negativt av undervattensbuller och operativa utsläpp i av den föreslagna 

sjöfartsomdirigeringen, och det finns risk att lekområden för sill och siklöja påverkas 

i och i närheten av sandutvinningsområdet i Bottenviken. Däggdjur kan påverkas 
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negativt av såväl sandutvinningen som energiutvinning framförallt under 

anläggnings- och nedmonteringsfaserna. I det senare fallet är effekterna kortvariga 

och reversibla på medellång sik efter att belastningen upphör. Effekterna är lokala 

men av gränsöverskridande betydelse. Fåglar bedöms kunna påverkas negativ av 

framförallt den storskaliga etableringen av vindkraft i Finngrundsområdet, där 

kumulativa effekter inte kan uteslutas. För havsplaneområdet i sin helhet bedöms det 

kunna uppstå måttligt negativa effekter som är av gränsöverskridande betydelse. 

Effekterna bedöms vara permanenta utifrån vindkraftparkers livslängd. 

Bottenmiljöer påverkas lokalt negativt av sandutvinning i det utpekade området i 

Bottenviken. Inom vindparksområdena bedöms bortfallet av naturligt substrat kunna 

kompenseras av nya bottenmiljöer vindkraftsverkens erosionsskydd och pelare. Ökad 

grumling kan även orsaka försämrad vattenkvalitet lokalt, men effekten bedöms som 

obetydligt på havsområdesnivå. Havsplanen bedöms inte ha någon effekt för 

kulturmiljöer i havsplaneområdet, men vindkraftsutbyggnad i områden relativt nära 

kusten bedöms ha en liten negativ effekt för landskapet. Ökade lokala transporter i 

samband med sandtäktverksamheten i Bottenviken och omläggning av fartygstrafik i 

Bottenhavet medför marginellt förhöjda luftutsläpp. Den kraftiga utbyggnaden av 

vindkraft medför måttligt positiva effekter för klimatet.  

10.1.2 Östersjön 

Tabell 27. Havsplan Östersjön: samlad bedömning per miljöaspekt. 

 Intensitet Geografisk skala effekt Varaktighet 

Plankton Ingen effect    

Fisk, inkl. lek Ingen effect    

Däggdjur Marginell positiv 

 

  

Fågel Måttlig negativ 

 
 

Bottenmiljöer Ingen effect    

Vatten Ingen effect    

Kulturmiljö Liten negativ 

 
 

Landskap Liten positiv 

 

  

Luft Ingen effect    

Klimat Liten positiv 

 

  

Befolkning & hälsa Ingen effekt    
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Sandutvinningen som planförslaget anger i tre områden medför potentiellt små 

negativa effekter lokalt för planktonsamhällen, samtidigt som minskad grumling från 

mindre bottentrålning bedöms kunna ha positiva effekter. Liknande resonemang 

gäller för fisk, där lokala negativa effekter av sandutvinning under lekperioden 

bedöms jämna ut de positiva effekterna av minskat fisketryck i områden där 

havsplanen vägleder om särskild hänsyn till höga naturvärden. Minskad påverkan 

från fiske bedöms även medföra små positiva effekter för marina däggdjur, samtidigt 

som lokal störning i samband med sandtäktverksamheterna samt anläggning och 

nedmontering av vindkraftsverk kan ha geografiskt och tidsmässigt begränsade 

negativa effekter. Sammanlagt bedöms havsplanen ha en marginellt positiv effekt för 

däggdjur i havsplaneområdet. Den samlade effekten för fåglar påverkas med hänsyn 

till försiktighetsprincipen av den potentiellt stor påverkan av vindkraftsutbyggnad i 

Södra Midsjöbanken, vars effekter i samband med övrig vindkraft i de tyska och 

polska delarna av banken kan vara stora för hotade övervintrande arter. I övrigt 

bidrar havsplanen till minskad påverkan från bifångst i framförallt stationärt 

fiskeredskap i ett flertal områden med vägledning om särskild hänsyn till höga 

naturvärden. Effekten av vindkraft är av internationell betydelse och bedöms vara 

irreversibel med hänsyn till vindkraftsparker livslängd på över 20 år. Nettoeffekten 

för bottenmiljöer bedöms vara nära försumbar, utifrån antaganden om att nytt 

konstgjort substrat erbjuder större ytor hårdsubstrat inom energiutvinningsområdet, 

trots ett mycket litet bortfall av naturligt substrat. Vägledning om särskild hänsyn till 

höga naturvärden bedöms kunna minska påverkan från trålfiske i ett flertal områden 

i Södra och Sydvästra Östersjön. Havsplanen bedöms inte ge upphov till några 

bestående effekter för havsvattnets fysikaliskkemiska förhållanden. Vägledning om 

användningar som föranleder potentiell störning på bottnar där kulturlämningar 

anses kunna förekomma gör att havsplanen medför en liten negativ effekt för 

kulturmiljö. Samtidigt bedöms havsplanens vägledning om användning rekreation 

och särskild hänsyn till höga kulturvärden kunna begränsa framtida aktiviteter som 

förstör landskapsbilden. Planen anses därför ha en liten positiv effekt för landskapet. 

Ökad båttransport i samband med sandtäktsverksamheter och service till 

vindkraftsparker kan ge lokalt förhöjda luftutsläpp, som ändå bedöms obetydliga i 

förhållande till övriga utsläppskällor inom havsplaneområdet. Vägledning om 

vindkraftsetablering bedöms ge en liten positiv effekt för klimatet i samband med 

ökad produktion av fossilfri energi. 
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10.1.3 Västerhavet 

Tabell 28. Havsplan Västerhavet: samlad bedömning per miljöaspekt 

V Samlad bedömning Intensitet Geografisk skala effekt Varaktighet 

Plankton Marginell positiv 

 

 

Fisk, inkl. lek Liten positiv 

 

 

Däggdjur Marginell positi 

 

 

Fågel Marginell negativ 

 
 

Bottenmiljöer 
Liten till 
måttlig 
positiv 

 

 

 

Vatten Ingen effect   

Kulturmiljö Ingen effect   

Landskap Liten negativ 

 
 

Luft Ingen effect 

 

 

Klimat Marginell positiv 

 

 

Befolkning & hälsa Liten positiv 

 

 

 
Mindre resuspension av bottensediment utifrån antagande om minskad 

bottentrålning i områden där havsplanen vägleder om särskild hänsyn till höga 

naturvärden antas kunna medföra positiva effekter för planktonsamhällen. I 

förhållande till övriga faktorer som påverkar plankton, som klimatet och miljögifter 

bedöms effekterna vara marginella. Havsplanen medför även en liten positiv effekt 

för fiskarter med antagande om minskad bifångst och fysisk störning på lekområden. 

Minskad fysisk störning på bottnar ger små till måttliga effekter för bottenmiljöer, 

beroende på bottentyp. Däggdjur och fågelarter som drabbas av bifångst i framförallt 

stationära redskap gynnar också av havsplanen. Sjöfåglar påverkas dock negativt av 

den föreslagna etableringen av vindkraft i södra Kattegatt, och den samlade effekten 

blir således marginellt negativ. Såväl sälar som tumlare bedöms kunna påverkas 

negativt under anläggning och nedmontering av vindkraftsverk, men det bedöms inte 

uppstå några permanenta negativa effekter för dessa arter. Havsplanen bedöms inte 
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ge några betydande effekter på vattnets fysikaliskkemiska förhållanden. Havsplanen 

bedöms inte heller medföra några effekter på kulturmiljövärden för 

havsplaneområdet i helhet, trots risk för negativ påverkan i samband med 

upprättande av fasta strukturer inom energiutvinningsområdena i södra Kattegatt. 

Vindkraftsverken i områden relativt nära kusten påverkar landskapsbilden lokalt och 

bidrar till att havsplanen medför en sammanlagt liten negativ effekt på landskapet. 

Etablering av havsbaserad vindkraft bidrar med en marginellt positiv effekt för 

klimatet, samtidigt som det inte bedöms uppstå några effekter för utsläpp av 

luftföroreningen till följd av havsplanens vägledning. Vägledning i havsplanen om 

bevarande av värdefulla naturvärden i området bedöms ge en marginellt positiv 

nettoeffekt för miljöaspekten befolkningen och hälsa. 

10.1.4 Sammanfattning av gränsöverskridande effekter 

Ett flertal av de miljöeffekter som havsplanerna ger upphov till bedöms vara av 

landsöverskridande betydelse. Effekternas gränsöverskridande karaktär uppstår till 

följd av ekosystemkomponenternas höga rörlighet. Ett stort antal bestånd rörliga 

marina arter delas inte bara med Sveriges grannländer, utan även med länder utanför 

Sveriges närområde.  

Effekterna på planktonsamhällen på svenska sidan av Bottniska viken kan i mycket 

liten utsträckning sträcka sig över gränsen. Bestånd av pelagisk fisk i 

havsplaneområdet delas med Finland, varför den marginellt negativa effekten också 

är relevant för grannlandet. Finländskt fiske kan också påverkas eftersom finska 

fiskare är verksamma i svenska vatten. Vikarebeståndet i Bottniska viken är en enhet 

som delas av Sverige och Finland, varför effekterna är relevanta för båda länderna. 

Gråsälspopulationen delas i sin tur med övriga länder runt Östersjön. Effekten av 

havsplanen för Bottniska viken för gråsälspopulationen bedöms dock som marginella 

i förhållande till populationen och övriga belastningar. Påverkan från vindkraft på 

övervintrande fåglar i Södra Bottenhavet är av betydelse för länder utanför 

Östersjöregionen eftersom området passeras av ett stort antal fåglar under sin 

flyttning (WSP, 2018). Även arter som övervintrar i området, såsom alfågel, smålom 

och svärta häckar i arktiska områden. 

Havsplanen för Östersjön medför en marginellt positiv effekt för 

Östersjöpopulationen gråsäl framförallt genom vägledning om särskild hänsyn till 

höga naturvärden, vilket antas minska fysisk störning från olika användningar i ett 

flertal områden. Effekten är relevant för grannländerna som Sverige delar beståndet 

med. De negativa effekter som bedöms kunna uppstå till följd av etablering av 

vindkraft i Östersjön är däremot relevant även för länder utanför Östersjöregionen. 

Somliga områdena där havsplanen vägleder om användning energiutvinning är 

viktiga födosöks- och rastområden för ett flertal fågelarter som övervintrar i svenska 

vatten eller passerar Sverige under flyttningen. Den positiva effekten för sjöfåglar och 

tumlare som en eventuell omdirigering av sjöfarten runt Gotland kan medföra är 

också av gränsöverskridande betydelse, inte bara ur ett miljöperspektiv, utan även för 

sjöfartsnäringen i Östersjön. 
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I Västerhavet uppstår havsplanens effekter framförallt till följd av antaganden om 

minskad påverkan från demersalt trålfiske. Positiva effekter för plankton- och 

fisksamhällen och för näringsvävar i övrigt sträcker sig över gränsen, och gynnar 

framförallt grannländer Danmark och Norge, som Västerhavets ekosystem delas 

med. Samma bedömning gäller för de marginellt positiva effekterna för däggdjur, 

vars bestånd sträcker sig bortom Sveriges gränser. Områdena i södra Kattegatt där 

havsplanen vägleder om etablering av vindkraft används som övervintringslokaler av 

fågelarter som häckar utanför Sverige, i de flesta fall i kustområden i Nordöstra 

Atlanten (Nilsson, 2012). De marginellt negativa effekter som havsplanen bedöms ge 

upphov till är därför också av gränsöverskridande betydelse. 

Gemensamt för alla områden är havsplanernas positiva effekter för klimatet. Ur ett 

globalt perspektiv är dock planernas effekt marginellt liten. 

10.2 Bedömning mot havsmiljödirektivet och ramdirektivet för 
vatten 

Resultat i detta avsnitt redovisas för varje miljöeffekt, och tolkas utifrån innebörden 

för relevanta bedömningskriterier enligt havsmiljödirektivet, 19 relevanta 

bedömningsgrunder enligt ramdirektivet för vatten,20 och för miljökvalitetsnormer 

för Nordsjön och Östersjön enligt HVMFS 2018:18. Innebörden för varje kriterium 

och miljökvalitetsnorm bedöms kvalitativt med hjälp av samma intensitetsskala som 

använts tidigare. I slutet på detta avsnitt presenteras resultat för de kriterier vars 

bedömning är gemensam för alla tre havsplanerna. 

10.2.1 Bottniska viken 

Planktonsamhällen 

Sett över hela havsplaneområdet har havsplanen en marginellt negativ effekt på 

planktonsamhällen i Bottniska viken. En minskning av planktonbiomassa bedöms 

kunna uppstå som följd av förhöjda halter förorenande ämnen från operativa utsläpp 

i samband med den föreslagna omdirigeringen av sjöfart i Södra Bottenhavet 

(Brussaard, Peperzak mfl, 2016). I närområdet till Svalans och Falkens grund där 

havsplanen föreslår sandutvinning kan också lokalt ökad grumling påverka 

planktonbiomassan negativt (Wikström, Linders mfl, 2016). Liknande negative 

effekter bedöms även kunna orsakas av grumling från borrnings-, gräv- och 

muddringsarbeten under anläggning och nedmontering av vindparker. Det grova 

sedimentet i de aktuella områdena medför att effekter av sådan grumling blir 

kortvariga och begränsade (SGU, 2017; Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen 

för akvatiska resurser, 2018).  

                                                           
19 ’Relevanta bedömningskriterier enligt havsmiljödirektivet’ avser de kriterier vars indikatorer har en direkt 
koppling till miljöeffekter som redovisas i kapitel 7-9.  
20 ’Relevanta bedömningsgrunder enligt ramdirektivet för vatten’ avser de bedömningsgrunder för 
hydromorfologiska, biologiska och fysikaliskkemiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon 
enligt HVMFS 2013:19, bilagor 3-5 som har en direkt koppling till miljöeffekter som redovisas i kapitel 7-9. 
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Enligt den senaste bedömningen av miljötillstånd (Havs- och vattenmyndigheten, 

2018b) bedöms storlek och mängd av djurplankton och artsammansättningen av 

växtplankton uppnå god miljöstatus i såväl Bottenhavet som Bottenviken. För Norra 

Kvarken finns ingen bedömning på grund av databrist. Sammanlagt bedöms 

havsplanen ha en marginellt negativ effekt på tillståndet av planktonsamhällen i 

havsplaneområdet. Havsplanen anses däremot inte ha någon innebörd för 

vattenkvaliteten i kustvatten enligt ramdirektivet för vatten (Tabell 29). 

Tabell 29. Samlad bedömning för planktonsamhällen i Bottniska viken. 

Planktonsamhällen 

HMD D1C6 
Tillståndet i pelagiska livsmiljöer 

Marginellt negativ effekt 

D4C1 
Påverkan på trofiska gruppens mångfald 

Marginellt negativ effekt 

RDV Växtplankton i kustvatten och vatten i övergångszon Ingen effekt 

Fisk 

Havsplanen för Bottniska viken bedöms ha en sammanlagt marginellt negativ effekt 

på fisk. Analysen i kapitel 6 visar att den föreslagna förflyttningen av sjöfartsleden i 

Bottenhavet har en marginell negativ effekt på pelagiska arter. Orsaken bedöms vara 

förhöjt undervattensbuller som kan påverka fiskbeteende (exempelvis för att söka 

föda eller undvika predatorer) och högre halter förorenande ämnen från operativa 

utsläpp som påverkar fiskfysiologin allmänt (Williams, Wright m.fl., 2015; Tano, 

Forsman m.fl., 2017). Påverkan på halter miljögifter i fisk bedöms vara försumbar i 

förhållande till övriga källor i området. Dessa negativa effekter kan uppstå längs 

farleden sjöfart omdirigeras till. Samtidigt minskar belastningen på grundare 

områden längs den nuvarande farleden, vilket gynnar bottennära arter. Temporärara 

negativa effekter bedöms också kunna uppstå i samband med anläggning och 

nedmontering av vindkraftparker i havsplaneområdet. Störning genom impulsivt 

undervattensbuller blir störst under anläggningsfasen, men den utbredda 

etableringen av vindkraft i Bottniska viken som planen föreslår bedöms även leda till 

förhöjt kontinuerligt buller inom och i närhet till energiutvinningsområdena. Kraftigt 

impulsivt ljud från pålning under anläggningsfasen kan vara skadligt för fisk och 

antalet fisk bedöms minska under anläggningsperioden. Förutom dessa kortvariga 

effekter finns det idag ingen evidens om att fisk påverkas negativt av vindkraftsparker 

under driftfasen (Bergström, Sundqvist m.f.l, 2012; Bergström, Kautsky m.fl., 2013). 

Generellt bedöms ändringen i påverkan på fiskpopulationer som planen medför som 

mycket liten i förhållande till den kumulativa påverkan i Bottniska viken.  

Den föreslagna sandutvinningen i Svalans och Falkens grund bedöms påverka ett 

lekområde för sill/strömming och siklöja negativt. Eftersom området inte 

sammanfaller med arternas viktigaste lekområden och det finns flera andra 

lekområden i havsplaneområdet, varav de viktigaste i kustzonen, bedöms den 

sammanlagda påverkan från havsplanen som förhållandevis mycket liten. Risken för 
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påverkan på lekande fiskarter behöver dock undersökas närmare vid 

tillståndsprövning. 

Miljöstatus enligt vissa bedömningskriterier, som anses vara relevanta för en samlad 

bedömning av planens effekter på fisk i Bottniska viken, anges i Tabell 30. Kriterium 

D4C1 uteblev från den senaste statusbedömningen, medan bedömningen av 

kriterium D4C2 visar att rovfisk i Bottniska vikens kustvatten uppnår god status i 

bassängerna Höga kustens inre kustvatten, Norra Kvarkens inre kustvatten och 

Norra Bottenvikens inre kustvatten.21 I Tabell 31 sammanställs bedömningen av 

havsplanens innebörd. 

Havsplanen bedöms inte ha någon effekt på vandrande fiskarter eller bottenfauna i 

Bottniska vikens kustvatten eller vatten i övergångszon. 

Tabell 30. Sammanställning av status för vissa bedömningskriterier för fisk i Bottniska viken enligt HMD (Havs- 
och vattenmyndighet, 2018b). God och dålig miljöstatus anges i grönt, respektive rött. Vit skuggning indikerar 
utebliven bedömning.  

Art/Population 

Kriterium och status 

D1C2 D3C1 D3C2 D9C1* 

Kustfisk     

Bottennära fiskar     

Pelagiska fiskar     

Skarpsill     

Sill     

* Baserat på gifthalter i blåmussla, abborre, sill/strömning, skarpsill, lax och öring. 

  

                                                           
21 Faktablad för att bedöma god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen, 
https://www.havochvatten.se/download/18.73800df2167072a23ab85ab2/1549541950569/faktablad-4-2-a-
abundans-viktiga-funktionella-grupper-fisk-kustvatten.pdf. 
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Tabell 31. Samlad bedömning för fisk i Bottniska viken. 

Fisk 

HMD D1C2 
Abundans av arter av fåglar, däggdjur och fiskar 

Marginellt negativ effekt för 
pelagiska fiskarter. Marginellt 
positiv effekt för bottennära arter. 

D3C1 
Fiskeridödligheten av kommersiellt nyttjade arter 

Ingen effekt 

D3C2 
Lekbeståndets biomassa kommersiellt nyttjande arter 

Marginellt negativ effekt 

D4C1  
Påverkan på trofiska gruppens mångfald  

Marginellt negativ effekt 

D4C2* 
Påverkan på balansen i abundans mellan trofiska grupper 

Ingen effekt 

D9C1 
Farliga ämnen i marina livsmedel 

Ingen effekt 

MKN Miljökvalitetsnorm C.3 – Indikator C.3.2 
Lekbiomassa för kommersiellt nyttjande bestånd 

Risk för marginellt negativ effekt 

Miljökvalitetsnorm C.4 – Indikator C.4.1 
Storleksstruktur fisksamhället i utsjövatten 

Ingen effekt 

RDV Vandringsbenägna fiskarter Ingen effekt 

Bottenfauna i kustvatten och vatten i övergångszonen Ingen effekt 

* Tillhörande indikator avser karp- och rovfiskar i kustvatten. 

Fågel  

Den omfattande etableringen av havsbaserad vindkraft som havsplanen föreslår i 

Södra Bottenhavet bedöms ha en potentiellt stor lokal negativ effekt på övervintrande 

havsfåglar, i synnerhet i området norr om Finngrunden och på Östra Banken. De 

planerade vindkraftparkerna i sydvästra Bottenviken (Rata Storgrund) bedöms också 

kunna medföra negativa effekter på havsfågel i kustzonen. Populationseffekten är 

utifrån dagens kunskapsläge svår att bedöma (Rydell, Ottvall mfl, 2017), då den 

största effekten anses kunna vara barriäreffekten, som kan orsaka undvikande 

beteende hos vissa arter. Den hotade alfågeln, som vistas i Finngrunden-området, 

räknas bland dessa arter, även om arten inte alltid visats undvika havsbaserade 

vindparker (Rydell, Ottvall mfl, 2017; Pettersson, 2015). Andra arter har däremot 

visats bli attraherade till vindparker där de söker rastplatser på kraftverksfundament. 

Utifrån den höga regionala betydelse som Finngrunden och Östra Banken har för 

rastande sträckande fåglar och övervintrande fåglar, bedöms havsplanens effekter 

ändå som måttligt negativa sett till havsplaneområdet i sin helhet. 

Enligt den senast statusbedömningen uppnår endast två kategorier övervintrande 

fågel god miljöstatus i Östersjön, inklusive Bottniska viken, nämligen betande och 

pelagiskt födosökande fåglar. När det gäller häckande fåglar visar bedömningen för 

hela det svenska havsområdet god miljöstatus för betande, pelagiskt födosökande och 

ytfödosökande arter (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). Enligt bedömningen 

beror förändringarna i fågelfauna med stor sannolikhet på storskaliga förändringar i 

ekosystemen.  
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Havsplanens effekter på fågel är inte relevanta för någon av bedömningsgrunderna 

enligt ramdirektivet för vatten. 

Tabell 32. Samlad bedömning för fågel i Bottniska viken. 

Fågel 

HMD D1C2 
Abundans av arter av fåglar, däggdjur och fiskar 

Måttligt negativ effekt 

D4C1  
Påverkan på trofiska gruppens mångfald  

Måttligt negativ effekt 

RDV Ingen relevant bedömningsgrund Bedömning uteblir 

Däggdjur 

Havsplanen för Bottniska viken bedöms medföra marginellt respektive små negativa 

effekter på gråsäl respektive vikaresäl av framförallt störning från planerad 

sandutvinningsverksamhet i Svalans och Falkens grund. Effekten uppstår genom 

habitatförlust då djuren antas undvika området där täktverksamheten bedrivs. 

Effekten är större för vikaresäl eftersom det utpekade sandutvinningsområdet är 

beläget inom artens kärnområde i norra Bottniska viken. Detta gäller inte för gråsäl, 

som har betydligt större förekomst i andra kustområden i Östersjön. Effekten på 

vikaresäl bedöms därmed kunna ha viss betydelse för populationen i svenska vatten. 

Havsplanen bedöms däremot inte ha någon effekt på tumlare, som förekommer i 

södra Bottenhavet i mycket liten utsträckning. 

Vikaresäl klarar inte tröskelvärden när det gäller abundans, trend och utbredning, 

enligt den senaste statusbedömningen, medan gråsäl uppnår god miljöstatus enligt 

samma indikatorer (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). I Tabell 33 sammanställs 

den samlade bedömningen enligt havsmiljödirektivets kriterier. Havsplanens effekter 

berör framförallt arternas utbredning, och antas inte påverka näringsvävar i 

Bottniska viken i övrigt. Dräktighet och späcktjocklek påverkas framförallt av tillgång 

till föda och det allmänna tillståndet hos undersökta individer och därmed bara i 

begränsad utsträckning av havsplanen. 
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Tabell 33. Samlad bedömning för däggdjur i Bottniska viken. 

Däggdjur 

HMD D1C1* 
Dödlighet till följd av bifångst 

Ingen effekt 

D1C2 
Påverkan på populationen 

Liten negativ effekt på vikaresäl 
Marginellt negativ effekt för gråsäl 

D1C3** 
Populationernas demografiska egenskaper 

Ingen effekt 

D1C4*** 
Utbredning av arter 

Liten negativ effekt på vikaresäl 
Marginellt negativ effekt för gråsäl 

D4C1**** 
Påverkan på trofiska gruppens mångfald  

Liten negativ effekt på vikaresäl 
Marginellt negativ effekt för gråsäl 

RDV Ingen relevant bedömningsgrund Bedömning uteblir 

* Tillhörande indikator gäller bifångst av tumlare 

** Tillhörande indikatorer gäller dräktighetsfrekvens och späcktjocklek hos gråsäl 

*** Tillhörande indikatorer gäller utbredning av gråsäl, knubbsäl och vikaresäl 

**** Tillhörande indikatorer gäller abundans och trender för gråsäl, knubbsäl och vikaresäl 

Bottenmiljöer 

Havsplanen för Bottniska viken bedöms sammanlagt medföra en marginellt negativ 

effekt på olika bottenmiljöer. I de områden där vindkraftsetablering är planerad 

kommer detta att medföra permanenta förändringar i bottnarnas struktur, samtidigt 

som vindkraftverkens fundament skapar nya livsmiljöer för vissa arter bottenlevande 

organismer (Bergström, Kautsky mfl, 2012; WSP, 2018). Framtida vindkraftsparker 

är dock relativt glesa (högst ett verk per km2), varför den negativa påverkan på 

livsmiljöer bedöms som obetydlig. Påverkan under anläggnings- och framtida 

demonteringsfaser är förvisso mer omfattande, men relativt kortvarig, och därmed 

mycket liten sett till havsplaneområdet i sin helhet. Risken finns dock att arealen 

sandbankar och rev påverkas negativt av vindkraftsetableringen Finngrunden och 

Storgrundet områdena. Frågan behöver undersökas närmare vid tillståndsprövning 

så att inte etableringen bryter mot miljökvalitetsnormen D.1. 

Havsplanens förslag på sandutvinningsverksamhet på Svalans och Falkens grund i 

norra Bottenviken bedöms ha lokalt stora negativa effekter på havsbottnar av 

framförallt sand och grus med stor rörlighet (SGU, 2017). Det planerade området 

ligger under den fotiska zonen, varför verksamheten inte bedöms ha några negativa 

effekter för bottenlevande växter. Däremot bedöms effekten på bottenfauna kunna 

vara negativ där sedimentuttag sker och eventuellt även i närliggande områden där 

uppgrumlat sediment återsedimenterar. Effekterna från täktverksamheten är 

geografiskt väl begränsade, och därmed mycket små i förhållande till havsplanens 

helhet. 

Den senaste statusbedömning visar att Bottniska vikens bottnar av sand och lera i 

utsjön är de enda i svenska vatten som uppnår god miljöstatus (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2018b). I Tabell 34 sammanställs den samlade bedömningen av 

havsplanens effekt enligt relevanta bedömningsgrunder och miljökvalitetsnormer. 

Eftersom dessa effekter uppstår enbart i utsjön bedöms planen inte ha någon effekt 
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på det morfologiska tillståndet eller på alger och växter i kustvatten enligt 

ramdirektivet för vatten. 

Tabell 34. Samlad bedömning för bottenmiljöer i Bottniska viken. 

Bottenmiljöer 

HMD D6C3 
Utsträckning av fysisk störning i bentiska livsmiljöer 

Marginellt negativ effekt 

D6C5 * 
Omfattning negativa effekter av mänskliga belastningar 

Marginellt negativ effekt 

MKN Miljökvalitetsnorm D.1 – Indikator D.1.2 
Fysik förlust av sandbankar och rev 

Risk för liten negativ effekt 

Miljökvalitetsnorm D.2 
Bibehållen eller ökad areal biogena substrat 

Marginellt positiv effekt 

RDV Morfologiskt tillstånd i kustvatten och vatten i övergångszon Ingen effekt 

Makroalger och gömfröiga växter i kustvatten Ingen effekt 

* Relevanta tillhörande indikatorer innefattar bottenfauna i kustvatten (5.8A) och bottenfauna i utsjövatten 
(5.8B). 

10.2.2 Östersjön 

Planktonsamhällen 

Havsplanen har sammanlagt ingen effekt på planktonsamhällen i Östersjön. Den 

sandutvinning som planen föreslår i tre områden i sydvästra och södra Östersjön 

bedöms medföra geografiskt mycket begränsade och därmed förhållandevis små 

negativa effekter på plankton. Sedimentet i områdena består av sand och grus som 

generellt återsedimenterar inom 500 meter från arbetsområdet och risken för 

långvarig grumling eller minskade ljusförhållanden bedöms som försumbar (SGU, 

2017). Över större områden där havsplanen anger vägledning om särskild hänsyn till 

höga naturvärden antas bottentrålfiske minska och därmed även skrapning av 

havsbotten och risk för resuspension av sediment. Exakt var en sådan minskning 

kommer att ske, och i vilken utsträckning risk för resuspension och påverkan på 

planktonsamhällen reduceras, går inte att förutspå, men utvecklingen bedöms 

medföra en marginell förbättring i förutsättningarna för planktonsamhällen i de 

områden där bottentrålning förekommer (Wikström, Linders mfl, 2016; Sköld, 

Nilsson m.fl., 2018). Kortvariga och lokalt begränsade negativa effekter bedöms även 

kunna orsakas av grumling från borrnings-, gräv- och muddringsarbeten under 

anläggning- och nedmontering av vindparken i Södra Midsjöbanken. Med hänsyn till 

områdets grova sediment av sand och grus bedöms effekterna för planktonsamhällen 

i havsplanerområdet vara försumbara.  

Storlek och mängd av djurplankton och artsammansättningen av växtplankton 

uppnår enligt den senaste bedömningen av miljötillstånd god miljöstatus i tre av sex 

utsjöbassänger i havsplaneområdet, medan status för de övriga bassängerna och 

djurplankton är dålig eller ej bedömd (Tabell 35). 



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 264 - 
 

 
 

Tabell 35. Sammanvägd bedömning av status för växt- och djurplankton i Östersjöns bassänger (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2018b). God och dålig miljöstatus anges i grönt, respektive rött. Grå skuggning indikerar 
utebliven bedömning. 

 

Sammanlagt bedöms havsplanen inte ha någon effekt på tillståndet av 

planktonsamhällen i havsplaneområde Östersjön (Tabell 36). Havsplanen anses inte 

heller ha någon innebörd för vattenkvalitet i kustvatten enligt ramdirektivet för 

vatten. 

Tabell 36. Samlad bedömning för planktonsamhällen i Östersjön. 

Planktonsamhällen 

HMD D1C6 
Tillståndet i pelagiska livsmiljöer 

Ingen effekt 

D4C1 
Påverkan på trofiska gruppens mångfald 

Ingen effekt 

RDV Växtplankton i kustvatten och vatten i övergångszon Ingen effekt 

Fisk 

Den sammanlagda effekten av havsplanen för Östersjön på fisk bedöms vara 

försumbar. Detta gäller såväl pelagiska som bottennära arter. I ett flertal områden 

antas vägledning om särskild hänsyn till höga naturvärden leda till införande av 

åtgärder som minskar bottentrålningens intensitet, vilket ger en positiv effekt på 

framför allt bottennära arter. Antaganden för dessa områden gäller även högre 

fångsselektivitet, och därmed minskad bifångst av icke-målarter. Detta anses dock 

inte ha någon betydande effekt på den totala fångsten icke-målarter, eftersom 

bifångsten också tas i land, rapporteras och ingår i kvotberäkningen.  

En lokalt måttlig negativ effekt bedöms kunna uppstå i de föreslagna 

sandutvinningsområdena i sydvästra och södra Östersjön, orsakad av omfattande 

störning på botten, undervattensbuller och grumlighet. Det rör sig om förhållandevis 

mycket små områden jämfört med havsplaneområdet i sin helhet och av de tre 

områdena bedöms enbart Sandflyttan vara högproduktiv för fisk och innehålla 

viktiga livsmiljöer för kommersiellt viktiga arter såsom torks och plattfisk (Sveriges 

lantbruksuniversitet, Institutonen för akvatiska resurser, 2018b). Området 

Klippbanken är belägen utanför viktiga lekområden för torsk, men torsklarver 

förekommer i området och kan påverkas negativt av ökad turbiditet (Sköld, Nilsson 

mfl, 2018). Sandtäktsverksamheten bör därför föregås av detaljerad inventering med 

syfte att minimera potentiella negativa effekter för bl.a. fiskfaunan. Den negativa 

Havsbassäng Växtplankton Djurplankton 

Arkonahavet och Södra Öresund   

Bornholmshavet och Hanöbukten   

Östra Gotlandshavet   

Norra Gotlandshavet   

Västra Gotlandshavet   

Ålands hav   
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effekten på fisk som etablering av vindkraft i Södra Midsjöbanken bedöms medföra 

är försumbar i förhållande till arternas utbredning. Tillskott av konstgjort hårt 

substrat och undanträngning av trålfiske från området kan vara positiva för 

fisksamhällen.  

Positiva effekter för fisk bedöms även kunna uppstå i samband med förflyttningen av 

sjöfartsleden i de två utredningsområdena Salvo rev och Hoburgs bank. 

Miljöstatus enligt somliga bedömningskriterier som anses vara relevanta för en 

samlad bedömning av planens effekter på fisk i havsplaneområde Östersjön anges i 

Tabell 37. Kriterium D4C1 uteblev från den senaste statusbedömningen, medan 

bedömningen av kriterium D4C2 visar att rovfisk i Östersjön enbart uppnår god 

status i bassängen Östergötlands och Stockholms skärgård mellankustvatten.22 I 

Tabell 38 sammanställs bedömningen av havsplanens innebörd. 

Havsplanen bedöms inte ha någon effekt på vandrande fiskarter eller bottenfauna i 

Östersjöns kustvatten eller vatten i övergångszon. 

Tabell 37. Sammanställning av status för somliga bedömningskriterier för fisk i Östersjön enligt HMD (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2018b). God och dålig miljöstatus anges i grönt, respektive rött. Vit skuggning indikerar 
utebliven bedömning.  

Art/Population 

Kriterium och status 

D1C2 D3C1 D3C2 D9C1* 

Kustfisk     

Bottennära fiskar     

Pelagiska fiskar     

Skarpsill     

Sill, vårlekande Västra Östersjön     

Sill, Centrala Östersjön     

Torsk, Västra Östersjön     

Torsk, Östra Östersjön     

* Baserat på gifthalter i blåmussla, abborre, sill/strömning, skarpsill, lax och öring. 

 

                                                           
22 Faktablad för att bedöma god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen, 
https://www.havochvatten.se/download/18.73800df2167072a23ab85ab2/1549541950569/faktablad-4-2-a-
abundans-viktiga-funktionella-grupper-fisk-kustvatten.pdf. 
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Tabell 38. Samlad bedömning för fisk i Östersjön. 

Fisk 

HMD D1C2 
Abundans av arter av fåglar, däggdjur och fiskar 

Ingen effekt 

D3C1 
Fiskeridödligheten hos kommersiellt nyttjade arter 

Ingen effekt 

D3C2 
Lekbeståndets biomassa hos kommersiellt nyttjade arter 

Ingen effekt 

D4C1  
Påverkan på trofiska gruppens mångfald  

Ingen effekt 

D4C2* 
Påverkan på balansen i abundans mellan trofiska grupper 

Ingen effekt 

D9C1 
Farliga ämnen i marina livsmedel 

Ingen effekt 

Miljökvalitetsnorm C.3 – Indikator C.3.2 
Lekbiomassa för kommersiellt nyttjande bestånd 

Ingen effekt 

Miljökvalitetsnorm C.4 – Indikator C.4.1 
Storleksstruktur fisksamhället i utsjövatten 

Ingen effekt 

MKN Vandringsbenägna fiskarter Ingen effekt 

Bottenfauna i kustvatten och vatten i övergångszonen Ingen effekt 

RDV D1C2 
Abundans av arter av fåglar, däggdjur och fiskar 

Ingen effekt 

D3C1 
Fiskeridödligheten hos kommersiellt nyttjade arter 

Ingen effekt 

* Tillhörande indikator avser karp- och rovfiskar i kustvatten. 

Fågel  

Havsplanen Östersjön bedöms ha en sammanlagt liten positiv effekt på havsfågel i 

kustzonen, samtidigt som en liten negativ effekt på havsfågel i utsjön. Den positiva 

effekten uppstår som följd av antaganden om minskad bifångst av fågel i fiskeredskap 

i områden med beteckning ”särskild hänsyn till höga naturvärden”. En närmare 

bedömning av effektens storlek är inte möjlig eftersom det inte finns några exakta 

siffror om bifångst av fåglar och eftersom eventuella specifika åtgärder för att minska 

bifångsten inte går att förutse i dagsläget. 

Etablering av vindkraftparken i Södra Midsjöbanken bedöms medföra en lokalt stor 

negativ effekt på havsfåglar, däribland skyddade arter som alfågel, ejder och 

tobisgrissla som övervintrar i området. Trots brist på specifika studier om 

beteendeförändring, bedöms risken för habitatförlust som stor då fåglar i tidigare 

undersökningar visats undvika vindparksområden. Undanträngningseffekten 

varierar dock mellan olika arter och områden, och det har visats att trutar, måsar och 

skarv söker sittplatser på vindkraftverkens fundament (Rydell, Ottvall mfl, 2017). 

Alfågel i synnerhet har i tidigare studier visat ett varierande beteende (Rydell, Ottvall 

mfl, 2017; Pettersson, 2005).  

Den eventuella förflyttningen av sjöfartslederna söder och norr om Gotland, som 

utredningsområdena i havsplanen öppnar för, har enligt modellering visats ha små 
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positiva effekter på havsfåglar. Denna slutsats baseras på antagandet att sjöfart helt 

förflyttas till djupare vatten, där fågelförekomsten är mycket lägre.  

Den senaste statusbedömningen visar att enbart två kategorier övervintrande fågel 

uppnår god miljöstatus i Östersjön, nämligen betande och pelagiskt födosökande 

fåglar. När det gäller häckande fåglar visar bedömningen för hela svenska 

havsområdet god miljöstatus för betande, pelagiskt födosökande och ytfödosökande 

arter (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). Alfågel uppmärksammas särskilt i 

samband med energiutvinning i Södra Midsjöbanken, inte bara utifrån områdets 

betydelse som övervintringshabitat, utan också utifrån artens hotade status och 

negativa populationsutveckling de senaste två decennierna. Trots den lokalt stora 

negativa effekt som vindkraft anses medföra på Södra Midsjöbanken, bedöms 

havsplanen för Östersjön ha en förhållandevis måttlig negativ effekt på fågel sett till 

havplaneområdets helhet och mängden andra påverkansfaktorer.  

Havsplanens effekter på fågel är inte relevanta för någon av bedömningsgrunderna 

enligt ramdirektivet för vatten. 

Tabell 39. Samlad bedömning för fågel i Östersjön. 

Fågel 

HMD D1C2 
Påverkan på populationen 

Måttlig negativ effekt 

D4C1  
Påverkan på trofiska gruppens mångfald  

Måttlig negativ effekt 

RDV Ingen relevant bedömningsgrund Bedömning uteblir 

Däggdjur 

Havsplanen för Östersjön har sammanlagt en marginellt positiv effekt på marina 

däggdjur. De positiva effekterna är lite större för tumlare än för säl, och anses i både 

fall bero på minskad dödlighet i bifångst eller fysisk störning från fiske och 

försvarsverksamhet i områden där havsplanen vägleder om särskild hänsyn till höga 

naturvärden. Antaganden som görs för dessa områden gäller tillämpning av 

bifångstminimerande redskap i trål- och garnfiske, samt större anpassning av 

försvarsövningar under biologiskt känsliga perioder för däggdjur. Motsvarande 

anpassning antas också kunna vara möjligt när det gäller anläggningen av 

vindkraftparken i Södra Midsjöbanken, som utgör ett särskilt viktigt kalvnings- och 

parningsområde för den akut hotade populationen östersjötumlare (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2017e). Antaget att lämpliga skyddsvillkor tillämpas bedöms 

effekten av vindkraftsetablering som obetydlig sett till den kumulativa påverkan i 

området.  

De föreslagna sandutvinningsverksamheterna i sydvästra och södra Östersjön medför 

också risken att såväl tumlare som säl undviker områdena och därmed förlorar 

habitat. Områdena är dock få och förhållandevis mycket små i förhållande till 

arternas utbredning och effekten bedöms därför som liten på populationsnivå. 
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Den modellerade förflyttningen av sjöfartsleden i utredningsområdet söder om 

Gotland som gjordes inom ramen för denna bedömning visar små positiva effekter 

för östersjötumlare. Detta anses vara betydande utifrån populationens hotade status 

och artens känslighet för buller från fartyg. 

Statusbedömningen visar att gråsäl uppnår god miljöstatus när det gäller abundans, 

trender och utbredning i alla bassänger i Östersjön förutom i Arkonahavet och 

Öresund, där alla historiska habitat inte används (Havs- och vattenmyndigheten, 

2018b). Knubbsäl däremot uppnår god miljöstatus vad gäller abundans i alla 

bassänger förutom Arkonahavet och Öresund, men inte när det gäller abundans och 

trender. Statusbedömning för tumlare uteblev på grund av avsaknaden av 

funktionella indikatorer. I Tabell 40 sammanställs den samlade effekter enligt 

havsmiljödirektivets kriterier, som berör framförallt arternas utbredning, men även 

effekter på bifångst av tumlare. 

Havsplanens effekter på däggdjur är inte relevanta för någon av 

bedömningsgrunderna enligt ramdirektivet för vatten. 

Tabell 40. Samlad bedömning för däggdjur i Östersjön. 

Däggdjur 

HMD D1C1* 
Dödlighet till följd av bifångst 

Marginellt positiv effekt 

D1C2 
Påverkan på populationen 

Marginellt positiv effekt 

D1C3** 
Populationernas demografiska egenskaper 

Ingen effekt 

D1C4*** 
Utbredning av arter 

Marginellt positiv effekt 

D4C1**** 
Påverkan på trofiska gruppens mångfald  

Marginellt positiv effekt 

RDV Ingen relevant bedömningsgrund Bedömning uteblir 

* Tillhörande indikator gäller bifångst av tumlare 

** Tillhörande indikatorer gäller dräktighetsfrekvens och späcktjocklek hos gråsäl 

*** Tillhörande indikatorer gäller utbredning av gråsäl, knubbsäl och vikaresäl 

**** Tillhörande indikatorer gäller abundans och trender för gråsäl, knubbsäl och vikaresäl 

Bottenmiljöer 

Den sammanlagda effekten av havsplanen Östersjön på bottenmiljöer bedöms som 

försumbar. Små positiva effekter förväntas kunna uppstå i områdena där havsplanen 

vägleder om särskild hänsyn till höga naturvärden utifrån antagandet om minskad 

yta bottentrålning i sådana områden. Förflyttning av sjöfartslederna till djupare 

vatten i samband med utredningsområdena söder och norr om Gotland skulle också 

leda till en något minskad påverkan på grundare bottenmiljöer enligt modelleringen 

som gjorts inom ramen för bedömningen.  

Lokalt stora negativa effekter bedöms uppstå i de tre föreslagna 

sandutvinningsområdena i sydvästra och södra Östersjön. Alla tre områden är 

belägna under den fotiska zonen, varför täktverksamheten inte bedöms ha några 
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negativa effekter för bottenlevande växter. Effekterna på bottenfauna bedöms 

däremot vara mycket negativa pga. uttag stora mängder sediment samt 

återsedimentering av uppgrumlat sediment i närområdet. Enligt en tidigare 

förundersökning är sannolikheten liten att bortförda massor i framtiden ersätts 

naturligt (SGU, 2017), varför effekterna bör ses som permanenta. I området 

Sandflyttan bedöms inte sandtäktverksamhet kunna bedrivas på ett hållbart sätt. 

Trots lokalt stora negativa effekter för bottenmiljöer, är effekterna från 

täktverksamheten geografiskt begränsade, och små i förhållande till arealen 

sandbankar i Östersjön havsplaneområde. Risken finns dock att permanent fysisk 

störning går emot miljökvalitetsnormen D.1 i området Sandflyttan, vilket behöver 

undersökas närmare under Natura 2000 prövning. 

Den föreslagna etableringen av vindkraft i Södra Midsjöbanken kommer medföra 

permanenta förändringar i bottnarnas struktur. Vindkraftverkens fundament skapar 

däremot nya livsmiljöer för vissa bottenlevande organismer. Den sammanlagda 

negativa effekten för bottenmiljöer bedöms som mycket liten. Påverkan under 

anläggnings- och framtida demonteringsfaser anses vara mer omfattande, men 

kortvariga och därför förhållandevis mycket små. Påverkan på specifika bottentyper 

behöver undersökas närmare under framtida prövningsprocesser för att undvika att 

värdefulla bottenmiljöer skadas.  

Enligt den senaste statusbedömning uppnår ingen bottenmiljötyp i Östersjön god 

miljöstatus (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). Den samlade bedömningen av 

havsplanens effekt enligt relevant bedömningsgrunder och miljökvalitetsnormer 

sammanställs i Tabell 41. Eftersom dessa effekter uppstår enbart i utsjön bedöms 

planen inte ha någon effekt på det morfologiska tillståndet eller på alger och växter i 

kustvatten enligt ramdirektivet för vatten. 

Tabell 41. Samlad bedömning för bottenmiljöer i Östersjön. 

Bottenmiljöer 

HMD D6C3 
Utsträckning av fysisk störning i bentiska livsmiljöer 

Ingen effekt 

D6C5 * 
Omfattning negativa effekter av mänskliga belastningar 

Ingen effekt 

Miljökvalitetsnorm D.1 – Indikator D.1.2 
Fysik förlust av sandbankar och rev 

Risk för marginellt negativ effekt 

MKN Miljökvalitetsnorm D.2 
Bibehållen eller ökad areal biogena substrat 

Marginellt positiv effekt 

Morfologiskt tillstånd i kustvatten och vatten i övergångszon Ingen effekt 

RDV Makroalger och gömfröiga växter i kustvatten Ingen effekt 

D6C3 
Utsträckning av fysisk störning i bentiska livsmiljöer 

Ingen effekt 
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10.2.3 Västerhavet 

Planktonsamhällen 

Minskat bottentrålfiske, som havsplanens vägledning om särskild hänsyn till höga 

naturvärden antas kunna medföra, bedöms kunna ge en liten positiv effekt i form av 

minskad grumlighet i flera områden i Västerhavet. Detta kan vara gynnsamt för 

planktonsamhällen i de områden där trålning sker på bottnar av finsediment 

(Wikström, Linders mfl, 2016; Sköld, Nilsson mfl, 2018). Omfattningen på 

förbättringen är inte möjlig att bedöma exakt. Kortvariga och lokalt begränsade 

negativa effekter bedöms även kunna orsakas av grumling under anläggning och 

nedmontering av energiutvinningsanläggningarna i de två utpekade områdena i 

södra Kattegatt. Effekterna för planktonsammansättningen i Västerhavet bedöms 

dock vara försumbara med hänsyn till områdenas förhållandevis grova 

sedimenttyper.  

Sammanlagt bedöms havsplanen medföra en marginell förbättring sett till 

havsplaneområdet i sin helhet. 

Artsammansättningen av växtplankton bedöms uppnå god miljöstatus i Västerhavets 

två havsbassänger (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). Status på djurplankton 

har inte bedömts på grund av avsaknad av bedömningsgrunder. Havsplanen anses 

inte ha någon innebörd för vattenkvalitet i kustvatten enligt ramdirektivet för vatten 

(Tabell 42). 

Tabell 42. Samlad bedömning för planktonsamhällen i Västerhavet. 

Planktonsamhällen 

HMD D1C6 
Tillståndet i pelagiska livsmiljöer 

Marginellt positiv effekt 

D4C1 
Påverkan på trofiska gruppens mångfald 

Marginellt positiv effekt 

RDV Växtplankton i kustvatten och vatten i övergångszon Ingen effekt 

Fisk 

Havsplanen för Västerhavet antas innebära minskad belastning från fiske och 

försvarsverksamhet i ett flertal områden betecknade med ”särskild hänsyn till höga 

naturvärden”. Detta bedöms föranleda en sammanlagt liten positiv effekt på 

pelagiska och bottennära fiskarter, inklusive vandrande arter, samt på viktiga 

lekområden för fisk och skaldjur. Osäkerheten om hur framtida anpassningsåtgärder 

inom dessa områden eventuellt kommer att se ut omöjliggör en närmare precisering 

av havsplanens effekter på specifika populationer i havsplaneområdet.  

Etablering av nya vindkraftverk i två områden i södra Kattegatt bedöms medföra en 

liten negativ effekt, som anses vara störst under anläggning och nedmontering av 

vindkraftverken pga. kraftiga impulsiva ljud som kan påverka fiskbeteende 

(Bergström, Kautsky mfl, 2012). Etableringen orsakar förhöjt undervattensbuller 

även under driftfasen, men effekten anses vara försumbar i relation till övriga effekter 
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i områdena. Tidigare studier har även visat större mängder bottennära fiskarter inom 

vindkraftsparker (Bergström, Lagenfelt mfl, 2013; Raoux, Tecchio mfl, 2017). Att 

trålfiske troligtvis uteblir från vindkraftsområdet anses också vara gynnsamt för 

fisksamhällen. 

Miljöstatus enligt vissa bedömningskriterier, som anses vara relevanta för en samlad 

bedömning av planens effekter på fisk i havsplaneområde Västerhavet, anges i Tabell 

43. Kriterierna D4C1 och D4C2 uteslöts från den senaste statusbedömningen för 

Västerhavet.23 I Tabell 44 sammanställs bedömningen av havsplanens innebörd. 

Havsplanens små positiva effekter på fiskarter och lekområden i utsjön bedöms även 

kunna medföra en liten positiv effekt på vandrande fiskarter och bottenfauna i 

Västerhavets kustvatten eller vatten i övergångszon. 

Tabell 43. Sammanställning av status för somliga bedömningskriterier för fisk i Västerhavet enligt HMD (Havs- 
och vattenmyndigheten, 2018b). God och dålig miljöstatus anges i grönt, respektive rött. Vit skuggning indikerar 
utebliven bedömning.  

Art/Population 

Kriterium och status 

D1C2 D3C1 D3C2 D9C1* 

Kustfisk     

Bottennära fiskar     

Pelagiska fiskar     

Skarpsill     

Sill, vårlekande     

Sill, höstlekande     

Sill, NÖ Atlanten, Norskt vårlekande     

Torsk, Skagerrak     

* Baserat på gifthalter i blåmussla, abborre, sill/strömning, skarpsill, lax och öring. 

 

                                                           
23 Faktablad för att bedöma god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen, 
https://www.havochvatten.se/download/18.73800df2167072a23ab85ab2/1549541950569/faktablad-4-2-a-
abundans-viktiga-funktionella-grupper-fisk-kustvatten.pdf. 
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Tabell 44. Samlad bedömning för fisk i Västerhavet. 

Fisk 

HMD D1C2 
Abundans av arter av fåglar, däggdjur och fiskar 

Liten positiv effekt 

D3C1 
Fiskeridödligheten hos kommersiellt nyttjade arter 

Liten positiv effekt 

D3C2 
Lekbeståndets biomassa hos kommersiellt nyttjade arter 

Liten positiv effekt 

D4C1  
Påverkan på trofiska gruppens mångfald  

Liten positiv effekt 

D4C2* 
Påverkan på balansen i abundans mellan trofiska grupper 

Liten positiv effekt 

D9C1 
Farliga ämnen i marina livsmedel 

Ingen effekt 

MKN Miljökvalitetsnorm C.3 – Indikator C.3.2 
Lekbiomassa för kommersiellt nyttjande bestånd 

Liten positiv effekt 

Miljökvalitetsnorm C.4 – Indikator C.4.1 
Storleksstruktur fisksamhället i utsjövatten 

Liten positiv effekt 

RDV Vandringsbenägna fiskarter Liten positiv effekt 

Bottenfauna i kustvatten och vatten i övergångszonen Liten positiv effekt 

* Tillhörande indikator avser karp- och rovfiskar i kustvatten. 

Fågel  

Sammanlagt bedöms havsplanen för Västerhavet ha en marginellt negativ effekt på 

sjöfåglar. Effekten uppstår som följd av vindkraftsetablering i två områden i södra 

Kattegatt. Parkerna innebär risk för habitatförlust för arter som väjer undan för 

vindkraftverken eller väljer bort vindkraftparken som födosöksområde. Arterna som 

förekommer i områdena visar enligt tidigare undersökningar varierande beteenden i 

förhållande till vindkraftsparker, varför undanträngningseffekten blir svårt att 

bedöma. Effekten på populationer bedöms som förhållandevis liten eftersom det 

återstår andra lämpliga övervintringslokaler i relativ närhet till de två föreslagna 

energiutvinningsområdena. Risken för kumulativ påverkan av flera 

vindparksetableringar i ett för övrigt högtrafikerat område bör dock noteras och 

undersökas närmare vid framtida tillståndsprövning. 

Statusbedömningen när det gäller havsfåglar på Västerhavet är samma som för 

Östersjön. Bland övervintrande fåglar är det enbart betande och pelagiskt 

födosökande fåglar som uppnår god miljöstatus, medan bedömningen visar god 

miljöstatus för betande, pelagiskt födosökande och ytfödosökande häckande arter 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). 
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Tabell 45. Samlad bedömning för fågel i Västerhavet. 

Fågel 

HMD D1C2 
Påverkan på populationen 

Liten negativ effekt 

D4C1  
Påverkan på trofiska gruppens mångfald  

Liten negativ effekt 

RDV Ingen relevant bedömningsgrund Bedömning uteblir 

Däggdjur 

Havsplanen för Västerhavet har sammanlagt en liten positiv effekt för knubbsäl, samt 

nordsjö- och bälthavstumlare. Effekter uppstår som följd av antaganden om minskad 

påverkan från fiske och försvarsverksamhet i områden där havsplanen vägleder om 

särskild hänsyn till höga naturvärden. Inom dessa områden antas vägledningen 

innebära minskad bifångst av marina däggdjur respektive minskad störning under 

biologiskt känsliga perioder.  

Den i havsplanen föreslagna etableringen av vindkraft i södra Kattegatt innebär 

risker för måttlig störning av den hotade populationen bälthavstumlare, i synnerhet 

under byggfasen i området Stora Middelgrund. Tillsammans med Öresunds mynning 

i norr utgör Stora Middelgrund det viktigaste habitat för bälthavspopulationen i 

svenska vatten (Carlström & Carlén, 2016). Förutsatt att lämpliga åtgärder tillämpas 

som minskar påverkan på tumlarpopulationen bedöms effekten av 

vindkraftsetablering som mycket liten sett till andra belastningar i området, nämligen 

den omfattande sjöfartstrafiken (Nabe-Nielsen, Tougard mfl, 2011). Effekterna under 

driftfasen vindkraftsparkerna bedöms vara obetydliga i förhållande till övriga 

belastningar. Vindkraftsetablering i området bedöms även kunna minska 

fiskeintensiteten inom vindparkerna, vilken kan minska dödligheten av bifångst i 

fiskenät. Drunkning i stormaskiga passiva redskap är en viktig dödsorsak för tumlare 

i svenska vatten (Carlström & Carlén, 2015; Lunneryd, Königson mfl, 2004), varför 

fiskefria områden bedöms ha en positiv effekt för populationen.  

Statusbedömningen visar att knubbsäl uppnår god miljöstatus i Västerhavets alla 

bassänger. Avsaknaden av funktionella indikatorer gjorde att statusbedömning för 

tumlare uteblev (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). I Tabell 46 sammanställs 

den samlade effekter enligt havsmiljödirektivets kriterier, som berör framförallt 

arternas utbredning samt bifångst av tumlare.  

Havsplanens effekter på däggdjur är inte relevanta för någon av 

bedömningsgrunderna enligt ramdirektivet för vatten. 
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Tabell 46. Samlad bedömning för däggdjur i Västerhavet. 

Däggdjur 

HMD D1C1* 
Dödlighet till följd av bifångst 

Liten positiv effekt 

D1C2 
Påverkan på populationen 

Marginellt positiv effekt 

D1C3** 
Populationernas demografiska egenskaper 

Ingen effekt 

D1C4*** 
Utbredning av arter 

Ingen effekt 

D4C1**** 
Påverkan på trofiska gruppens mångfald  

Marginellt positiv effekt 

RDV Ingen relevant bedömningsgrund Bedömning uteblir 

* Tillhörande indikator gäller bifångst av tumlare 

** Tillhörande indikatorer gäller dräktighetsfrekvens och späcktjocklek hos gråsäl 

*** Tillhörande indikatorer gäller utbredning av gråsäl, knubbsäl och vikaresäl 

**** Tillhörande indikatorer gäller abundans och trender för gråsäl, knubbsäl och vikaresäl 

Bottenmiljöer 

Västerhavets havsplan bedöms medföra en sammanlagt liten positiv effekt för 

bottenmiljöer. Huvudorsaken är en minskning av störning från bottentrålning som 

antas förekomma i områdena betecknade med ’särskild hänsyn till höga 

naturvärden’. Förbättringen blir störst i centrala och norra Skagerrak, där ’särskilt 

hänsyn’ områden sammanfaller med hög trålningsintensitet.  

Etableringen av vindkraft i södra Kattegatt som havsplanen föreslår bedöms orsaka 

permanenta förändringar i bottnarnas struktur. Vindkraftverkens fundament skapar 

däremot nya livsmiljöer för vissa bottenlevande organismer. Påverkan under 

anläggnings- och framtida demonteringsfaser anses vara mer omfattande, men 

kortvariga och därför förhållandevis mycket små. Den sammanlagda negativa 

effekten för bottenmiljöer bedöms som mycket liten i förhållande till 

havsplaneområdets storlek och övriga påverkansfaktorer. 

Enligt den senaste statusbedömning uppnår inte bottenmiljötyper i Västerhavet god 

miljöstatus (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). Havsplanens samlade effekter 

enligt relevanta havsmiljödirektivets bedömningsgrunder och tillhörande 

miljökvalitetsnormer sammanställs i Tabell 47. Eftersom dessa effekter uppstår 

enbart i utsjön bedöms planen inte ha någon effekt på det morfologiska tillståndet 

eller på alger och växter i kustvatten enligt ramdirektivet för vatten. 
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Tabell 47. Samlad bedömning för bottenmiljöer i Västerhavet. 

Bottenmiljöer 

HMD D6C3 
Utsträckning av fysisk störning i bentiska livsmiljöer 

Liten positiv effekt 

D6C5 * 
Omfattning negativa effekter av mänskliga belastningar 

Liten positiv effekt 

MKN Miljökvalitetsnorm D.1 – Indikator D.1.2 
Fysik förlust av sandbankar och rev 

Liten positiv effekt 

Miljökvalitetsnorm D.2 
Bibehållen eller ökad areal biogena substrat 

Liten positiv effekt 

RDV Morfologiskt tillstånd i kustvatten och vatten i övergångszon Ingen effekt 

Makroalger och gömfröiga växter i kustvatten Ingen effekt 

10.2.4 Gemensam bedömning för alla tre havsplaner 

I Tabell 48 sammanställs resultat för de kriterier enligt havsmiljödirektivet (HMD) 

och tillhörande miljökvalitetsnormer, samt bedömningsgrunder enligt ramdirektivet 

för vatten (RDV) vars bedömning är samma för alla tre havsområden. I de flesta fall 

rör det sig om kriterier som havsplanerna inte påverkar. 
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Tabell 48. Bedömningsresultat som är gemensamma för alla tre havsplanerna 

 Kriterium/bedömningsgrund Havsplanernas effekt 

HMD D2 
Främmande arter 

Havsplanerna bedöms inte ha någon effekt på 
introduktionen av främmande arter i svenska vatten. 
Kraftig utbyggnad av havsbaserad vindkraft kan teoretiskt 
underlätta spridning av introducerade främmande arter, 
men dagens kunskapsläge är otillräckligt för att dra 
slutsatser om möjliga effektens storlek. 

Miljökvalitetsnorm C.1 
Ingen förekomst och spridning av främmande 
arter 

D5 
Övergödning 

Havsplanerna bedöms inte ha någon effekt på 
tillförseln eller spridning av näringsämnen, eller på 
övergödning i svenska vatten. 

Miljökvalitetsnorm A.1 
Minskad tillförsel av näringsämnen från 
mänsklig verksamhet 

D7 
Bestående förändringar av hydrografiska 
villkor 

Den kraftiga utbyggnaden av havsbaserad vindkraft till 
trots, bedöms antalet, storleken och tätheten 
vindkraftverksfundament som för låga för att påverka 
våg- och strömförhållanden i de utpekade 
energiutvinningsområdena. Havsplanerna bedöms 
därför ha en försumbar effekt på hydrografiska 
förhållanden i utsjön. 

Miljökvalitetsnorm D.3 
Ingen påverkan från permanenta förändringar 
av hydrografiska förhållanden 

D8 
Koncentration och effekter av farliga ämnen 

Antagandet om minskad påverkan från försvars-
verksamhet i områden betecknade med ’särskild 
hänsyn till höga naturvärden’ gäller delvis minskad 
tillförsel av farliga ämnen. Beteckningen kan därmed 
ha en marginellt positiv effekt, beroende på hur den 
kommer att förverkligas i framtiden. 
Havsplanerna innehåller inga förvaltningsåtgärder 
som reglerar tillförsel eller spridning av farliga ämnen 
från övriga verksamheter. Sett till den kumulativa 
påverkan från farliga ämnen i svenska vatten bedöms 
effekten som havsplanerna medför som försumbar. 

Miljökvalitetsnorm B.1 
Minskad tillförsel av farliga ämnen från 
mänsklig verksamhet 

Miljökvalitetsnorm B.2 
Farliga ämnen orsakar inga negativa effekter 
på biologisk mångfald och ekosystem 

D10 
Marint skräp 

Havsplanerna bedöms inte ha någon effekt när det 
gäller mängd eller spridning marint skräp, eftersom de 
saknar förvaltningsverktyg som reglerar tillförseln av 
skräp från mänsklig verksamhet. Miljökvalitetsnorm E.1 

Havsmiljö fri från skräp 

D11 
Undervattensbuller 

Antaganden om minskad påverkan från fiske- och 
försvarsverksamhet i områden med beteckning 
’särskild hänsyn till höga naturvärden’ anses leda till 
minskat undervattensbuller i dessa områden. Den 
möjliga förflyttningen av sjöfartsleden söder om 
Gotland till djupare vatten bedöms också minska 
bullernivån från sjöfart. Samtidigt kommer 
vindkraftsutbyggnaden samt sandutvinningsverks-
amheterna öka undervattensbuller i ett flertal mindre 
områden. 
Havsplanernas samlade bestående effekt bedöms 
därför som mycket liten, eller till och med obetydlig.  
Det antas vara möjligt att begränsa tillförsel av 
impulsivt ljud under anläggning och avverkning 
vindkraftsparker under känsliga perioder för däggdjur. 

Miljökvalitetsnorm E.2 
Inget skadligt impulsivt ljud i marina 
däggdjurs utbredningsområden under 
känsliga tidsperioder 

RDV Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer i 
kustvatten och vatten i övergångszon 

 Konnektivitet  

 Hydrografiska villkor  

Antalet, storleken och tätheten vindkraftverk bedöms 
för låga för att påverka våg- och strömförhållanden 
eller orsaka någon barriäreffekt som motverkar 
konnektivitet i och mellan utsjön, kustvatten och 
vatten i övergångszon.  
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 Kriterium/bedömningsgrund Havsplanernas effekt 

Fysikaliskkemiska kvalitetsfaktorer i 
kustvatten och vatten i övergångszon  

 Siktdjup 

 Näringsämnen 

 Syrebalans 

 Särskilt förorenande ämnen 

Havsplanerna bedöms inte ha någon effekt på 
tillförseln eller spridning av näringsämnen och 
förorenande ämen, eller på övergödning och 
syreförhållanden i svenska kustvatten och vatten i 
övergångszon. 
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Del 2 

I denna andra del redogörs resultaten av analyser av havsplanernas bidrag till att 

uppfylla Sveriges miljömål samt till att skydda och bevara ekosystemtjänster. 

Resultaten sammanställs på nationell nivå, dvs. för alla tre havsplaner Sveriges 

miljökvalitetsmål 

Havsplanerna anses ha möjlighet att direkt påverka vissa miljömålen enligt Tabell 49. 

Tabell 49. Havsplanernas möjlighet till att påverka Sveriges miljömål. 

Miljömål Möjligheten för havsplanen att påverka 

Begränsad klimatpåverkan Genom att vägleda om lämpliga områden för utvinning 
av förnybar energi. 

Frisk luft Genom att vägleda om den rumsliga fördelningen av 
båt- och fartygstrafik och tillhörande luftutsläpp i 
förhållande till samhällen och natur. 

Bara naturlig försurning Ingen påverkan. 

Giftfri miljö Genom att vägleda om rumslig fördelning av 
aktiviteter som påverkar havsbotten och riskerar 
frigöra miljögifter som finns i sedimentet.  

Skyddande ozonskikt Ingen påverkan. 

Säker strålmiljö Ingen påverkan. 

Ingen övergödning Ingen påverkan. 

Levande sjöar och vattendrag Ingen påverkan. 

Grundvatten av god kvalitet Ingen påverkan. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård Genom att vägleda om företräde och rumslig 
fördelning av aktiviteter som påverkar bestånd av fisk 
och skaldjur, och det allmänna ekologiska statuset för 
kustvatten. 

Myllrande våtmarker Ingen påverkan. 

Levande skog Ingen påverkan. 

Ett rikt odlingslandskap Ingen påverkan. 

Storslagen fjällmiljö Ingen påverkan. 

God bebyggd miljö Ingen påverkan. 

Ett rikt växt- och djurliv Genom att vägleda om företräde och rumslig 
fördelning av områden för naturskydd, och av 
aktiviteter som påverkar bevarande status för olika 
naturtyper och arter, och tillgänglighet för människan 
natur- och kulturmiljöer. 
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I Tabell 50 sammanfattas bedömningarna över hur planförslagen för Bottniska viken, 

Östersjön och Västerhavet gemensamt bidrar till måluppfyllelse för Sveriges 

miljömål. Bedömningen görs i förhållande till specifika indikatorer eller aspekter 

under varje mål som havsplanering anses kunna påverka. I sista kolumnen till höger 

sammanfattas bedömningen för alla tre havsområden. Bedömningen använder 

samma sjugradiga intensitetsskala som förr och innefattar effekternas geografiska 

omfattning. I denna översiktliga bedömning ligger fokus på långsiktiga eller 

bestående effekter, varför effekternas varaktighet inte anges i tabellen. 
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Miljökvalitetsmål  

Precisering 

Samlad bedömning 

Begränsad klimatpåverkan 

Klimatpåverkande 

utsläpp 

Liten positiv effekt av internationell betydelse 

Havsplanerna bedöms skapa förutsättningar för en kraftigt utökad etablering av havsbaserad vindkraft. Vägledning i 

havsplanernas förväntas underlätta tillståndsprövningsprocesser och därmed höja takten för förnybar energiutvinning till 

havs. Enligt beräkningar i hållbarhetsbedömningen kan havsplanerna bidra till en Xprocent reduktion av Sveriges 

växthusgasutsläpp.  

 

Frisk luft 

Halter av skadliga 

luftföroreningar 

Ingen eller marginell negativ effekt av lokal betydelse 

Havsplanerna påverkar inte sjöfart som är den maritima näringen som släpper ut mest luftföroreningar. Vägledningen om 

sandutvinning och kustnära rekreation som mest lämplig användning anses bidra till marginellt förhöjda utsläpp i berörda 

kustnära områden. Liknade bedömning görs av effekterna från ökad servicebåttrafik till och från de planerade 

vindkraftsparkerna. Havsplanen bedöms inte ha någon nettoeffekt på utsläpp från fiskebåtar. 

 

Giftfri miljö 

Påverkan på 

människors hälsa 

och ekosystem  

Ingen eller marginell negativ effekt av lokal betydelse 

Genom att vägleda om utveckling av sandtäktverksamhet i utvalda områden bedöms havsplanerna kunna bidra till förhöjd 

risk att miljögifter frigörs från sedimentet och tas upp av marina organismer. Det finns dock idag inget belägg för att 

områdena i fråga har förhöjda halter miljögifter. Ökad små- och servicebåtstrafik i samband med vägledning om prioriterad 

användning rekreation, energi och sandutvinning medför högre risk för operativa utsläpp som drabbar miljön lokalt. 
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Miljökvalitetsmål  

Precisering 

Samlad bedömning 

Hav i balans samt levande 

kust och skärgård 

Bevarande av biologisk 

mångfald 

Främjande av hållbar 

nyttjande 

Skydd av värdefulla 

områden 

Liten positiv effekt av internationell betydelse 

Genom vägledning om etablering av havsbaserad vindkraft och utveckling av sandtäktsverksamhet i ett fåtal värdefulla 

områden medför havsplanerna en förhöjd risk för störning av värdefulla och i vissa fall hotade arter och livsmiljöer. 

Samtidigt öppnar havsplanen genom vägledning om särskild hänsyn till höga naturvärden för möjligheten för ökat skydd 

av habitat och arter i betydligt flera och större områden.  

Utpekande av mest lämplig användning har i de flesta fall tagit hänsyn till de underliggande naturvärden och undvikit de 

mest värdefulla områdena. Vägledning om hänsyn till höga naturvärden signalerar för sektorerna och 

tillsynsmyndigheterna behovet av att anamma hållbarhetsprinciper i framtida verksamheter.  

Det är också positivt att användning natur bekräftar alla befintliga och planerade skyddade områden, riksintressen 

naturvård och fisklekområden. Vägledning om särskild hänsyn till höga naturvärden uppmärksammar betydelsen av 

specifika områden för biologisk mångfald, ekosystemens integritet och klimatanpassning, vilket kan vara grunden för 

framtida skydd av habitat eller arter. 

 

Ett rikt växt- och djurliv 

Bevarande och 

nyttjande av 

biologisk mångfald 

Bevarande av 

livsmiljöer och 

ekosystem 

Livskraftiga bestånd 

Tillgång till natur- och 

kulturmiljöer 

Marginell eller liten positiv effekt av internationell betydelse 

Havsplanerna vägleder om utbyggnad av havsbaserad vindkraft och sandtäktverksamhet, som både innebär risker för 

biologisk mångfald av betydelse från den lokala till den internationella nivån. Samtidigt vägleder planerna om skydd för 

specifika värdefulla områden samt om anpassningsbehov för maritima aktiviteter med syfte att bevara biologisk mångfald 

och ekosystemens integritet. Sådana anpassningar kan vara betydelsefulla för bevarande och återhämtning av bestånd 

av kommersiella fisk- och skaldjursarter, samt av arter som drabbas av bifångst eller annan störning.  

Havsplanerna vägleder om skydd av värdefulla kultur- och rekreationsmiljöer till havs, vilket främjar tillgång till natur och 

kultur. Samtidigt kommer ett fåtal specifika områden att tappa i attraktionskraft på grund av utbyggnad av vindkraftspark 

och intensifiering av kustnära yrkestrafik. 

 

 

Tabell 50. Sammanställning av resultat från utvärdering av de föreslagna havsplanerna när det gäller möjligheten att uppnå Sveriges miljökvalitetsmål. 
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10.3 Bedömning påverkan på ekosystemtjänster 

Ett begrepp som används för att beskriva havets nyttor är ekosystemtjänster. 

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det vill 

säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor, exempelvis 

uttag av fisk för livsmedel, upprätthållande av livsmiljöer för fisk och andra marina 

organismer, olika rekreativa aktiviteter och kulturmiljö. De brukar delas upp i 

stödjande, reglerande, försörjande och kulturella ekosystemtjänster 

(Naturvårdsverket, 2017). 

I denna rapport beskrivs de endast översiktligt som en tolkning av vad effekterna på 

miljöaspekter innebär. Alla marina sektorer påverkar genom sina belastningar på 

något sätt den marina miljön, och därmed också de marina ekosystemtjänsterna. 

Här ges en översiktlig bild av hur de förändringar planen bidrar till i jämförelse med 

nollalternativet påverkar ekosystemtjänster. 

10.3.1 Reglerande ekosystemtjänster 

Reglerande ekosystemtjänster handlar om ekosystemfunktioner som att rena luft och 

vatten eller reglera klimatet. Positiv påverkan på reglerande ekosystemtjänster 

uppkommer genom planens områden med särskild hänsyn till höga naturvärden för 

ekosystemtjänsten Upprätthållande av barnkammare och uppväxtmiljöer. Ett annat 

exempel är förbättrade förutsättningar för bottenvegetation med funktion som 

kolsänkor det vill säga reglering av växthusgasen koldioxid. 

Den positiva effekten av förnyelsebar havsbaserad vindkraft kan också räknas in 

under reglerande ekosystemtjänster i perspektivet att den genom att bidra till mindre 

mängd utsläpp av växthusgaser ger en minskad efterfrågan ellerbelastning på den 

koldioxidreglerande ekosystemtjänsten Reglering av atmosfärens kemiska 

sammansättning. 

10.3.2 Försörjande ekosystemtjänster 

Försörjande ekosystemtjänster handlar om förutsättningarna för att ekosystemen ska 

leverera livsmedel och andra för människan användbara material. Livsmedel från 

vilda djur är ett exempel på en sådan ekosystemtjänst som påverkas av hur 

yrkesfisket och fritidsfisket bedrivs och hur fiskbestånden förvaltas. Planens effekter 

genom vägledning om särskild hänsyn till höga naturvärden kan bidra till långsiktig 

förstärkning av denna ekosystemtjänst. Ur ett kortsiktigt perspektiv kan den 

innebära att yrkesfiskets lönsamhet påverkas något negativt. 

10.3.3 Kulturella ekosystemtjänster 

Kulturella ekosystemtjänster handlar om hur människan upplever naturen och dess 

olika komponenter. Ofta kopplar de till landskapet i ett övergripande perspektiv som 

ekosystemtjänstenTillhandahållande av attraktiva rekreationsmiljöer. De kan också 
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länka kulturmiljövärden som ekosystemtjänsten Organismer och/ eller ekologiska 

funktioner som bidrar till upprätthållet kulturlandskap. För havsplanerna är det 

främst energiutvinningsområdena som riskerar att ha en negativ påverkan på 

kulturella ekosystemtjänster. Genom användning och hänsynsbeteckning för 

kulturmiljö bidrar planen också till att säkra kulturella ekosystemtjänster. Även 

särskild hänsyn till höga naturvärden kan bidra till att stärka upplevelsevärden och 

därmed kulturella ekosystemtjänster. Positiv påverkan på kulturella 

ekosystemtjänster ger generellt goda möjligheter för utveckling av turismnäring. 

10.3.4 Stödjande ekosystemtjänster 

Stödjande ekosystemtjänster handlar om tjänster som behövs för att övriga tjänster 

ska fungera t.ex. fotosyntes eller rovfiskars reglering av populationer. Användningen 

energiutvinning kan påverka sådana ekosystemtjänster inte minst under byggfasen 

för genom tillfälliga negativa effekter till exempel påverkan på marina däggdjur och 

bottenmiljöer. Vägledning om särskild hänsyn till höga naturvärden bedöms bidra till 

positiva effekter på stödjande ekosystemtjänster som Tillhandahållande av hög 

artmångfald, genetisk mångfald inom arter. Påverkan på övervintrande fågel är 

också ett exempel på en potentiell negativ effekt på dessa ekosystemtjänster. 

I tabellerna 51 till 53 sammanfattas resultaten av analysen för varje 

havsplaneområde. 
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Tabell 51. Sammanställning av påverkan av havsplanen för Bottniska viken på ekosystemtjänster. 

Ekosystem- 
tjänster 
  

Bedömning av 
grad av påverkan 
på respektive 
ekosystemtjänst 
typ 

Beskrivning av vad 
som påverkas 

Användningar och 
vägledning särskild 
hänsyn i planen som 
bidrar till planens 
påverkan på 
ekosystemtjänster 

Intressen som är beroende av 
ekosystemtjänster 

Stödjande Marginell negativ Påverkan på 
bottenmiljöer, fisk, 
fågel däggdjur och 
plankton 

(-)   Energiutvinning, 
sandutvinning, 
yrkesfiske, sjöfart 
(+) 
natur, n-områden 

Natur, rekreation, yrkesfiske 

Reglerande Måttlig positiv och 
marginell negativ 

Måttlig positiv 
påverkan på klimat 
och marginell 
negativ påverkan 
på lek- och 
uppväxtområden 
och andra 
bottenmiljöer 

(-) Energiutvinning, 
sandutvinning, sjöfart 
  
  
(+) 
Natur, n-områden 
  

Natur, rekreation, yrkesfiske 

Försörjande Marginell negativ Marginell negativ 
påverkan fisk och 
lekområden 

(-) Energiutvinning, 
sandutvinning, 
yrkesfiske 
  
(+) 
Natur, n-områden 

Yrkesfiske, rekreation 

Kulturella Liten negativ Liten negativ 
påverkan på 
landskap 

(-) Energiutvinning 
  
(+) 
Natur, kultur, n-
områden, k-områden 

Rekreation, kulturmiljö, natur 
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Tabell 52. Sammanställning av påverkan av havsplanen för Östersjön på ekosystemtjänster. 

Ekosystem- 
tjänster 
  

Bedömning av grad 
av påverkan på 
respektive 
ekosystemtjänst typ 

Beskrivning av vad 
som påverkas 

Användningar och 
vägledning särskild 
hänsyn i planen som 
bidrar till planens 
påverkan på 
ekosystemtjänster 

Intressen som är 
beroende av 
ekosystemtjänster 

Stödjande Liten negativ Påverkan på 
bottenmiljöer, fisk och 
däggdjur 

(-) Energiutvinning, 
sandutvinning, 
yrkesfiske, sjöfart, 
(+) 
Natur, n-områden 

Natur, rekreation, 
yrkesfiske 

Reglerande Liten positiv och liten 
negativ 

Liten positiv påverkan 
på klimat och liten 
negativ påverkan på 
lek- och 
uppväxtområden och 
andra bottenmiljöer 

(-) Energiutvinning, 
sandutvinning, 
yrkesfiske 
  
(+) 
Natur, n-områden 

Natur, rekreation, 
yrkesfiske 

Försörjande Liten negativ Liten negativ påverkan 
på fisk och lekområden 

(-) Energiutvinning, 
sandutvinning, 
yrkesfiske 
(+) 
Natur, n-områden 

Yrkesfiske, rekreation 

Kulturella Liten positiv Liten positiv påverkan 
på landskap och 
kulturmiljö 

(-) Energiutvinning, 
sandutvinning 
(+) 
Natur, n-områden, k-
områden 

Rekreation kulturmiljö, 
natur 
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Tabell 53. Sammanställning av påverkan av havsplanen för Västerhavet på ekosystemtjänster. 

Ekosystem- 
tjänster 
  

Bedömning av grad 
av påverkan på 
respektive 
ekosystemtjänst typ 

Beskrivning av vad 
som påverkas 

Användningar och vägledning 
särskild hänsyn i planen som bidrar 
till planens påverkan på 
ekosystemtjänster 

Intressen som är 
beroende av 
ekosystemtjänster 

Stödjande Liten positiv Påverkan på 
bottenmiljöer, fisk 
och däggdjur 

(-) Energiutvinning,  yrkesfiske, 
sjöfart 
(+) 
Natur, n-områden 

Natur, rekreation, 
yrkesfiske 

Reglerande Liten positiv Liten positiv 
påverkan på klimat 
och liten positiv 
påverkan på lek- och 
uppväxtområden och 
andra bottenmiljöer 

(-) Energiutvinning, yrkesfiske 
  
(+) 
Natur, n-områden 

Natur, rekreation, 
yrkesfiske 

Försörjande Liten positiv Liten positiv 
påverkan på fisk och 
lekområden 

(-) Energiutvinning, sandutvinning, 
yrkesfiske 
(+) 
Natur, n-områden 

Yrkesfiske, rekreation 

Kulturella Liten negativ Liten negativ 
påverkan på 
landskap 

(-) Energiutvinning 
  
(+) 
Natur, n-områden 

Rekreation, kulturmiljö, 
natur 
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11 Åtgärder, uppföljning och övervakning 

11.1 Fortsatt planprocess och miljöbedömning 

Havsplaneringsprocessen omfattar skedena avstämning, samråd, granskning och 

antagande. Efter den initiala informella avstämningsfasen, där utkast till planförslag 

och miljökonsekvensbeskrivning diskuterats, fortsatte planeringsprocessen i ett 

formellt samråd mellan februari och augusti 2018, inklusive ett Esbosamråd med 

grannländer i tre månader. Granskning av planförslag och 

miljökonsekvensbeskrivning pågår mellan 14 mars och 14 juni 2019 och blir det sista 

skedet för att få in synpunkter innan planförslagen överlämnas till regeringen i 

december 2019. Regeringen kommer att bereda frågan internt med utgångspunkt i 

planförslaget och övrigt beslutsunderlag. För att uppfylla EU:s 

havsplaneringsdirektiv bör Sverige ha antagit nationella havsplaner före mars 2021. 

När havsplanerna har antagits är det Havs- och vattenmyndigheten som ansvarar för 

uppföljning av planernas miljöpåverkan och att utvärdera den miljöpåverkan som 

planerna faktiskt medför. Det ska göras för att tidigt få kunskap särskilt om 

betydande miljöpåverkan som inte identifierats tidigare i processen. Uppföljningen 

syftar också till att följa upp den miljöpåverkan som förväntas enligt den 

miljökonsekvensbeskrivningen. Ett kontrollprogram kommer därför att tas fram som 

beskriver hur uppföljningen ska genomföras och vilka parametrar som ska följas upp. 

Kontrollprogrammet ska samordnas med annan befintlig miljöuppföljning för att 

säkra ett effektivt genomförande. 

11.2 Förslag på åtgärder 

Utifrån resultaten i miljökonsekvensbeskrivningen identifierades ett flertal åtgärder 

som skulle kunna följas upp i nästa planeringsomgång i syfte att förebygga, hindra, 

motverka eller avhjälpa de betydande negativa miljöeffekterna. Förslaget innefattar 

tre typer av åtgärder, som redogörs för i efterföljande avsnitt:  

 Sektorsspecifika åtgärder för att följa upp och hantera potentiell miljöpåverkan; 

 Övergripande utrednings- och samordningsbehov inom ramen för den framtida 

havsplaneringen;  

 Konkreta förslag på alternativa planeringsöverväganden för att uppnå god 

miljöstatus på ett tydligare sätt. 

11.2.1 Sektorsspecifika åtgärder 

Resultaten från föreliggande miljöbedömningen visar att havsbaserat vindbruk och 

sandutvinning står för de största negativa effekter som havsplanerna ger upphov till. 

Utifrån havsplanernas strategiska nivå och vägledande roll är det inte möjligt att 

specificera konkreta åtgärder som bör införas för att förebygga, hindra, motverka 

eller avhjälpa betydande negativa miljöeffekter. Framtagande av åtgärder av denna 

typ kräver en detaljeringsgrad för nya eller ändrade användningar som inte är 
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lämpad för planering på övergripande nivå. Det blir istället en uppgift för 

efterföljande prövnings- och beslutsprocesser, där mer detaljerade undersökningar 

av möjliga risker och effekter för miljön ingår t.ex. inom kraven på specifik 

miljöbedömning för verksamheter.  

Möjliga miljöeffekter som uppmärksammas utifrån resultaten från denna strategiska 

miljöbedömning innefattar: 

 Möjlig fysisk störning och förlust av värdefulla bottenmiljöer i samband med 

utvinning av marin sand och grus, samt anläggning av havsbaserad vindkraft;  

 Förlust av viktiga livsmiljöer för övervintrande sjöfåglar och rastande sträckande 

fåglar, däribland skyddade och hotade arter i samband med etablering av 

vindkraft i områden som utgör viktigt fågelhabitat; 

 Tillfällig bortskrämning av marina däggdjur, i synnerhet tumlare under 

anläggnings- och nedmonteringsfasen vindkraftsparker.  

Havsplanerna vägleder om användning energi- respektive sandutvinning inom eller i 

nära anslutning till ett fåtal Natura 2000-områden. Natura 2000-prövning för 

tillståndspliktiga verksamheter blir således nödvändig innan tillstånd kan erhållas. 

Prövningen är till för att säkerställa att verksamheten inte strider mot befintliga 

bevarandemål och -planer, och blir således en garant för att miljöeffekter identifieras, 

åtgärdas och följs upp på lämpligt sätt. När det gäller de negativa miljöeffekterna som 

bedöms kunna uppstå till följd av havsplanerna inom eller i anslutning till Natura 

2000-områden har Natura 2000-tillståndsprövningen en starkare ställning för 

etablering av tillståndspliktiga verksamheter. Det är inom ramen för 

tillståndsprövning som sektorsspecifika åtgärder tas fram 

11.2.2 Utrednings- och samordningsbehov 

 Möjligheten till att bedöma havsplanernas framtida effekter begränsades i flera fall 

av bristfällig kunskap om ekosystemen, mänskliga aktiviteter och hur dessa påverkar 

ekosystemen och dess olika komponenter. I kapitel 4 diskuteras de viktigaste 

osäkerheterna och hur dessa påverkar analysen som ligger till grund för denna 

miljöbedömning. I detta avsnitt presenteras förslag på utredningar eller 

samordningsinitiativ som anses nödvändiga för att förstärka framtida planerings- och 

miljöbedömningsprocesser. 

Kumulativ påverkan från havsbaserad vindkraft på sjöfåglar 

Havsplanerna vägleder om etablering av ett stort antal vindkraftsparker i ett 

förhållandevis koncentrerat område i Södra Bottenhavet, samt i gränsområdena i 

Södra Midsjöbanken och Kriegers Flak där grannländerna också planerar för stora 

vindkraftsanläggningar i anslutning till de svenska parkerna. Även i Västerhavet 

koncentreras vindkraftsparkerna enligt havsplanen i ett område i södra Kattegatt. I 

alla dessa fall finns det risk för kumulativ miljöpåverkan speciellt för sjöfåglar, 

eftersom stora havsområden tas i anspråk för vindbruk. Kunskapen om kumulativa 

effekter är mycket bristfällig, eftersom storskalig vindkraftsetablering är ett relativt 

nytt fenomen. En modelleringsstudie som gjorts år 2011 i samband med danska 
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Kriegers Flak vindpark visar att utbyggnaden av alla planerade områden i Sydvästra 

Östersjön utgör ett mycket stort hot mot vissa sträckande fåglar (Nabe-Nielsen, 

Tougard mfl, 2011). Motsvarande studier har inte gjorts i Sverige, samtidigt som den 

statliga havsplaneringen öppnar för en kraftig expansion av havsbaserad vindkraft. 

En utredning av de kumulativa effekter som kan uppstå vid etablering av planerad 

havsbaserad vindkraft i Sverige och grannländerna bedöms därför vara nödvändig. 

Samordning med berörda grannländer är önskvärd inte bara för utredningen, utan 

även för den framtida planeringen av energiutvinningsområden. Utredningen om 

vindkraftens kumulativa effekter borde även fokusera på särskilt värdefulla eller 

hotade arter som bedöms kunna bli påverkade av svenska och grannländernas 

planer.  

Fladdermöss till havs och påverkan från vindkraft 

Kunskapsläget om fladdermöss flyttmönster över havet är mycket bristfälligt. Det är 

känt att arter som trollpippistrell och större brunfladdermus förflyttar sig över 

Östersjön, men de exakta rutterna har inte blivit kartlagda. Det bedöms finnas en risk 

att fladdermöss som flyger över havet attraheras till vindkraftsparker där de riskerar 

att kollidera med verken, men det finns inget dataunderlag om hur stor risken 

faktiskt är (Rydell, Ottvall mfl, 2017). Bättre kunskap om fladdermöss flyttstråk och 

hur populationerna påverkas av vindkraft bedöms vara viktigt för att i framtiden 

kunna anpassa havsbaserade vindkraftsparker. 

Alternativa energiutvinningsområden 

Inom ramen för föreliggande miljöbedömning analyserades effekterna av etablering 

av vindkraft på områden som inte anges i granskningsversionen havsplaner. Flertalet 

områden har utretts i tidigare planeringsskeden och förkastats av olika anledningar. 

Det finns dock ett fåtal områden som inte analyserats inom havsplaneringsprocessen, 

däribland två nya områden i centrala Kattegatt. Med tanke på att analysen av 

vindvarianterna visat att planernas energiutvinningsområden inte alltid är de mest 

gynnsamma ur miljösynpunkten, anses det vara önskvärt med en utredning av för- 

och nackdelar för miljön och övriga intressen av vindkraftsetablering på dessa nya 

områden. 

Områdesspecifika åtgärder i områden med särskild hänsyn till höga 

naturvärden 

Havsplanerna vägleder om särskild hänsyn till höga naturvärden i ett stort antal 

områden. Vägledningen baseras på olika kriterier om områdenas värde för skydd och 

bevarande av värdefulla arter och habitat. Under havsplaneringsprocessen samlades 

ett mycket brett underlag om dessa områden, som planhandlingen kortfattat 

redovisar (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a). Havsplanerna avstår dock från att 

specificera vilka åtgärder som skulle kunna vara relevanta inom varje område, och i 

föreliggande miljöbedömning används antaganden om anpassning i de olika sektorer 

som är gemensamma för alla sådana områden. 

För att stödja det framtida planeringsarbetet och tillämpningen av planen föreslås en 

utredning för att identifiera möjliga åtgärder för att anpassa användningar till de 
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naturvärden som identifierats inom havsplaneringsprocessen. Utredningen skulle 

kunna ligga till grund för det framtida arbetet med att ta fram föreskrifter om förbud 

eller begränsningar av verksamheter eller övriga åtgärder för att uppnå syftet med 

havsplanerna. Ett led i utredningsarbetet skulle kunna innebära en analys av hur 

havsplanering kan bidra till bevarande och restaurering av de naturtyper som ligger 

till grund för hänsynsbeteckningen. Utredningen bör utgå från dessa områdens roll i 

ett större havsmiljöförvaltningsperspektiv där även befintliga och planerade 

områdesskydd liksom riksintressen för naturvård ingår. 

Omdirigering av sjöfart i Södra Bottenhavet 

För att möjliggöra utbyggnaden av vindkraft i Södra Bottenhavet vägleder havsplanen 

för Bottniska viken om en omdirigering av en befintlig sjöfartsled genom området. 

Den nya rutten föreslås i ett område som inte är sjömätt, vilket ställer krav på att 

området utreds. Miljöbedömningen visar att omdirigeringen kan ha små negativa 

effekter för miljön, varför en sådan utredning även bör innefatta en undersökning av 

naturvärden längs den nya farleden och en bedömning av miljöeffekterna jämfört 

med nuläget. 

Vidareutveckling av rumsligt underlag om ekosystemtjänster  

Det saknas idag underlag om den rumsliga fördelningen av ekosystemtjänster i de 

svenska haven. Ekosystemtjänstesystemet är väl etablerat och det finns mycket 

vägledning att tillgå (Naturvårdsverket, 2017). Ekosystemtjänster i svenska hav har 

tidigare kartlagts och bedömts, och kopplingar till havsplanering har analyserats, 

inklusive i föreliggande miljöbedömning, i hållbarhetsbedömningen och 

samhällsekonomiska analysen (Havs- och vattenmyndigheten, 2015a; 2016b; 2019b; 

2019c). Trots dessa initiativ finns det ingen vedertagen karta över de olika 

ekosystemtjänsterna i svenska hav. Samtidigt pågår arbete på nationell plan med att 

kartlägga och ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Inom ramen 

för internationella havsplaneringsprojekt arbetas det också med kartläggning av 

bland annat grön infrastruktur för bland annat fisksamhällen. Kartläggning av grön 

infrastruktur kan med fördel kombineras med andra metoder för rumslig 

miljöanalys, inklusive Symphony, för att ta fram kartor över fördelningen av 

ekosystemtjänster (Törnqvist, 2018). För att havsplaneringen i framtiden ska kunna 

grundas i analyser av var ekosystemtjänster finns, hur de bäst kan nyttjas och 

bevaras, samt av planeringens konsekvenser för ekosystemtjänsterna, är det viktigt 

att arbetet med kartläggning av marina ekosystemtjänster ges fortsatt och utökat 

stöd.  

11.2.3 Alternativa planeringsöverväganden 

Alternativa överväganden om användning eller särskild hänsyn i havsplaneområden 

togs fram utifrån premisserna att havsplanering i störst möjliga utsträckning ska 

understödja arbetet för att uppnå god miljöstatus i svenska vatten och i hög grad 

tillämpa en ekosystemansats. Att ta hänsyn till en ekosystemansats i planeringen 

innebär, vad gäller miljöpåverkan, att havsplanen genom sin vägledning ska säkra ett 
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upprätthållande av ekosystemens struktur och funktion (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2012c).  

Den resulterande planvarianten bygger på överväganden i havsplanering, nämligen 

rumsligt utpekande av mest lämpliga användningar och särskild hänsyn till höga 

naturvärden. Med utgångspunkt i det gällande planförslagen har varje 

rekommendation granskats utifrån dess förhållande till ekosystemansats och målet 

om god miljöstatus. I de fall en förändrad planmässig vägledning bedömts vara 

påkallad och effektfull utifrån dessa kriterier så har en ny vägledning föreslagits i 

detta alternativ.  

Planeringstekniskt utgår alternativet från samma grunder som den föreslagna 

planen, det har inte införts några nya typer av användning eller hänsyn. Varianten 

innehåller således inte några ändrade antaganden om särskild hänsyn-områden. Det 

skulle kunna likställas med framtagande av förslag på föreskrifter för de olika 

sektorerna, något som havsplaneringen inte använt sig av i denna omgång.  

Identifiering av alternativa planeringsövervägningar baserades på två huvudsakliga 

källor: Symphony, för den kumulativa miljöpåverkan från mänskliga aktiviteter varje 

område; och den senaste statusbedömningen enligt havsmiljödirektivet (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2018b). Granskning av områden gjordes enligt processen i Figur 

96. 
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Figur 96. Process för framtagande av alternativa planeringsöverväganden. 

De sammanlagda alternativa planeringsövervägandena för varje havsplaneområde 

kallas i efterföljande stycken åtgärdspaket. 

 

Åtgärdspaketet för Bottniska viken 

Genomgången av planförslaget utifrån ovan beskriven process medförde förslag på 

en förändring av planens vägledning. För att minimera störningen av fågel på 

Finngrunden kan vägledningen i delar av område Ö151 ändras från EfN (energi och 
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natur) till N (natur). Det är relativt få fåglar som väntas bli påverkade men 

proportionellt drabbar störningen genom potentiell undanträngning en substantiell 

andel av de övervintrande sjöfåglarna i havsområdet. Det finns också andra stora 

områden med vägledning E i havsområdet vilket säkrar utbyggnadsmöjligheter för 

havsbaserad vindkraft som är viktig för naturvärdena ur ett systemperspektiv.  

Granskningen av andra vägledningar i Bottniska vikens havsplan har inte föranlett 

några förslag till ytterligare åtgärder. Att undanta vägledningen om sandutvinning 

vid Svalans och Falkens grund har exempelvis inte bedömts vara skäligt utifrån 

kriterierna. Att inte vägleda om sandutvinning här kan väntas medföra utvinning i 

andra, mindre lämpliga, områden till havs eller på land (WSP, 2019). Områdets 

storlek ger högt utslag på miljöpåverkan i analyserna men någon fullskalig utvinning 

i hela området är inte rimlig att förutsätta (SGU, 2017) varför de skattade effekterna 

bedöms vara överskattade. Ej heller har det funnits skäligt att ta bort havsplanens 

vägledning om mest lämpliga användning fiske i Södra Bottenhavets mest påverkade 

område öster om Finngrunden eftersom flytt av fiskeansträngningarna inte skulle 

medföra en förbättring då det totala uttaget och därmed fiskeansträngningen regleras 

av kvotsättning.  

Åtgärdspaketets åtgärd i Bottniska viken skulle enligt analyser i Symphony medföra 

en mycket liten minskning (< 0,1 procent) av kumulativ miljöpåverkan i havsområdet 

Södra Bottenviken, jämfört med planförslagets vägledning om energianvändning i 

hela området Ö151. För just övervintrande sjöfågel i havsområdet minskar den totala 

störningen emellertid med cirka 7 procent jämfört med planförslaget. Eftersom 

vägledning om energiutvinning kvarstår i flera andra områden i Bottniska viken 

återstår en negativ nettoeffekt på övervintrande sjöfågel, enligt de antaganden om 

störning som görs i Symphony. Men åtgärdspaketet minskar den negativa effekten 

bedöms bättre främja arbetet mot god miljöstatus och ekosystemansatsens 

premisser. Miljöeffekterna illustreras i Figurer 97 och 98. 
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Figur 97. Skillnad i kumulativ miljöpåverkan mellan det här presenterade planalternativet och nollalternativet för 
Bottniska viken. Endast förändringar inom rödmarkerat område är en effekt av planalternativet. Övriga 
förändringar är effekt av ordinarie planförslag i jämförelse med nollalternativet.  
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Figur 98. Diagram över minskad påverkan från belastningar (cirkelns vänstra halva) mot ekosystemkomponenter 
(cirkelns högra halva) när det presenterade planalternativet jämförs med planförslaget, för Bottniska viken. 
Flödets storlek motsvarar minskningens relativa omfattning. Notera att den samlade minskningen som illustreras i 
diagrammet endast motsvarar < 0,1 procent av kumulativ miljöpåverkan i Bottniska viken.  

Åtgärdspaketet för Östersjön 

Genomgången av planförslaget utifrån ovan beskriven process medförde fem förslag 

på förändrade vägledningar i åtgärdspaketet. Det stora naturskyddade området Ö245 

med särskilt höga värden för hotade tumlare och alfågel bedöms inte samtidigt vara 

mest lämplig för användning yrkesfiske, varpå användning yrkesfiske i 

åtgärdspaketet tas bort från hela området. Det förutsätts att samma antaganden om 

ökad hänsyn som gäller i områden med särskild hänsyn natur (n- beteckning) ska 

gälla i hela området vilket innebär en effektiv implementering av bevarandeåtgärder.  
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Vidare bekräftas den omflyttning av sjöfart genom området som i planförslaget anges 

som utredningsalternativ.  

Planeringsövervägandena medför också förslag om att mest lämpliga användning 

yrkesfiske utgår och särskild hänsyn till natur (n-beteckning) ska gälla i 

torsklekområdet Arkona i ostligaste delen av Ö267, eftersom miljöpåverkan är hög 

och lekområdet mycket viktigt för återhämtning av torskbestånd.  

Slutligen medför övervägandena att en del av område Ö267 är mest lämplig för 

energiutvinning givet det ur klimathänseende stora behovet av att möjliggöra 

havsbaserad förnybar elproduktion i södra Sverige, vilket motiveras utifrån en 

ekosystemansats. Det alternativa energiområdet behäftas med särskild hänsyn till 

försvar och höga naturvärden (Efn).  

Slutligen föranleder planeringsövervägandena att sandutvinning vid Sandflyttan i 

södra Öresund utgår. Denna sandutvinning riskerar att medföra betydande lokal 

miljöpåverkan och bedöms enligt rapport av Sveriges Geologiska Undersökning 

jämfört med andra föreslagna sandutvinningsområden vara mer tveksam i 

förhållande till möjligheten att utvinna sand utan att störa upprätthållandet av 

ekosystemtjänster i området (SGU, 2017). 

Granskningen av andra vägledningar i Östersjöns havsplan har inte föranlett några 

förslag till ytterligare alternativ. Särskild granskning har gjorts beträffande 

vägledningen om energiutvinning i område Ö248 vid Södra Midsjöbanken. Den 

störning av övervintrande fågel som energiutvinning enligt rådande planförslag 

beräknas tillföra är relativt liten sett till den sammanlagda miljöpåverkan som de 

övervintrande fåglarna utsätts för i havsområdet. Det råder också osäker om 

huruvida undanträngningseffekten medföra någon minskad förmåga till 

återhämtning av alfågelpopulationen sett till andra viktigare belastningar. Enligt 

tidigare bedömning finns det gott om likvärdigt habitat på de tre utsjöbankarna 

(Naturvårdsverket, 2010). Samtidigt kan inte kumulativ påverkan från storskalig 

vindkraftsetablering på polska och tyska Södra Midsjöbanken uteslutas. 

Möjliggörandet av havsbaserad förnybar elproduktion i södra Sverige är dock viktig 

ur klimathänsyn och därmed utifrån en ekosystemansats, så länge områdets 

ekologiska funktioner inte äventyras. 

Åtgärdspaketet för Östersjön innebär enligt analyser i Symphony att den kumulativa 

miljöpåverkan minskar med storleksordningen 1 %. För havsområdena Sydöstra 

Östersjön och Sydvästra Östersjön och Öresund minskar miljöpåverkan något mer, 

men fortfarande lite (< 2 procent). Den begränsade effekten beror delvis på att 

miljöpåverkan i Östersjön i mycket stor utsträckning härrör från övergödning och 

föroreningar (storleksordningen 90 procent enligt Symphony). Lokalt sett och för 

enskilda naturvärden kan de alternativa vägledningarna emellertid vara 

betydelsefulla. Exempelvis minskar den kumulativa påverkan med storleksordningen 

5 procent för säl, grunda bottenmiljöer i utsjön, tumlare och övervintrande sjöfågel i 

Sydöstra Östersjön, jämfört med planförslaget. De största positiva miljöeffekterna 

uppnås genom att sjöfartens utbredning i det värdefulla utsjöbanksområdet i 

Sydvästra Östersjön koncentreras till en istället för två leder (Figur 99). En betydande 
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effekt av detta är att sjöfartens oljerelaterade skador på den hotade 

alfågelpopulationen minskar (Larsson, 2016; Heinänen, Chudzisnka mfl, 2018). 

Effekten av den tillkomna vägledningen om energiutvinning i Sydvästra Östersjön 

innebär att störning genom undervattensbuller ökar lokalt och att effekter av trålfiske 

flyttas från detta område till omgivande miljöer (Figur 99). Energiutvinningen 

medför inte någon störning av fågel i detta område. Sett ur ett fågelperspektiv är 

denna lokalisering avsevärt bättre än energiutvinning på Södra Midsjöbanken.  

Miljöeffekten av att undanta sandutvinning vid Sandflyttan är marginell ur ett 

helhetsperspektiv (Figur 100). Lokalt innebär denna åtgärd dock att risken för 

värdefulla grunda bottenmiljöer minskar och områdets ekologiska funktioner säkras..    

 

  

 

Figur 99. Skillnad i kumulativ miljöpåverkan mellan det här presenterade planalternativet och nollalternativet för 
Östersjön. Endast förändringar inom rödmarkerat område är en effekt av planalternativet. Övriga förändringar är 
effekt av ordinarie planförslag i jämförelse med nollalternativet. Bilderna visar effektskillnaden med (vänster) 
respektive utan (höger) omdirigering av sjöfart genom Hoburgs bank. Bilden till höger visar tydligare 
effektskillnaderna som i bilden till vänster är maskerade av den större effekten från sjöfartsflytten. 
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Figur 100. Diagram över minskad påverkan från belastningar (cirkelns vänstra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) när det presenterade planalternativet jämförs med planförslaget, 
för Östersjön. Flödets storlek motsvarar minskningens relativa omfattning. Notera att den samlade minskningen 
som illustreras i diagrammet motsvarar cirka 1 procent av kumulativ miljöpåverkan i Östersjön.  
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Figur 101. Diagram över ökad påverkan från belastningar (cirkelns vänstra halva) mot ekosystemkomponenter 
(cirkelns högra halva) när det presenterade planalternativet jämförs med planförslaget, för Östersjön. Flödets 
storlek motsvarar ökningens relativa omfattning. Notera att den samlade minskningen som illustreras i 
diagrammet är mycket liten och motsvarar endast 1/15 av de minskningar som redovisas i Figur 97 b. 
Nettoeffekten av planalternativet är således en minskad miljöpåverkan.  

Åtgärdspaketet för Västerhavet 

Genomgången av planförslaget utifrån ovan beskriven process medförde tre förslag 

på förändrade vägledningar till åtgärdspaketet. Resultaten från 

miljöstatusbedömning (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b) och havsplaneringens 

miljökonsekvensbedömning visar med tydlighet att yrkesfiske med bottentrål medför 

en stor belastning på Västerhavets ekosystem, inte minst dess bottenmiljöer. Enligt 

Symphony’s resultat står fiske med bottentrål idag för i storleksordningen 50 % av 

den kumulativa miljöpåverkan. Med planförslag väntas denna påverkan minska med 

ett par procentenheter på grund av vägledning om särskild hänsyn till höga 

naturvärden (n-områden). Utifrån kriterierna att stödja arbetet mot god miljöstatus 

och med tydlighet tillämpa en ekosystemansats i havsplaneringen, som ska säkra 

upprätthållandet av ekosystemens funktioner, bör de ytor där yrkesfiske anges som 
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den mest lämpliga användningen i havsplanen minska. Det förefaller klarlagt att 

bottentrålfisket idag och med rådande planförslag bidrar till att de ekologiska 

funktionerna inte upprätthålls i Västerhavet och att god miljöstatus inte uppnås. 

Genom arbetet med alternativa planeringsöverväganden föreslås att vägledning om 

mest lämpliga användning yrkesfiske minskar ytmässigt och att ytterligare hänsyn tas 

vilket på sikt inkluderar viss förändring av redskapsanvändning såsom partiell 

övergång från trålfiske till burfiske (se antaganden för n-beteckning). Mängden 

fångad fisk av målarter påverkas inte då detta styrs av den gemensamma 

fiskeripolitiken (GFP). 

I åtgärdspaketet utgår anvisning om användning yrkesfiske i alla områden med mest 

lämpliga användning natur (N-beteckning) i Västerhavsplanen. I dessa områden 

förutsätts att samma antaganden om ökad hänsyn som gäller i områden med särskild 

hänsyn natur (n- beteckning) ska gälla, vilket innebär en effektiv implementering av 

bevarandeåtgärder och i förlängningen ett förändrat yrkesfiske. 

I ostliga delar av områdena V247 och V333 utanför södra Bohuskusten, där 

planförslaget anger försvar och yrkesfiske som mest lämpliga användningar, utgår i 

åtgärdspaketet anvisningen om yrkesfiske som mest lämplig användning och 

vägledning om särskild hänsyn till natur införs (n-beteckning). Att användning 

yrkesfiske utgår i just dessa områden, beror på att analyser med Symphony indikerar 

att fisket i detta område ger högre en miljöpåverkan per fiskeinsats jämfört med 

andra områden. Det är alltså områden med förhållandevis hög miljöskada per 

fångstnytta. 

Åtgärdspaketet innehåller dessutom vägledning om ytterligare områden för 

energiutvinning i Kattegatt, i dess västliga delar på djupt vatten mellan 

utsjöbankarna. Detta område är ett av två i planeringsprocessen sent inkomna förslag 

på lokalisering av havsbaserad vindkraft. Att havsplanen ger utökade möjligheter till 

elproduktion från förnybara källor i södra Sverige bedöms utifrån underlaget (WSP 

2019) vara en väsentlig åtgärd utifrån ekosystemansatsen som värnar om långsiktig 

hållbarhet, givet hoten från klimatförändringar mot den marina såväl som terrestra 

miljön (HaV 2017:37, HaV 2017:26).   

Åtgärdspaketet för Västerhavet innebär enligt analyser i Symphony att den 

kumulativa miljöpåverkan minskar med storleksordningen 6 procent i jämförelse 

med rådande planförslag. Förbättringar sker över stora områden i både Kattegatt och 

Skagerrak, med störst effekt i det senare havsområdet (Figur 102).  

Förslagen till förändringarna i planförslaget innebär betydande minskningar av 

påverkan på lerbottnar, fisk och tumlare (Figur 103). Proportionellt sett (med hänsyn 

till ekosystemkomponenternas utbredning) blir förbättringarna emellertid som störst 

för djupa rev och hårdbottenmiljöer där kumulativ miljöpåverkan minskar med 

storleksordningen 10-20 % jämfört med planförslaget. 

Åtgärdspaketet med energiutvinning i Kattegatt innebär en lokal tillförsel av 

undervattensbuller och elektromagnetiska fält (Figur 104). Energiområdet innebär 

också att trålfiske flyttas till omkringliggande områden där analysen indikerar att 
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påverkan kommer att öka på grundare lerbottnar (detta bygger på det förenklade 

antagandet att utflyttat fiske sker jämt fördelat i omgivande områden medan i fiske i 

realiteten snarare styrs mot områden med högst fiskeeffektivitet vilket inte kan 

simuleras genom Symphony). Enligt resultatet är åtgärdspaketets minskningar av 

miljöpåverkan (Figur 103) cirka 50 gånger större än ökningarna (Figur 104) och 

nettoeffekten är tydligt positiv ur miljösynpunkt. I jämförelse med nollalternativet 

innebär åtgärdspaketet för Västerhavet en total minskning av kumulativ 

miljöpåverkan med cirka 8 procent, enligt analysen och de antaganden som görs i 

Symphony och om planens implementering. Minskningar i denna storleksordning är 

av stort värde för miljön i Västerhavet och understödjer arbetet för att nå god 

miljöstatus. 
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Figur 102. Skillnad i kumulativ miljöpåverkan mellan det här presenterade planalternativet och nollalternativet för 
Västerhavet. Blå och grön ton anger minskad miljöpåverkan medan röd ton anger ökad miljöpåverkan. Endast 
förändringar inom rödmarkerat område är en effekt av planalternativet. Därtill kan en del av ökningarna (svagt röd 
färg) i centrala Kattegatt härledas till planeringsalternativet på grund av tillfört trålfiske som flyttas ut från det 
tillförda energiområdet. Övriga förändringar är effekt av ordinarie planförslag i jämförelse med nollalternativet. 
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Figur 103. Diagram över minskad påverkan från belastningar (cirkelns vänstra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) när det presenterade planalternativet jämförs med planförslaget, 
för Västerhavet. Flödets storlek motsvarar minskningens relativa omfattning. Notera att den samlade minskningen 
som illustreras i diagrammet motsvarar cirka 6 procent av kumulativ miljöpåverkan i Västerhavet. 
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Figur 104. Diagram över ökad påverkan från belastningar (cirkelns vänstra halva) mot ekosystemkomponenter 
(cirkelns högra halva) när det presenterade planalternativet jämförs med planförslaget, för Västerhavet. Flödets 
storlek motsvarar ökningens relativa omfattning. Notera att den samlade minskningen som illustreras i 
diagrammet är mycket liten och motsvarar endast 1/50 av de minskningar som redovisas i Figur 102. 
Nettoeffekten av planalternativet är således en minskad miljöpåverkan. 



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 305 - 
 

 
 

Källhänsvisning 

ArtDatabanken. (2004). Fladdermusfaunan i Sverige. Arternas utbredning och 

status. Kunskapsläget 2004. ArtDatabanken. 

ArtDatabanken. (2015). Rödlistade arter i Sverige. Uppsala: ArtDatabanken SLU. 

Bergström, L., Kautsky, L., Malm, T., Ohlsson, H., Wahlberg, M., Rosenberg, R., 

Åstrand Capetillo, N. (2012). Vindkraftens effekter på marint liv. En 

syntesrapport. Rapport 6488. Stockholm: Naturvårdsverket. 

Bergström, L., Sundqvist, F. & Bergström, U. (2012). Effekter av en havsbaserad 

vindkraftpark på fördelningen av bottennära fisk. En studie vid Lillgrunds 

vindkraftpark i Öresund. Rapport 6485. Stockholm: Naturvårdsverket.  

Bergström, L., Lagenfelt, I., Sundqvist, F., Andersson, I., Andersson, M.H. & Sigray, 

P. (2013). Fiskundersökningar vid Lillgrund vindkraftpark – Slutredovisning av 

kontrollprogram för fisk och fiske 2002–2010. På uppdrag av Vattenfall Vindkraft 

AB. Rapport nummer 2013:18. Göteborg: Havs- och vattenmyndigheten. 

Brussaard, C.P., Peperzak, L., Beggah, S., Wick, L. Y., Wuerz, B., Weber, J., Samuel 

Arey, J., van der Burg, B., Jonas, A., Huisman, J. & van der Meer, J. R. (2016). 

Immediate ecotoxicological effects of short-lived oil spills on marine biota. Nature 

communications, 7, 11206. doi:10.1038/ncomms11206 

Carlström, J. (2014). Påverkan av Kattegatt Offshore på tumlare. AquaBiota 

Report 2014:06. Stockholm: AquaBiota Water Research. 

Carlström, J. & Carlén, I. (2015). Skyddsvärda områden för tumlare i svenska 

vatten. AquaBiota Report 2015:02.  

COWI. (2018a). Impacts of climate change on marine spatial plans of Swedish marine 

waters.  

COWI. (2018b). Hållbarhetsbedömning Havsplan Östersjön, Samrådsunderlag.  

Dietz, R., Galatius, A., Mikkelsen, L., Nabe-Nielsen, J., Rigét, F.F., Schack, H., Skov, 

H., Sveegaard, S., Teilmann, J. & Thomsen, F. (2015). Kriegers Flak Offshore 

Wind Farm. Marine Mammals EIA – Technical Report. June 2015. Energinet.dk. 

Energimyndigheten. (2015). Havsbaserad vindkraft Regeringsuppdrag 2015:12.  

Energimyndigheten. (2017a). Havsbaserad vindkraft - En analys av samhällsekonomi 

och marknadspotential.  

Energimyndigheten. (2017b). Vindkraftsstatistik 2016 ES2017:2.  

Energimyndigheten. (2017c). Havsenergi. Hämtat den 23 mars 2018: 

http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-

innovation/forskning/fornybar-el/havsenergi/  

http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/fornybar-el/havsenergi/
http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/fornybar-el/havsenergi/


 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 306 - 
 

 
 

Energimyndigheten (2018). Slopade anslutningsavgifter för havsbaserad vindkraft. 

Rapport 2018:6 Statens energimyndighet, Eskilstuna. 

European Union. (2017). Recommendations on Marine Spatial Planning Across 

Borders, Baltic Scope.  

Forsman, B. (2017). Omdirigeringsanalys av sjöfart kring Hoburgs bank och 

Midsjöbankarna. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2017:11. Göteborg: Havs- 

och vattenmyndigheten.  

Fredriksson, R., Bergström, U., Bergström, L. (2010). Kartläggning av viktiga 

livsmiljöer för fisk i grunda områden i Kattegatt – rumsliga modeller baserade på 

provfisken vid utsjöbankar och vid kusten. Finfo 2010-4. Öregrund: Fiskeriverket 

Kustlaboratoriet.  

Försvarsmakten (2017). Redovisning av riksintressen i Västra Götalands län 2017. 

Rapport FM2017-3631:2, bilaga 21. 

Green, M. H. (2016). Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 

2015. Naturvårdsverket. 

Havs- och vattenmyndigheten. (2009). Vad styr saltvatteninbrotten till Östersjön? 

Havet 2009. Liv och rörelse i det fria vattnet. Göteborg. Havs- och 

vattenmyndigheten. 

Havs- och vattenmyndigheten. (2012a). God havsmiljö 2020 Marin strategi för 

Nordsjön och Östersjön. Del 2: God miljöstatus och miljökvalitetsnormer. 

Göteborg. Havs- och vattenmyndigheten. 

Havs- och vattenmyndigheten. (2012b). Marine litter i Sweden. Göteborg. Havs- och 

vattenmyndigheten. 

Havs- och vattenmyndigheten. (2014). Havsplanering - Dialog med våra grannländer, 

Rapport 2014:23. Göteborg. Havs- och vattenmyndigheten. 

Havs- och vattenmyndigheten. (2015a). Ekosystemtjänster från svenska hav - Status 

och påverkansfaktorer. Göteborg: Havs- och vattenmyndigheten.. 

Havs- och vattenmyndigheten. (2015b). Förslag till inriktning för havsplaneringen 

med avgränsning av miljöbedömningen. Göteborg. Havs- och vattenmyndigheten. 

Havs- och vattenmyndigheten. (2015c). Havsplanering - Nuläge 2014. Rapport 

2015:2. Göteborg. Havs- och vattenmyndigheten. 

Havs- och vattenmyndigheten. (2016a). Fiske & Fritid. Hämtat från Havs- och 

vattenmyndigheten: https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/lista-

over-vanliga-arter-i-svenska-vatten/arter/nordamerikanska-

havsborstmaskar.html  

Havs- och vattenmyndigheten. (2016b). Färdplan havsplanering. Göteborg. Havs- 

och vattenmyndigheten. 

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/lista-over-vanliga-arter-i-svenska-vatten/arter/nordamerikanska-havsborstmaskar.html
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/lista-over-vanliga-arter-i-svenska-vatten/arter/nordamerikanska-havsborstmaskar.html
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/lista-over-vanliga-arter-i-svenska-vatten/arter/nordamerikanska-havsborstmaskar.html


 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 307 - 
 

 
 

Havs- och vattenmyndigheten. (2016c). Nedskräpning i hav och vatten. Hämtat från 

Havs- och vattenmyndigheten: https://www.havochvatten.se/hav/fiske--

fritid/miljopaverkan/marint-skrap.html  

Havs- och vattenmyndigheten. (2016d). Fiske – Rapport från havsplaneringens 

tematiska arbete från oktober 2015 till mars 2016. Göteborg. Havs- och 

vattenmyndigheten. 

Havs- och vattenmyndigheten. (2016e) Sjöfart - Rapport från havsplaneringens 

tematiska arbete från oktober 2015 till mars 2016. Göteborg. Havs- och 

vattenmyndigheten. 

Havs- och vattenmyndigheten. (2017a). Havsplan Östersjön Samrådshandling 2017. 

Göteborg. Havs- och vattenmyndigheten. 

Havs- och vattenmyndigheten. (2017b). Möjliga klimatrefugier i Östersjön baserat på 

två olika scenarier, Kunskapsunderlag för havsplanering, rapport 2017:37. 

Göteborg. Havs- och vattenmyndigheten. 

Havs- och vattenmyndigheten (2017c). Ekonomisk statistik om sektorer som ӓr 

beroende av havet. Underlag till inledande bedӧmning 2018 inom 

havsmiljӧförordningen. Rapport 2017:16. Göteborg. Havs- och 

vattenmyndigheten. 

Havs- och vattenmyndigheten. (2017d). Samråd om inledande bedömning 2018. 

Remissversion Havs- och vattenmyndigheten. Göteborg. Havs- och 

vattenmyndigheten. 

Havs- och vattenmyndigheten (2017e). Yttrande över remisser angående vindkraft 

och undervattenskablar på Södra Midjöbanken. Dnr 1920-12, 3216-17.  

Havs- och vattenmyndigheten. (2018a). Symphony, Integrerat planeringsstöd för 

statlig havsplanering utifrån en ekosystemansats. Göteborg. Havs- och 

vattenmyndigheten. 

Havs- och vattenmyndigheten. (2018b). Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 

2018-2023. Bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys. Rapport 

2018:27. Göteborg. Havs- och vattenmyndigheten. 

Havs- och vattenmyndigheten. (2019a). Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön 

och Västerhavet. Granskningshandlingar 2019-03-14. Göteborg: Havs- och 

vattenmyndigheten. 

Havs- och vattenmyndigheten. (2019b). Hållbarhetsbeskrivningar av 

granskningsförslag till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. 

Göteborg: Havs- och vattenmyndigheten. 

Havs- och vattenmyndigheten. (2019c). Samhällsekonomisk konsekvensbedömning 

av förslag till havsplan Östersjön. Rapport 2019:8. Göteborg: Havs- och 

vattenmyndigheten. 

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/miljopaverkan/marint-skrap.html
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/miljopaverkan/marint-skrap.html


 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 308 - 
 

 
 

Havs- och vattenmyndigheten & Sveriges geologiska undersökning. (2018). 

Symphony Source Data Overview. Göteborg: Havs- och vattenmyndigheten.  

Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges lantbruksuniversitet (2019). Fisk- och 

skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018. Havs- och vattenmyndighetens rapport 

2019:4. Göteborg: Havs- och vattenmyndigheten. 

Havsmiljöinstitutet. (2014a). Havet 2013/2014.  

Havsmiljöinstitutet. (2014b). Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på 

havsmiljön. Göteborg: Havsmiljöinstitutets rapport 2014:4. 

Havsmiljöinstitutet. (2016a). Havet 2015/2016 – om miljötillståndet i svenska 

Havsområden. Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. 

Havsmiljöinstitutet. (2016b). Sjöfarten påverkar Sveriges havsmiljö. Hämtat från 

Havsmiljöinstitutet: http://havsmiljoinstitutet.se/hav-och-samhalle/sjofart den 

10 10 2016 

Havsmiljöinstitutet. (2017). Åtgärder för att minska sjöfartens påverkan på 

havsmiljön, Havsmiljöinstitutets rapport 2017:2 

Heinänen, S., Chudzinska, M. & Skov, H. (2018). Effekter av omdirigering av sjöfart 

på alfågel och tumlare vid Hoburgs bank och Midsjöbankarna. Underlagsrapport 

till havsplanering. Göteborg: Havs- och vattenmyndigheten. 

HELCOM. (2010a). Ecosystem Health of the Baltic Sea 2003–2007: HELCOM Initial 

Holistic Assessment. Balt. Sea Environ. Proc. No. 122. 

HELCOM. (2010b). Hazardous substances in the Baltic Sea - An integrated thematic 

assessment of hazardous substances in the Baltic Sea. Balt. Sea Environ. Proc. No. 

120B.  

HELCOM. (2016). Cyanobacterial blooms in the Baltic Sea in 2016. Hämtat från 

http://helcom.fi/baltic-sea-trends/environment-fact-

sheets/eutrophication/cyanobacterial-blooms-in-the-baltic-sea/: 

http://helcom.fi/baltic-sea-trends/environment-fact-

sheets/eutrophication/cyanobacterial-blooms-in-the-baltic-sea/  

HELCOM. (2018a). HELCOM Assessment on maritime activities in the Baltic Sea 

2018. Baltic Sea Environment Proceedings No.152. Helsinki. Helsinki 

Commission. 

HELCOM. (2018b). State of the Baltic Sea – Second HELCOM holistic assessment 

2011-2016. Baltic Sea Environment Proceedings 155. Helsinki. Helsinki 

Commission. 

Johansson, E. (2015). Taggen Vindpark. Miljökonsekvensbeskrivning Kristianstads & 

Sölvesborgs kommuner, Blekinge & Skåne län. Falkenberg: Renew Consulting & 

Construction. 

http://havsmiljoinstitutet.se/hav-och-samhalle/sjofart%20den%2010%2010%202016
http://havsmiljoinstitutet.se/hav-och-samhalle/sjofart%20den%2010%2010%202016
http://helcom.fi/baltic-sea-trends/environment-fact-sheets/eutrophication/cyanobacterial-blooms-in-the-baltic-sea/
http://helcom.fi/baltic-sea-trends/environment-fact-sheets/eutrophication/cyanobacterial-blooms-in-the-baltic-sea/


 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 309 - 
 

 
 

Josefsson, S. (2016). Miljöföroreningar i sediment vid Blekinges kust och i 

Hanöbukten. SGU rapport 2016:22. Uppsala: Sveriges geologiska undersökning. 

Larsson, K. (2016). Sjöfart och naturvärden vid utsjöbankar i centrala Östersjön. 

Havsplanering kan reducera konflikter. Göteborg: Havs- och vattenmyndigheten. 

Larsson, K. (2018). Sjöfåglars utnyttjande av havsområden runt Gotland och Öland: 

betydelse av marint områdesskydd. Rapport nr 2018:2. Visby: Länsstyrelsen 

Gotlands län. 

Lunneryd, S.G., Königson, S. & Sjöberg, N. (2004). Bifångst av säl, tumlare och 

fåglar i det svenska yrkesfisket. Finfo 2004:8. Göteborg: Fiskeriverket/Havs- 

och vattenmyndigheten. 

Länsstyrelsen Gotlands län. (2005). Bevarandeplan för Natura 2000-område. 

Visby: Länsstyrelsen Gotlands län. 

Länsstyrelsen Gotlands län. (2016a). Bevarandeplan för Natura 2000-område 

(Gotska Sandön-) Salvorev SE0340097. Hämtat från Länsstyrelsen: 

http://www.lansstyrelsen.se/gotland/SiteCollectionDocuments/sv/djur-och-

natur/skyddad-natur/natura-2000/natura-2000-pa-gotland/salvorev.pdf  

Länsstyrelsen Hallands län. (2016). Bevarandeplan för Natura 2000-område samt 

marin förvaltningsplan för HELCOM och OSPAR MPA-området. Stora 

Middelgrund och Röde bank. Halmstad: Länsstyrelsen Hallands län. 

Länsstyrelsen Skåne. (2016). Falsterbohalvöns havsområde. Hämtat från 

Länsstyrelsen Skåne: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-

natur/skyddad-natur/skydd-skansk-

natur/naturreservat/vellinge/falsterbohalvons-havsomrade/Pages/_index.aspx  

Länsstyrelsen Skåne. (2017). Redovisning av planeringsförutsättningar inom 

projektet fördjupat underlag för statlig planering i Öresund. Malmö/Kristianstad: 

Länsstyrelsen Skåne. 

Länsstyrelsen VISS. (2016c). Vattenkartan. Hämtat från Länsstyrelsen 

Vatteninformationssystem Sverige: http://viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx  

Nabe-Nielsen, J., Tougard, J., Teilmann, J. & Sveegaard, S. (2011). Effects of wind 

farms on 

harbour porpoise behavior and population dynamics. Report commissioned by 

the Environmental Group under the Danish Environmental Monitoring 

Programme. Scientific Report from Danish Centre for Environment and 

Energy No. 1. Aarhus: Danish Centre for Environment and Energy, Aarhus 

University. 

Naturvårdsverket. (2006). Inventering av marina naturtyper på utsjöbankar. 

Stockholm. Naturvårdsverket. 

Naturvårdsverket. (2013). Karakterisering av PCB och PCDD/F i Östersjöns 

ytsediment. Stockholm. Naturvårdsverket. 

http://www.lansstyrelsen.se/gotland/SiteCollectionDocuments/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/natura-2000-pa-gotland/salvorev.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/gotland/SiteCollectionDocuments/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/natura-2000-pa-gotland/salvorev.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/skydd-skansk-natur/naturreservat/vellinge/falsterbohalvons-havsomrade/Pages/_index.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/skydd-skansk-natur/naturreservat/vellinge/falsterbohalvons-havsomrade/Pages/_index.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/skydd-skansk-natur/naturreservat/vellinge/falsterbohalvons-havsomrade/Pages/_index.aspx
http://viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx


 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 310 - 
 

 
 

Naturvårdsverket. (2014). Gifter & Miljö 2014. Om påverkan på yttre miljö och 

människor. Stockholm. Naturvårdsverket. 

Naturvårdsverket. (2016a). Uppföljning av etappmålen. Miljömålen - årlig 

uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2016, 299-382. 

Stockholm. Naturvårdsverket. 

Naturvårdsverket. (2016b). Samråd om framtagen miljökonsekvensbeskrivning för 

en dansk vindkraftspark på Kriegers Flak. Yttrande 2016-02-16, Ärendenr NV-

06762-12. Stockholm: Naturvårdsverket.  

Naturvårdsverket. (2017). Ekosystemtjänstförteckning med inventering av 

dataunderlag för kartläggning av ekosystemtjänster och grön infrastruktur. 

Rapport 6797. Stockholm: Naturvårdsverket. 

Nilsson, L. (2012). Fåglar och vindkraft vid Kattegatt Offshore. En 

miljökonsekvensbeskrivning.  

Nordström, P. (2003). Sveriges kust- och skärgårdslandskap. Kulturhistoriska 

karaktärsdrag och känslighet för vindkraft. Riksantikvarieämbetets rapport 

2003:4. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. 

Pettersson, J. (2005). Havsbaserad vindkraftverks inverkan på fågellivet i södra 

Kalmarsund. En slutrapport baserad på studier 1999-2003. Energimyndigheten 

och Lunds Universitet. 

Proposition Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 

2014/15:109) Stockholm: Försvarsdepartementet. 

Raoux, A., Tecchio, S., Pezy, J.P., Lassalle, G., Degraer, S., Wilhelmsson, D., Cachera, 

M., Ernande, B., Le Guen, C., Haraldsson, M., Grangeré, K., Le Loc’h, F., Dauvin, 

J.C. & Niquil, N. (2017). Benthic and fish aggregation inside an offshore wind 

farm: Which effects on the trophic web functioning? Ecological Indicators, 72:33-

46.  

Rydell, J., Ottvall, R., Pettersson, S. & Green, M. (2017). Vindkraftens påverkan på 

fåglar och fladdermöss. Uppdaterad syntesrapport 2017. Rapport 6740. 

Stockholm. Naturvårdsverket. 

Sandström, J. B. (2015). Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer. 

ArtDatabanken Rapporterar 17. Uppsala. ArtDatabanken, SLU. 

Severin, M., Josefsson, S., Nilsson, P., Ohlsson, Y., Stjärne, A., Wernersson, A-S. 

(2018). Förorenade sediment – behov och färdplan för en renare vattenmiljö. SGU 

rapport 2018:21. Uppsala: Sveriges geologiska undersökning. 

SGU. (2016). Koldioxidlagring i Sverige. Rapport 2016:20. Sveriges Geologiska 

Undersökning, Uppsala. 

SGU. (2017). Förutsättningar för utvinning av marin sand och grus i Sverige. SGU 

rapport 2017:05. Uppsala. Sveriges geologiska undersökning. 



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 311 - 
 

 
 

SHEBA. (2016). Deliverable 1.4 – Future Scenarios. Sustainable Shipping and 

Environment of the Baltic Sea Region (SHEBA). BONUS Research Project 

SHEBA. (2018). Final Report. Sustainable Shipping and Environment of the Baltic 

Sea Region (SHEBA). BONUS Research Project 

Skov, H., Desholm, M., Heinänen, S., Johansen, T.W. & Therkildsen, O.R. (2015). 

Kriegers Flak Offshore Wind Farm. Environmental Impact Assessment. Technical 

background report. Birds and bats. Energinet.dk 

Sköld, M., Nilsson, H.C. & Jonsson, P. (2018). Bottentrålning - effekter på marina 

ekosystem och 

åtgärder för att minska bottenpåverkan. Aqua reports 2018:7. Lysekil: Sveriges 

lantbruksuniversitet, 

Institutionen för akvatiska resurser. 62 s 

Slavik, K., Lemmen, C., Zhang, W., Kerimoglu, O., Klingbeil, K. & Wirtz, K. (2018). 

The large scale impact of offshore windfarm structures on pelagic primary 

production in the southern North Sea. Hidrobiologia. Doi: 10.1007/s10750-018-

3653-5. 

SMHI. (2013). Oxygen Survey in the Baltic Sea 2012 - Extent of Anoxia and Hypoxia, 

1960-2012. Göteborg: REPORT OCEANOGRAPHY No. 46, SMHI. 

SMHI. (2015). Oxygen Survey in the Baltic Sea 2015. Göteborg. 

SMHI. (2016). Underlag till uppskattning av marginalkostnader för svensk sjöfart - 

Modellering av ozon, sekundära partiklar och deposition av svavel och kväve. 

Rapport 2016/30. SMHI. 

Staveley, T., Perry, D., Lindborg, R. & Gullström, M. (2016). Seascape structure and 

complexity influence temperate seagrass fish assemblage composition. Ecography, 

39: 1-11. 

Sveriges lantbruksuniversitet, Institutonen för akvatiska resurser. (2018b). Spatiala 

analyser Delleverans B 31 maj. Projekt 31 inom överenskommelse mellan Havs- 

och vattenmyndigheten och Sveriges lantbruksuniversitet 2018. 

Sveriges miljömål. (2019). Syrefattiga och syrefria bottnar. Hämtat från: 

http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/ingen-overgodning/syrefattiga-och-

syrefria-bottnar/#MapTabContainer, 20190118. 

Sweden Offshore Wind AB. (2005). Wind Farm – Kriegers Flak. Environmental 

Impact Assessment. Stockholm: Sweden Offshore Wind AB. 

Tano, S., Forsman, B., Balosch, A. & Andersson, A. (2017). Sjöfartens rumsliga behov 

och miljöpåverkan i Kattegatt –fördjupat underlag för svensk havsplanering. 

Havs- och vattenmyndighetens rapport 2017:27: Göteborg: Havs- och 

vattenmyndigheten. 

Tillväxtverket. (2018). Fakta om svensk turism. Stockholm, Tillväxtverket. 

http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/ingen-overgodning/syrefattiga-och-syrefria-bottnar/#MapTabContainer
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/ingen-overgodning/syrefattiga-och-syrefria-bottnar/#MapTabContainer


 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 312 - 
 

 
 

Todd, V., Todd, I., Gardiner, J., Morrin, E., MacPherson, N., DiMarzio N. & Thomsen, 

F. (2014). A review of impacts of marine dredging activities on marine mammals. 

ICES Journal of Marine Science; doi:10.1093/icesjms/fsu187. 

Trafikverket. (2016). Prognos för godstransporter 2040, Trafikverkets badprognoser 

2016, Trafikverkets rapport 2016:062.  

Transportstyrelsen. (2016). Båtlivsundersökningen 2015.  

Törnqvist, O. (2018). Grön infrastruktur inom havsplanering och länsstyrelsernas 

arbeten – samstämmighet, erfarenheter och blickar framåt mot arbetet med 

områdesskydd och ekosystemtjänster. PM till HaV, 2018-10-30. Göteborg: 

Sveriges geologiska undersökning. 

Vallejo, G., Grellier, K., Nelson, E., McGregor, R., Canning, S., Caryl, F. & McLean, N. 

(2017). Responses of two marine trop predators to an offshore wind farm. Ecology 

and Evolution, 7: 8698-8708, doi: 10.1002/ece3.3389. 

Wijkmark, N. & Enhus, C. (2015). Metodbeskrivning för framtagande av GIS-karta 

för en nationellt övergripande bild av marin grön infrastruktur. AquaBiota Water 

Research AB. 

Wikström, A., Linders, T., Sköld, M., Nilsson, P. & Almén, J. (2016). Bottentrålning 

och resuspension av sediment. Rapportnr: 2016:36. Göteborg: Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län.  

Williams, R., Wright, A.J., Ashe, E., Blight, L.K., Bruintjes, R., Canessa, R., Clark, 

C.W., Cullis-Suzuki, S., Dakin, D.T., Erbe, C., Hammond, P.S., Merchant, N.D., 

O’Hara, P.D., Purser, J., Radford, A.N., Simpson, S.D., Thomas, L. & Wale, M.A. 

(2015). Impacts of anthropogenic noise on marine life: Publication patterns, new 

discoveries and future directions in research and management. Ocean & Coastal 

Management, 115: 17-24. 

WSP Sverige AB. (2016). Vårt framtida hav – En rapport om framtida möjligheter 

och utmaningar i svensk havsplanering. Göteborg: Havs- och vattenmyndigheten. 

WSP Sverige AB. (2017). miljökonsekvensbedömning-utkast i avstämningsskedet av 

havsplanering.  

WSP Sverige AB. (2018). Finngrunden och Storgrundet. Underlagsrapport till 

havsplanering avseende energiproduktion samt miljökonsekvenser för lokala 

naturvärden. HaV dnr: 396-18. Göteborg: Havs- och vattenmyndigheten. 

WSP Sverige AB. (2019). Miljösystemanalys för havsplanering. Stockholm: WSP 

Sverige AB. 

WWF. (2010). Counter currents - Scenarios for the Baltic sea towards 2030.  
 



 

 

Vi arbetar för levande hav och vatten 
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en statlig miljömyndighet. Vi arbetar för 

att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och 

vattendrag.  

Vi tar ansvar för att hav och sötvatten nyttjas men inte överutnyttjas. Vi utgår från 

ekosystemens och människans behov nu och i framtiden. Detta gör vi genom att 

samla kunskap, planera och fatta beslut om insatser för en bättre miljö. För att nå 

framgång samverkar och förankrar vi vårt arbete med alla berörda, nationellt 

såväl som internationellt. 

 

 

 

Miljökonsekvensbeskrivning 
av förslag till havsplaner för 
Sverige – Bottniska viken, 
Östersjön och Västerhavet 

Granskningshandling 
Dnr 666-2019 

Rapporten redovisar resultaten av en strategisk miljöbedömning av förslag 
till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Varje 
havsplan bedöms utifrån effekter för marin ekologi, landskap, kulturmiljö, 
luft och klimat, befolkning och hälsa, samt hushållning med mark, vatten, 
fysisk miljö, material, råvaror och energi. Miljökonsekvensbeskrivningen 
innehåller även en bedömning av havsplanerna mot relevanta kriterier 
enligt havsmiljödirektivet och ramdirektivet för vatten, och analyserar 
uppfyllelsen av miljökvalitetsnormer. Den redogör också för hur planerna 
bidrar till att uppnå Sveriges miljökvalitetsmål, samt till att bevara och 
upprätthålla ekosystemtjänster i Sveriges hav. Rapporten presenterar ett 
flertal förslag till åtgärder för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa 
de negativa miljöeffekterna som havsplanerna bedöms ge upphov till.  
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Granska de nästan färdiga förslagen till 
havsplaner

Förra året samrådde vi om förslag till statliga havsplaner för Bottniska vi-
ken, Östersjön och Västerhavet.

Detta dokument är reviderade förslag, så som de ser ut nu efter de tusentals 
förslag och synpunkter ni gav oss i samrådet – tack!

Nu är dessa nya förslag på granskning, och den som vill kan yttra sig. De är 
Havs- och vattenmyndighetens så gott som färdiga förslag till regeringen. 
Synpunkterna som lämnas under granskningen kommer att ingå i det un-
derlag som lämnas över inför regeringens beslut.

Till förslagen hör också miljökonsekvensbeskrivningar, som har en viktig 
roll i havsplaneringen. De är på granskning tillsammans med förslagen till 
havsplaner.

Lämna dina kommentarer senast den 14 juni 2019. Du kan lämna kom-
mentarer på två sätt:
• på vår webbplats, www.havochvatten.se/havsplanering
• genom att mejla till havochvatten@havochvatten.se

Skicka dem helst i ett digitalt, redigerbart format, för då kan vi behandla 
dem snabbare. Märk din kommentar med “Yttrande om förslag till havs-
planer. Dnr 666-19”

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, fö-
retag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner 
publiceras inte. 

Du hittar mer information om hur Havs- och vattenmyndigheten behandlar 
dina personuppgifter i samband med remisshanteringen på myndighetens 
webbsida.

Havsplan | Introduktion | Förslag på granskning
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Förslag baserade på lång dialog
Förslagen bygger på en bred och lång dialog med främst myndigheter, bran-
scher och kommunala organ, men även intresseorganisationer, forskning 
och grannländer. 

Granskningen är steg tre i denna dialog:

1. Avstämning i tidigt skede – klart, genomfördes 2016-2017

2. Formellt samråd – klart, genomfördes 2018

3. Granskning

I slutet av 2019 lämnar vi förslagen till havsplaner till regeringen.

Figur 1. Några av stegen i arbetet att ta fram havsplaner. 

Avstämning
Avstämning

Samråd

Granskning

Förslag
lämnas till
regeringen

Vår 2016 Vinter 2016
- vår 2017

Vår-sommar
 2018

Vår 2019 Vinter
2019

Här är vi nu!

Förslag bearbetas
efter granskning

Förslag bearbetas
efter samråd

Tematiskt 
arbete

Första utkast
tas fram

Förslag tas fram 
inför samråd

Många ska samsas om havet
Många ska samsas om havet. I samrådet blev det ännu en gång tydligt att 
alla inte kan få som de vill. Men vi är övertygade om att havsplanerna blir 
både bättre och bättre förankrade om fler är med. Samhällets behov och mål 
är i ständig utveckling, detta påverkar även hur vi ser på och nyttjar våra 
havsområden.

Tack för att ni deltar.

Följ havsplaneringen på www.havochvatten.se/havsplanering.

Mats Svensson 

chef för avdelningen för havs- och vattenförvaltning.

Havsplan | Introduktion | Förslag på granskning



Sammanfattning
Detta är det förslag till havsplaner som ställs ut för granskning.

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. Havsplanerna vägleder nationella myndighe-
ter, kommuner och domstolar i kommande beslut, planering och tillstånds-
prövningar. Näringsidkare får också vägledning av planen.

Havsplanerna ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Den ska förena 
näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål.

Havsplanerna innehåller vägledning om mest lämplig användning. Den el-
ler de användningar som anges i ett område har företräde framför andra 
användningar. I nästan hela havet bedöms användningar kunna samsas om 
de anpassar sig till varandra. På de platser användningar inte bedöms kunna 
samsas vägleder havslplanen om vilken eller vilka användningar som har 
företräde.

Havsplanerna anger tio användningar: energiutvinning, försvar, generell an-
vändning, kultur, natur, rekreation, sandutvinning, sjöfart, utredningsområde 
sjöfart och yrkesfiske. 

Havsplanerna anger också områden där särskild hänsyn ska tas till höga 
naturvärden, till höga kulturmiljövärden eller till totalförsvarets intressen.

Förslag till användningar grundar sig på avvägningar och en lämplighets- 
bedömning utifrån läge, beskaffenhet och behov. Riksintressen och andra 
allmänna intressen är viktiga för avvägningen.

Konsekvenserna av havsplanerna bedöms utifrån ekologiska, ekono-
miska och sociala perspektiv. Arbetet med att bedöma konsekvenserna 
har skett parallellt och integrerat med planeringen. Dessutom redovisas 
konsekvenserna i en separat miljökonsekvensbeskrivning och en separat 
hållbarhetsbeskrivning.

Havsplaneringen har tagit sin utgångspunkt i lagar, förordningar, samhälls-
mål, rapporter av olika slag och inte minst den långa dialog som Havs- och 
vattenmyndigheten fört med berörda intressenter. Det är första gången 
någonsin som Sverige gör statliga havsplaner. Både utgångspunkterna för 
havsplaneringen och hur planen ska användas är därför ny kunskap och en 
ny diskussion.

Granskningen innebär att andra får ge synpunkter på detta förslag till havs-
plan, så att Havs- och vattenmyndigheten sedan kan justera förslaget.

Figur 2. Översiktskarta över Sveriges tre 
havsplaner.
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Läsanvisning

Du kan läsa planerna som ett dokument – med kartstöd på 
webben 
Havsplanerna är detta dokument i sju delar. Det betyder att det är detta do-
kument som är det formella granskningsförslaget. 

Dokumentet kompletteras med webbsidor som är en hjälp för att utforska 
planerna. På webbsidorna finns kartor som är både klickbara och sökba-
ra, och som går att zooma i. Där finns dessutom lager från olika kartor att 
jämföra. 

Du hittar både webbsidorna och detta dokument på www.havochvatten.se/.

Så här är dokumentet strukturerat
Dokumentet är uppdelat i sju delar. Del 1 och 2 är gemensamma för alla tre 
havsplaner. Detsamma gäller del 6 och 7, som är också gemensamma.

Del 3, 4 och 5 innehåller däremot vägledning och överväganden för respek-
tive havsplan, det vill säga för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Figur 3. Dokumentets struktur – gemensamma och enskilda delar

Del 2
Kapitel 6 - 9

Del 1
Kapitel 1 - 5

Östersjön
Kapitel 11

Del 6
Kapitel 13-14

Kapitel 15-21
Del 7

Västerhavet
Kapitel 12

Del 5Del 4
Bottniska viken

Kapitel 10 

Del 3
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1. Om havsplanering
Havsplanering är till för att havet ska användas hållbart, nu och i framtiden. 
Många ska samsas om havet, och havsplanerna underlättar detta genom att 
ge vägledning kring vad som är den bästa användningen av havet ur ett 
helhetsperspektiv.

Detta är havsplanering
Havet och användandet av havets resurser ger många nyttor i vårt samhälle. 
Några exempel är miljöer för rekreation och friluftsliv, produktion av livs-
medel och förnybar energi och utrymme för transporter. I och kring havet 
finns djur- och växtliv som är viktiga delar av ekosystemet och som utgör 
grunden för en rik biologisk mångfald som ger motståndskraft mot klimat-
förändringar. Det kommer ständigt nya innovativa användningar av havets 
resurser samtidigt som påfrestningarna på ekosystemen är stora. I havet 
finns också ett kulturlandskap som i stora delar är outforskat. Stora krav 
ställs på ett hållbart nyttjande av havets resurser samtidigt som det finns 
stora utmaningar, såsom ändrat klimat, ökad befolkning och urbanisering, 
en snabb digital utveckling och en globaliserad värld.  

En havsplan ger vägledning så att de områden som omfattas av havsplanen 
används för det eller de ändamål som de är mest lämpade för med hänsyn 
till områdenas beskaffenhet, läge och de behov som finns i samhället. Havs-
planeringen avväger mellan olika intressen. Vägledningen ska användas av 
myndigheter, kommuner och regioner vid planläggning och prövning av 
anspråk på användning inom havsplaneområdet.

Syftet med havsplanerna är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. De 
utformas så att näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål integreras. 
Havsplanerna ska bidra till att:
• god miljöstatus i havsmiljön nås och upprätthålls
• havets resurser används hållbart så att havsanknutna näringar kan

utvecklas
• samexistens främjas mellan olika verksamheter och användningsområden

Figur 4. Havsplanerna ska förena näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål

Miljö

Sociala aspekter

Näringar
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Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön 
och en för Västerhavet. Havsplanerna omfattar Sveriges ekonomiska zon 
och de områden som inte ingår i fastigheter i svenskt territorialhav från en 
nautisk mil utanför den baslinje som avses i lagen (2017:1272) om Sveriges 
sjöterritorium och maritima zoner. I arbetet med att ta fram havsplaner har 
en ekosystemansats tillämpats.

Sverige har införlivat EU:s ramdirektiv för havsplanering (2014/89/EU) i 
svensk lagstiftning genom miljöbalken (1998:808) och havsplaneringsför-
ordningen (2015:400). 

Havsplanerna beslutas av regeringen. Regeringen får även meddela före-
skrifter om sådana förbud eller begränsningar av verksamheter och åtgärder 
inom ett havsplanerat område som behövs för att uppnå syftet med planen. 
Havs- och vattenmyndigheten arbetar fram förslagen till havsplaner i sam-
arbete med flera andra myndigheter och aktörer. 

Det är första gången som Sverige tar fram statliga havsplaner. Utöver fram-
tagandet av havsplanerna bidrar arbetet med havsplaneringen till ny kun-
skap om havet och dess användning.

Havsplanernas redovisning

Havsplanerna består av en karta och en planbeskrivning enligt 3 § havsplane-
ringsförordningen.  

Kartan ska redovisa:
• Grunddragen för användningen av havsområdet.
• De områden som är av riksintresse enligt 3 kapitlet miljöbalken.
• Andra allmänna intressen av väsentlig betydelse.

Planbeskrivningen ska:
• Ange inriktningen för användningen av havsområdet.
• Ange och beskriva de områden som är av riksintresse enligt 3 kapitlet 

miljöbalken.
• Redogöra för andra allmänna intressen av väsentlig betydelse, den nuva-

rande användningen och övriga planeringsförutsättningar.
• Redovisa de överväganden som legat till grund för planen.
• Ange hur frågor om oförenliga ändamål bör lösas.
• Redovisa innebörden och konsekvenserna av användningen enligt planen.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_257_R_0005
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2. Havsplanering i ett
sammanhang

Havplaneringen förhåller sig till FN:s havsrättskonvention och till lagstift-
ning och politik på EU-nivå. Samarbete spelar en viktig roll i planeringen. 
Sverige samarbetar med sina grannländer inom EU-projekt och i arbetet 
med regionala havsmiljökonventioner. Inom Sverige överlappar plane-
ringsansvaret i territorialhavet mellan kommunen och staten i 65 kom-
muner. Havsplaneringen är en av flera processer i den samlade havs- och 
vattenförvaltningen. 

Gränser i havet och Sveriges rättigheter
FN:s havsrättskonvention (SÖ 2000:1) reglerar de havsrättsliga avgräns-
ningarna i havet, alltså bland annat vad som utgör inre vatten, territorial-
hav, angränsande zon och ekonomisk zon. Detta är implementerat i Sverige 
genom nationell lagstiftning. 

Figur 5. Gränser i havet

Gränser i havet

Baslinjer

Angränsande zonens 
yttre avgränsningslinjer

Sjöterritoriets gräns

Ekonomiska zonens 
yttre avgränsningslinjer

Läs mer om sammanhanget i 
Havsplanering – Nuläge 2014 och 
Färdplan havsplanering.

Baslinjen följer som huvudregel 
lågvattenlinjen utmed kusten som 
den angetts i officiella sjökort 
(normal baslinje), men stater kan 
i vissa fall få tillämpa så kallade 
räta baslinjer. I Sverige tillämpas 
både normala och räta baslinjer. 

Territorialhavet som ligger utanför 
baslinjen tillhör ett lands territo-
rium och sträcker sig maximalt 
12 nautiska mil från baslinjen. 
Innanför territorialhavet finns inre 
vatten. 

Den ekonomiska zonen utgör 
internationellt vatten och är områ-
det utanför territorialhavet, dock 
maximalt 200 nautiska mil från 
baslinjen. 

Det finns även möjlighet att inrätta 
en angränsande zon utanför ter-
ritorialhavet som får sträcka sig 
högst 24 nautiska mil från baslin-
jen. En nautisk mil motsvarar 1852 
meter. 

När två länders kuster ligger 
närmare varandra än ovan nämnda 
avstånd påverkar det utsträckning-
en av respektive zon.  Det svenska 
territorialhavet, den angränsande 
zonen och den ekonomiska zonen 
har alltså varierande utsträckning 
beroende på avståndet till andra 
länders kuster och deras gränser 
och zoner.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/sveriges-internationella-overenskommelser/2000/01/so-20001/
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2015-03-13-havsplanering---nulagesbeskrivning-for-2014.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2016-09-28-fardplan-havsplanering.html


Figur 6. Begrepp, gränser och planeringsansvar. I territorialhavet delar staten plane rings ansvar med kommunerna. 
I den ekonomiska zonen har staten ensamt planeringsansvar.
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I territorialhavet har Sverige suveränitet, vilket medför en nästintill obe-
gränsad rätt att reglera olika verksamheter. Andra stater har dock rätt till 
oskadlig genomfart med fartyg genom den del av Sveriges territorialhav 
som ligger utanför baslinjen. I den angränsande zonen får Sverige bland an-
nat utföra vissa polisiära kontrollfunktioner, till exempel gällande tullar för 
att förhindra överträdelser inom dess territorium eller territorialhav. Sverige 
har även rätt att skydda det marina kulturarvet på botten i den angränsande 
zonen. I den ekonomiska zonen har Sverige suverän rätt att utforska och ut-
nyttja, bevara och förvalta naturtillgångar. Sverige har även jurisdiktion när 
det gäller skyddet och bevarandet av den marina miljön, uppförande och 
användning av konstgjorda öar och andra anläggningar samt för naturve-
tenskaplig forskning. Samtidigt har andra stater rätt att lägga ut kablar och 
ledningar på svensk kontinentalsockel. Reglering av fiske sker inom ramen 
för EU:s gemensamma fiskeripolitik. EU har delegerat rätten att utfärda viss 
reglering till medlemsstaterna.

Havsplanerna omfattar större delen av territorialhavet och svensk ekono-
misk zon i sin helhet. I territorialhavet delar staten planeringsansvar med 
kommunerna. I den ekonomiska zonen har staten ensamt planeringsansvar.

Det finns även lagstiftning och politik på EU-nivå som rör havet och verk-
samheter kopplade till havet. Det gäller bland annat EU:s havsmiljödirektiv 
(2008/56/EG), andra miljöskyddsdirektiv och unionens transport-,sjöfarts- 
och energipolitik, och den tidigare nämnda fiskeripolitiken.
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Många grannländer att samverka med
De svenska havsplanerna gränsar till nio grannländers territorialhav eller 
ekonomiska zoner. Dessutom gränsar Sverige mot Åland, som är en auto-
nom region med egen jurisdiktion när det gäller planering av tillhörande 
territorialhav.

Grannländerna har kommit olika långt i sin havsplanering. De sju grannlän-
der som är medlemmar i EU är förbundna att utarbeta havsplaner i enlighet 
med EU:s ramdirektiv för havsplanering (2014/89/EU). Direktivets artikel 11 
anger skyldighet att samarbeta med angränsande EU-länder. Medlemslän-
derna ska även sträva efter samarbete med angränsande länder utanför EU. 
Sverige tar här en aktiv roll genom att leda de EU-finansierade projekten 
Baltic SCOPE 2015–2017 och Pan Baltic Scope 2018–2019, samt delta i Baltic 
LINes 2016–2019 och NorthSEE 2016–2019.

Figur 7. Grannländer och deras 
status i havsplanering.  
Ljusblå färg markerar land där den 
första nationella havsplaneringspro-
cessen pågår.  
Mörkblå färg markerar land där den 
första nationella havsplaneringspro-
cessen är genomförd.  
I Ryssland pågår förberedelser för 
havsplaneringslagstiftning. 

Danmark

Norge

Sverige

Finland

Ryssland

Ryssland

PolenTyskland

Litauen

Lettland

Estland

Danmark

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/ramdirektiv-om-havsplanering-och-integrerad_H006FPM118
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I projekten arbetar grannländerna gemensamt med att koordinera plane-
ringsfrågor som rör olika sektorer, exempelvis sjöfart och fiske, och med 
att samordna data och planeringsunderlag. I Baltic SCOPE behandlades till 
exempel energi, fiske, natur och sjöfart. De deltagande ländernas ansvariga 
planeringsmyndigheter deltog i projektet och sektorsmyndigheterna bjöds 
in att delta i diskussionerna. Baserat på behov och det gemensamma arbetet 
i projektet utarbetades rekommendationer för hantering av gränsöverskri-
dande frågor (Baltic SCOPE, 2017). I Pan Baltic Scope fortsätter samverkan 
över gränserna som stöd för de nationella havsplaneringsprocesserna. Här 
ingår bland annat samarbete om grön infrastruktur, samlad, kumulativ på-
verkan, ekonomisk och social konsekvensanalys av havsplaner samt sam-
ordning mellan landplanering och havsplanering.

Mer formaliserat samarbete sker även inom ramen för den regionala havs-
miljökonventionen, Helsingforskonventionen (Helcom) för Östersjön, där 
Bottniska viken och Kattegatt ingår. Det finns ett särskilt forum för sam-
arbete mellan de ministrar som har ansvar för fysisk planering i Östersjö-
regionen, Vision and Strategies Around the Baltic Sea (Vasab). Vasab och 
Helcom har bildat en arbetsgrupp för fysisk planering av havet som bland 
annat har utvecklat riktlinjer för gränsöverskridande samråd och hur eko-
systemansatsen kan tillämpas i havsplaneringen.

Kommunernas planering av territorialhavet
Kommunerna har enligt plan- och bygglagen (2010:900) planeringsansvar 
för Sveriges territorium, vilket även innefattar inre vatten och territorialhav. 
Den statliga havsplaneringen innebär att planeringsansvaret i territorialha-
vet nu överlappar mellan kommunen och staten i 65 kommuner. Ytterligare 
ett 20-tal kommuner har kust mot havet, men inte hav som ingår i de statliga 
havsplaneområdena.

I översiktsplaner redovisar kommunerna hur de vill främja en långsiktig god 
utveckling när det gäller mark- och vattenanvändning. Översiktsplanerna är 
grunden för kommunernas rätt att själva besluta om detaljplaner och tolka 
innebörden i allmänna intressen. I dag bedöms ett 20-tal kommuner ha 
inkluderat kust- och havsområdet i sin översiktsplanering. Områden nära 
land och i kustzonen behandlas dock oftare och mer detaljerat i planerna 
än områden längre ut i territorialhavet (Boverket, 2018a). Under de senaste 
åren har många kustkommuner antingen inlett förarbete för planering av 
havsområdet eller inlett arbete med översiktsplanering. I Stockholms län 
finns regionplanering, som utförs av Stockholms läns landsting, med ställ-
ningstaganden som rör skärgårdsmiljöerna. Från och med 1 januari 2019 
gäller en förändrad lagstiftning som innebär att regionplanering även ska 
ske i Skåne län. Region Skåne ska genomföra planeringen. För att åstad-
komma ökad enhetlighet i landet bör det enligt propositionen för lagstift-
ningen, införas regional fysisk planering i ytterligare län, när behov av och 
förutsättningar för sådan planering finns. 

Havs- och vattenmyndigheten har utvecklat projektformen KOMPIS 
(Kommunal planering i statlig samverkan) för att stödja och förstärka 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
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kommunernas förberedelser och genomförande av översiktsplanering i ha-
vet. Projektformen syftar även till att stödja kustlänsstyrelsernas samord-
ning av kommunernas arbete, så att den statliga havsplaneringen kan sam-
verka med den kommunala översiktsplaneringen i havet. Bidraget har getts 
till kustlänsstyrelserna för att i sin tur sökas av kustkommunerna i länet. 
Mellan åren 2016-2018 har Havs- och vattenmyndigheten beviljat 26 mil-
joner kronor till Sveriges kustlänsstyrelser. Vid projektformens avslut 2018 
hade en rad projekt genomförts, med nya mellankommunala samarbeten, 
inventeringar och fördjupade underlag som införlivats i kommunala över-
siktsplaner som resultat längs Sveriges kuststräcka.

Havsplanering – en del av havs- och 
vattenförvaltningen
Havs- och vattenförvaltningen berör många av samhällets sektorer. En 
grundläggande princip för förvaltningen är att den ska vara koordinerad 
och integrerad i alla sina delar, bland annat därför att ekosystemen inte kän-
ner av politiska och ekonomiska gränser. Vattenförvaltningen har en stark 
koppling till havsförvaltningen och tillsammans ska de ses som en helhet 
från källa till hav. Havspolitiken utgår från att haven är en oumbärlig re-
surs för människan och samhället. Havs- och vattenförvaltningen innehål-
ler flera verktyg och instrument, allt ifrån fysisk planering till juridiska och 
ekonomiska styrmedel.

Regeringen har pekat ut den maritima sektorn som viktig för tillväxt och 
utveckling och antog en nationell maritim strategi år 2015 (Näringsdepar-
tementet, 2015). Strategin är ett inriktningsdokument för det fortsatta ar-
betet med att utveckla de maritima näringarna. Utöver utveckling av tradi-
tionella branscher som fiske och sjöfart finns det potential för bland annat 
energiutvinning till havs, nya former för vattenbruk, miljöteknik, bioteknik 
och marin och kustnära turism. Den nationella strategin kopplar till Eu-
ropeiska kommissionens riktlinjer för en integrerad strategi för havspoli-
tiken (KOM/2008/0395) och till Europeiska kommissionens strategi Blå 
tillväxt - möjligheter till hållbar tillväxt inom havs- och sjöfartssektorn 
(KOM/2012/494), som ska leda till långsiktigt hållbar tillväxt i den mari-
tima sektorn.

Samtidigt som tillväxt och utveckling ska ske har Sverige utmaningen att 
uppnå god miljöstatus i våra hav. Effekterna av övergödningen är fortsatt 
tydliga och omfattande. Ytterligare åtgärder krävs för att minska tillförseln 
av näringsämnen från land till hav. Det lokala åtgärdsarbetet behöver ut-
vecklas liksom arbetet med att minska belastningen av främst fosfor i sjöar, 
kustområden och hav. De negativa miljöeffekterna av yrkesfiske måste fort-
satt minska. Bland annat bedöms uttaget av flera arter av fiskar och skaldjur 
vara för stort för att bestånden ska vara långsiktigt hållbara. Ökad förekomst 
av marint skräp är ett växande hot. Målsättningen är att kunna utveckla an-
vändningen av havets resurser på ett hållbart sätt, så att vi säkerställer en 
god havsmiljö. Mycket av den negativa miljöpåverkan i havet har sitt ur-
sprung på land och behöver åtgärdas vid sin källa. 

Läs mer: En svensk maritim 
strategi - för människor, jobb och 
miljö

https://www.regeringen.se/contentassets/86a578f7a521469e9b6b8c62ac5aa128/maritim-strategi.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/86a578f7a521469e9b6b8c62ac5aa128/maritim-strategi.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/86a578f7a521469e9b6b8c62ac5aa128/maritim-strategi.pdf
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För att vända den negativa miljöutvecklingen och uppnå en hållbar an-
vändning av havens resurser har Europeiska gemenskapen (nu EU) bland 
annat antagit havsmiljödirektivet (2008/56/EG), som införts i Sverige ge-
nom havsmiljöförordningen (2010:1341). Havsmiljödirektivet syftar till att 
uppnå eller upprätthålla god miljöstatus i Europas hav till år 2020. Verk-
tygen i havsmiljöförordningen är definition och bedömning av god miljö-
status, miljökvalitetsnormer med tillhörande indikatorer, åtgärdsprogram 
och övervakningsprogram för havsmiljön. Bedömning av tillståndet i de 
svenska förvaltningsområdena, eller havsområdena, sammanfattas i Havs- 
och vattenmyndighetens rapport Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 
2018 – 2023, Bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys (2018e).

Miljökvalitetsnormer är de juridiska styrmedel som används för att god 
miljöstatus ska nås eller upprätthålls. Utgångspunkten när man fastställer 
en miljökvalitetsnorm är kunskap om vad människan och naturen tål, utan 
hänsyn till ekonomiska eller tekniska förhållanden. Normen ska därför av-
spegla den lägsta godtagbara miljökvaliteten eller det önskade miljötillstån-
det, men tar vanligtvis inte sikte på hur mänsklig verksamhet ska utformas. 
Genom miljökvalitetsnormernas tillämpning vid bland annat tillstånds-
prövning och miljötillsyn får de dock en indirekt påverkan även på sådana 
verksamheter som påverkar eller kan komma att påverka miljötillståndet.

Den övergripande miljökvalitetsnormen, med innebörd att god miljöstatus 
ska upprätthållas eller nås i Nordsjön och Östersjön till 2020 finns i 17 § 
havsmiljöförordningen. Vad god miljöstatus innebär preciseras i Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som känneteck-
nar god miljöstatus och miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön 
och Östersjön. I dessa föreskrifter finns också andra miljökvalitetsnormer 
med indikatorer som syftar till att vi ska kunna uppnå god miljöstatus.

Havsplaneringen är en process som ska bidra till att havsanknutna näringar 
kan utvecklas samtidigt som god miljöstatus nås och upprätthålls. Havspla-
neringen skapar goda möjligheter till samsyn om hur vi ska använda haven 
hållbart. Havsplaneringen är en av flera processer i den samlade havs- och 
vattenförvaltningen som tillsammans med övrig förvaltning och samhälls-
bygge verkar för att uppnå uppsatta mål.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0056
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/havsmiljoforordning-20101341_sfs-2010-1341
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/register-havsforvaltning/god-miljostatus-samt-miljokvalitetsnormer-med-indikatorer-for-nordsjon-och-ostersjon-hvmfs-201218.html


1

18Havsplaner | Del 1 - Detta är havsplanering | Förslag på granskning

3. Havsplaneringsprocessen
Havsplaneringen är en bred process som involverar många aktörer. Nu tas 
havsplaner fram för första gången och sedan ska de tillämpas och följas upp 
i en återkommande process. Planeringen utgår från en ekosystemansats, har 
ett framtidsinriktat tillvägagångssätt och görs utifrån en helhetsbedömning. 

Havsplaner tas fram i samverkan
Havsplaneringen är en öppen process och ger möjlighet till medverkan för 
de som berörs på kommunal, regional, nationell och internationell nivå. 
Även bransch- och intresseorganisationer, liksom forskningsinstitutio-
ner, bereds möjlighet att på olika sätt medverka och bidra med insikt och 
kunskap.

På nationell nivå sker samverkan med centrala myndigheter, länsstyrelser 
och organisationen Sveriges kommuner och landsting kring strategiska 
planeringsfrågor, planeringsprocessen och sektorsfrågor. Arbetet har skett 
inom en tvärsektoriell referensgrupp, inom tematiska arbetsgrupper och på 
andra sätt.

På regional och kommunal nivå har länsstyrelserna en viktig roll i samord-
ningen mellan statlig och kommunal planering. Alla de 14 kustlänsstyrel-
serna deltar i arbetet för kommunal medverkan och i annat stödjande arbete 
gentemot kommunerna. De tre samordnande länsstyrelserna i Kalmar, Väs-
ternorrlands och Västra Götalands län samordnar arbetet för berörda kust-
länsstyrelser. Kustlänsstyrelserna tar också fram kompletterande regionalt 
planeringsunderlag, exempelvis från kommuner och utvecklingsansvariga 
aktörer, eller internt från länsstyrelsen i frågor inom länsstyrelsens ansvars-
områden. Kustlänsstyrelserna får finansiering för arbetet med havsplane-
ringen sedan 2012.

Kommunerna bidrar till planeringen med underlag, synpunkter och för-
bättringsförslag under planeringsprocessen inte minst genom den kommu-
nala översiktsplaneringen i både kustområden och den del av territorialha-
vet som överlappar med den nationella havsplaneringen. Det leder till att 
lokala förutsättningar och det nationella perspektivet kan samordnas och att 
kopplingen mellan hav och land blir stark. 

Från och med den 1 januari 2019 är det regionerna, det vill säga landstingen, 
som leder och utvecklar det regionala tillväxtarbetet. I Gotlands län är det 
Gotlands kommun som är ansvarig. De regionala utvecklingsstrategierna 
utgör underlag i planeringsarbetet. Under havsplaneringsprocessen har de 
regioner, länsstyrelser och kommunala samverkansorgan som varit utveck-
lingsansvariga aktörer enligt tidigare lagstiftning medverkat.
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Dialog i flera steg 
Processen med att ta fram havsplaner har flera steg. Samråd och gransk-
ning ska ske innan regeringen fattar beslut om havsplanerna enligt havs-
planeringsförordningen. Det innebär att förslagen till havsplaner ska finnas 
tillgängliga i två omgångar så att den som vill kan yttra sig. Havsplanerna 
arbetas om efter en bedömning av de inkomna synpunkterna. Förfarandet 
säkerställer ett brett deltagande och en demokratisk process.   

Dialog har också skett kring nulägesbeskrivning, havsplaneringens färd-
plan, tematiska fördjupningar, och tidiga utkast till planförslag.

Havsplanerna du läser nu har varit ute på samråd och har arbetats om efter 
en bedömning av de inkomna synpunkterna. De reviderade förslagen är 
tillgängliga för den som vill granska dem mellan den 14 mars och 14 juni 
2019. 

Figur 8. Dialogen om havsplaner har pågått sedan 2016. År 2017 var det avstämning 
av ett utkast till havsplaner och 2018 pågick samråd om förslag till havsplaner.
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Figur 9. Havsplaneringsprocessen pågår över flera år. Efter ett antal år tas nya 
förslag till havsplaner fram och processen upprepas.
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Planering i cykler
Havsplanering kan beskrivas som en återkommande process som pågår i 
cykler över flera år. Via ett flertal steg går havsplaneringen från inhämtning 
av information och analys av nuläget till planering där havsplanerna är re-
sultatet av planeringsprocessen. Därefter tillämpas planerna och en uppfölj-
ning görs löpande. Enligt havsplaneringsförordningen (2015:400) ska Havs- 
och vattenmyndigheten följa upp de beslutade planerna och ta fram nya 
förslag till havsplaner när myndigheten ser ett sådant behov eller minst vart 
åttonde år. Det krävs beredskap inom havsplaneringen att kontinuerligt ta 
in, värdera och använda ny kunskap i kommande havsplaner. 

Senast den 31 mars 2021 ska Sverige och EU:s andra kustländer ha gällande 
havsplaner.

Planering med ekosystemansatsen som grund
Enligt havsplaneringsförordningen ska en ekosystemansats tillämpas när 
havsplanerna utarbetas. Ekosystemansatsen är en strategi för bevarande 
av naturvärden, hållbart nyttjande och rättvis fördelning av naturresurser, 
med målet att säkerställa att användningen av ekosystemen sker inom deras 
gränser (Havs- och vattenmyndigheten, 2012). 

Ekosystemansatsen har sitt ursprung i FN:s konvention om biologisk mång-
fald, på engelska kallad CBD, The Convention on Biological Diversity. Stra-
tegin består av tolv principer. Principerna kallas för Malawiprinciperna, ef-
ter den konferens i Malawi där de först formulerades. 

Läs mer om ekosystemansatsen i 
• Havsplaneringens Färdplan,
• Tillämpning av ekosysteman-

satsen i havsplaneringen,
• Ekosystemansatsen – en väg

mot bevarande och hållbart
nyttjande av naturresurser

• The Ecosystem Approach in
Maritime Spatial Planning – A
Checklist Toolbox.

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2016-09-28-fardplan-havsplanering.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2012-12-07-tillampning-av-ekosystemansatsen-i-havsplaneringen.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2012-12-07-tillampning-av-ekosystemansatsen-i-havsplaneringen.html
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5782-4.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5782-4.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5782-4.pdf
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/om-havsplanering/dokumentation-och-rapporter-om-havsplanering/publikationer-om-havsplanering/2017-09-21-the-ecosystem-approach-in-maritime-spatial-planning---a-checklist-toolbox.html
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/om-havsplanering/dokumentation-och-rapporter-om-havsplanering/publikationer-om-havsplanering/2017-09-21-the-ecosystem-approach-in-maritime-spatial-planning---a-checklist-toolbox.html
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/om-havsplanering/dokumentation-och-rapporter-om-havsplanering/publikationer-om-havsplanering/2017-09-21-the-ecosystem-approach-in-maritime-spatial-planning---a-checklist-toolbox.html
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/om-havsplanering/dokumentation-och-rapporter-om-havsplanering/publikationer-om-havsplanering/2017-09-21-the-ecosystem-approach-in-maritime-spatial-planning---a-checklist-toolbox.html
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Ekosystemansatsens tolv principer – »Malawiprinciperna« 

1. Samhällets intressen bestämmer förvaltningens mål.

2. Förvaltningen bör vara decentraliserad till den lägsta tillämpbara nivån 
och  engagera alla för att kunna balansera lokala och allmänna intressen.

3. De som genomför förvaltningen bör beakta effekterna (verkliga eller tänk-
bara) på närliggande eller andra ekosystem.

4. Det är grundläggande att förstå ekosystemets värde ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Förvaltningen bör bland annat:
a. reducera subventioner som leder till utarmning av biologisk mångfald,
b. skapa incitament som främjar biologisk mångfald och hållbart nytt-

jande,
c. i möjligaste mån integrera kostnader och vinster i ett givet ekosystem.

5. Bevarande av ekosystemens struktur och funktion för att upprätthålla 
ekosystemtjänster bör vara ett prioriterat mål, då fungerande ekosystem 
har förmåga att motstå förändringar.

6. Ekosystemen bör förvaltas inom ramen för dess funktioner, försiktighets-
principen ska tillämpas.

7. Ekosystemansatsen bör tillämpas på lämplig skala i tid och rum.

8. Kunskap om att tidsfördröjningar påverkar ekosystemprocesser, innebär 
att långsiktiga mål för förvaltningen bör sättas.

9. Förvaltningen måste acceptera att förändring är oundvikligt.

10. Ekosystemansatsen bör integrera bevarande av biologisk mångfald och ett 
hållbart nyttjande av den samma.

11. Ekosystemansatsen bör beakta all typ av relevant information, även veten-
skaplig och traditionell och lokal kunskap, innovationer och metoder.

12. Ekosystemansatsen bör involvera alla relevanta sektorer i samhället och 
vetenskapliga discipliner.
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Ekosystemansatsen tillämpas i havsplaneringen på flera olika sätt utifrån de 
tolv Malawiprinciperna. 
• Havsplaneringen utgår från de samhällsmål som fastställs utifrån sam-

hällets övergripande intressen. Samverkan och dialog under arbetets 
gång gör det möjligt att fånga upp perspektiv från många olika aktörer. 
(Relaterar främst till Malawiprincip 1 och 10.)

• Havsplaneringen genomförs i en öppen planeringsprocess med samver-
kan och dialog utifrån kommunala, regionala, nationella och internatio-
nella perspektiv. Processen medger både samverkan i det dagliga arbetet 
och formella tillfällen att inhämta synpunkter. (Relaterar främst till Ma-
lawiprincip 2, 11 och 12.)

• Havsplaneringen utformas så att den bidrar till att havsanknutna näring-
ar kan utvecklas och så att god miljöstatus nås eller upprätthålls. Detta 
görs genom att balansera verksamheter och förutsättningar för ekosys-
tem och ekosystemtjänster i planeringen. Möjligheter att undvika eller 
begränsa negativa miljöeffekter identifieras, liksom möjligheter att bidra 
till återställning av marina ekosystem. Planeringen och dess konsekven-
ser bedöms utifrån sociala och ekonomiska perspektiv samt utifrån på-
verkan på ekosystem och miljö. (Relaterar främst till Malawiprincip 3, 4, 
5, 6 och 10.)

• Havsplaneringen utgår från ett tvärsektoriellt systemperspektiv som in-
kluderar direkta och indirekta, sammanlagda, kumulativa, kortsiktiga 
och långsiktiga, positiva och negativa effekter inklusive kopplingarna 
mellan land och hav. Även olika geografiska skalor hanteras, från lokalt 
till internationellt. Omvärldscenarier, som nollalternativ och framtids-
scenarier används för bedömning av planeringens konsekvenser. (Relate-
rar främst till Malawiprincip 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11.)

• Ansatsen är att havsplaneringen ska utgå från bästa tillgängliga kunskap 
om verksamheter och ekosystem. Mycket kunskap och stora mängder un-
derlag skapas och samlas in under arbetets gång. Verktyg som Symphony 
utvecklas för att bedöma miljöpåverkan och känslighet i ekosystemen. 
Bedömning av kunskapens tillförlitlighet utgår från planeringsmässiga 
krav. Enligt försiktighetsprincipen får inte kunskapsbrist om miljöef-
fekter användas som argument för att tillåta en verksamhet. Havsplane-
ringen uppmärksammar därför behov av fördjupad kunskap inom vissa 
områden. Under framtagandet av havsplaner redovisas rimliga alternativ 
som visar möjligheter och vägval. (Relaterar främst till Malawiprincip 6, 
9 och 11.)

• Havsplaneringscykeln inkluderar uppföljning, vilket möjliggör en adap-
tiv förvaltning, en förvaltning som anpassas. Genom att havsplaneringen 
är en process i cykler, där planerna uppdateras minst vart åttonde år för-
stärks förutsättningarna att ny och förbättrad kunskap ger avtryck i pla-
neringen. (Relaterar främst till Malawiprincip 7, 8, 9 och 11.)

• Havsplaneringen ger vägledning på övergripande och strategisk nivå 
med utrymme för planering på lokal och regional nivå. Kommuner och 
regioner ges möjlighet till medverkan i den nationella havsplaneringen, 
så att hänsyn kan tas till lokala och regionala behov. (Relaterar främst till 
Malawiprincip 2)
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Kartlägga, analysera, planera 
Tillvägagångssättet vid planeringen är framtidsinriktat och görs utifrån en 
helhetsbedömning. Övergripande planeringsmål, anspråk, förutsättningar 
och förväntade konsekvenser av företeelser och verksamheter bedöms över-
gripande och för specifika geografiska områden. 

Tillvägagångssättet kan beskrivas som en process med tre steg som alla in-
kluderar dialog och samverkan med berörda aktörer. Omtag görs mellan de 
olika stegen. 
• Kartlägga 
• Analysera
• Prioritera

Att kartlägga förutsättningar handlar om att inhämta kunskap, information 
och underlag samt om att identifiera kunskapsluckor. Havsplaneringspro-
cessen tar också fram mycket ny kunskap. Relevanta planeringsförutsätt-
ningar berör till exempel trender i samhällsutvecklingen, klimatföränd-
ringar eller förhållandena inom geografiska områden, till exempel deras 
biologi, geologi eller vilka verksamheter som finns där. Det handlar också 
om att kartlägga olika verksamheters behov eller behov för att uppfylla våra 
samhällsmål. 

Ramarna utgörs av till exempel nuvarande lagstiftning inklusive miljökvali-
tetsnormer och ekonomisk genomförbarhet. Även förhållanden på land och 
i grannländers havsområden påverkar förutsättningarna. 

Figur 10. Havsplaneringens tillvägagångssätt är processinriktat.
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SocialtMiljö
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Att analysera förutsättningarna syftar till en bedömning av mest lämplig 
användning. Bedömningen utgår från läge, beskaffenhet och behov. Ana-
lysen värderar vad som är relevant utifrån en allmän synpunkt, ett allmänt 
intresse, med syfte att ge statens samlade syn på mest lämplig användning 
av havet. 

Analysen görs på olika nivåer, till exempel för en specifik plats, för hela Sve-
rige, för Östersjöregionen eller för ett ekosystem. Olika planeringsalternativ 
jämförs och deras konsekvenser analyseras utifrån ekonomiska, sociala och 
ekologiska perspektiv.  

Att prioritera innebär att utifrån analysen göra avvägningar som bidrar till 
långsiktigt hållbar utveckling. Intressen som bedöms vara förenliga kan sam-
existera, medan en avvägning görs mellan intressen som bedöms vara oför-
enliga. Lagstiftningen sätter ramarna för hur havsplaneringen ska avväga. 
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4. Bedömning av konsekvenser

En stegvis och integrerad process
Arbetet med konsekvensbedömningar har skett som en del av och nära pla-
neringsprocessen under flera år. Det började i arbetet med att ta fram en nu-
lägeskrivning för havsplaneringen (Havs- och vattenmyndigheten rapport 
2015-2). I den gjordes den första beskrivningen av tillståndet i den marina 
miljön som utgångspunkt för planeringen. Det följdes av att en färdplan för 
havsplanering (inledningsvis benämnt inriktningsdokument) togs fram. I 
den ingick bland annat avgränsning av miljöbedömning och identifiering 
av miljömål. Sveriges grannländer underrättades enligt Esbo-konventionen 
om havsplaneringen och arbetet med miljökonsekvensbeskrivning i sam-
band med samrådet om färdplanen. Integreringen av miljöhänsyn fortsatte 
genom den tematiska arbetsgruppen för naturvård/marin ekologi, som 
identifierade framtida rumsliga behov för naturvården. Sedan dess har två 
större dialogskeden ägt rum; den informella dialogen kring de första utkas-
ten av havsplaner 2017 och det formella samrådet 2018. Hållbarhetsbedöm-
ning samt samhällsekonomiska konsekvensanalyser för delområden har 
också utarbetats i olika steg under processen.

Konsekvensbedömningarnas resultat från dialog- respektive samrådsskede 
har återkopplats till planeringsprocessen. Det är den återkopplingen som 
gjort det möjligt att ta hänsyn till och ändra i planutkast utifrån de resultat 
konsekvensbedömningarna visar. På så sätt har miljömässiga, sociala och 
ekonomiska aspekter integrerats i planeringen. Särskilda avstämningar har 
hållits under hösten 2018 för att förmedla och diskutera resultat från konse-
kvensbedömningarna, vilka har beaktats i planeringen. 

Inför samrådsskedet utvecklades även som arbetsmaterial en handledning 
för miljöbedömning i havsplaneringen, som utformades för att underlätta 
integrering av miljöhänsyn. Ett översiktligt kartunderlag som redovisar na-
turvärden, marin grön infrastruktur, har också tagits fram och använts i 
planeringsprocessen. Detta kartmaterial, den så kallade gröna kartan, har 
utvecklats underhand för att ta vara på bästa tillgängliga dataunderlag. 

Tabell 1. Konsekvensbedömningar i havsplaneringsprocessen

Typ av 
konsekvensbedömning

Tidigt skede 
2017

Samråd  
2018

Granskning 
2019

Miljökonsekvens-
beskrivning

För alla utkast till 
havsplaner

För alla  
samrådsförslag

För alla 
gransknings-
förslag

Hållbarhetsbedömning För planutkastet 
för Östersjön

För alla  
samrådsförslag

För alla 
gransknings-
förslag

Samhällsekonomisk 
konsekvensanalys

För Gävle bukten 
och Södra 
Kattegatt

För gransknings-
förslaget för 
Östersjön

Läs om resultaten från konse-
kvensbedömningen i del 6, kapitel 
14 på sidan 143.
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I samrådsversionen av havsplanerna ingick planalternativ i form av olika 
planeringslösningar för delområden i planförslagen. Dessa grundade sig i 
möjliga avvägningar mellan intressen som hade identifierats under proces-
sen. De flesta berörde frågan om energianvändning men även sjöfart in-
gick. I granskningsversionen av havsplanerna ingår utredningsalternativ för 
sjöfart, samt en jämförelse mot de förslag till energiområden som ingick i 
samrådsförslagen.

Konsekvensbedömning i ett helhetsperspektiv
I havsplaneringsförordningen och miljöbalken finns krav på att göra stra-
tegisk miljöbedömning i havsplaneringen och att man tar fram miljökon-
sekvensbeskrivningar i samband med samråd. Det finns inget specifikt lag-
krav för hållbarhetsbedömning.

Syftet med miljökonsekvensbeskrivning och hållbarhetsbedömning är att 
de tillsammans ska ge en god helhetsbild av havsplanernas sannolika effek-
ter. De ska också ge en bild av hur havsplanerna kan bidra till en långsiktigt 
hållbar utveckling. Miljöbedömningen har det i miljöbalken uttalade syftet 
att bidra till integrering av miljöhänsyn i planeringen.

Inför samrådsskedet utvecklade Havs- och vattenmyndigheten planerings-
stödet Symphony som gör det möjligt att analysera samverkande, kumulati-
va, miljöeffekter. Symphony har utvecklats vidare och använts som underlag 
i miljöbedömningen och även i hållbarhetsbedömningen inför gransknings-
skedet. En kvalitativ analys av hur förutsättningarna för ekosystemtjänster 
kan förändras av havsplanerna ingår också i konsekvensbedömningarna.

Nollalternativ 
Ett nollalternativ är en beskrivning av förväntad utveckling inom havsom-
rådena utan havsplan, ett referensalternativ. Referensåret för nollalternati-
vet är 2030. I både miljökonsekvensbeskrivningen och hållbarhetsbedöm-
ningen finns en beskrivning av vilka antaganden som har gjorts beträffande 
olika sektorers utveckling till 2030.

Osäkerheter
Det finns stora osäkerheter i konsekvensbedömningar av långsiktiga och 
övergripande planer som nationella havsplaner. Osäkerheter omfattar bland 
annat omvärldsutveckling, kunskapsunderlag, gjorda effektbedömningar 
inklusive metoder, och hur planen kommer att tillämpas i planering och 
förvaltning. De osäkerheter som finns i dataunderlaget i Symphony har 
hanterats i miljöbedömningen och redovisas i Symphonydokumentet .

Vidareutveckling sker
Arbetet med att utveckla både planeringsunderlag och bedömningsmetoder 
fortskrider. Frågor som särskilt kommer att undersökas är hur potential för 

Läs rapporten om verktyget 
Symphony Symphony – Integrerat 
planeringsstöd för statlig havspla-
nering utifrån en ekosystemansats 
och se klickbara kartor i rappor-
tens bilagor.

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2018-04-10-symphony---integrerat-planeringsstod-for-statlig-havsplanering-utifran-en-ekosystemansats.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2018-04-10-symphony---integrerat-planeringsstod-for-statlig-havsplanering-utifran-en-ekosystemansats.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2018-04-10-symphony---integrerat-planeringsstod-for-statlig-havsplanering-utifran-en-ekosystemansats.html
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ekosystemtjänster kan analyseras rumsligt. Inom havsplaneringsprojektet 
Pan Baltic Scope ingår att jämföra och analysera hur Östersjöländer till-
lämpar ekosystemansatsen i havsplaneringen. Erfarenheter från det arbetet 
kommer att tas in i den fortsatta svenska nationella havsplaneringen. Det 
handlar bland annat om hur socioekonomiska data kan analyseras rums-
ligt, hur data om marin grön infrastruktur kan samordnas, samt hur mil-
jöbedömning och analys av sammanlagda, kumulativa effekter kan genom-
föras på ett enhetligt sätt.
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5. Tillämpning av havsplanerna
Havsplanerna är statens samlade vägledning till myndigheter, kommuner  
och regioner vid planläggning och prövning av anspråk på användning av 
områden i havet. 

Havsplanerna vägleder på en strategisk nivå 
Havsplanernas vägledning riktar sig till myndigheter, kommuner och regi-
onplaneorgan som planerar, beslutar, utvecklar eller genomför förvaltnings-
åtgärder som rör havet. Näringsidkare inom havsrelaterade verksamheter 
har nytta av havsplanerna för ökad förutsägbarhet.

Havsplanerna är statens samlade uppfattning och vägledning om hur havet 
i ett visst område ska användas. Havsplanernas överväganden är översikt-
liga och långsiktiga. Det innebär att havsplanerna ger inriktningen för an-
vändningen av havet. I havsplaneringsprocessen har lämpligheten för olika 
användningar bedömts övergripande. Vid en eventuell efterföljande till-
ståndsprövning görs en mer detaljerad projekt- och platsspecifik prövning 
av användningen i ett område. Exempelvis prövas om en exploatering med-
för risk för olyckor, fara för människors hälsa och säkerhet, risk för erosion, 
risk för påtaglig skada på ett riksintresse, eller risk att miljökvalitetsnormer 
inte kan efterlevas. 

För att planens syfte om en långsiktigt hållbar utveckling ska uppnås krävs 
i vissa fall att havsförvaltningen med tillhörande regelverk utvecklas, eller 
att regeringen meddelar föreskrifter om förbud eller begränsningar av vissa 
verksamheter eller åtgärder. Det kan exempelvis handla om reglering eller 
andra åtgärder som underlättar samexistens mellan olika intressen. När det 
gäller åtgärder inom yrkesfisket eller sjöfarten krävs i många fall överens-
kommelser eller beslut inom EU eller den internationella sjöfartsorganisa-
tionen (International Maritime Organization - IMO). 

Havsplanernas roll vid tillståndsprövning
Havsplanerna ska vara ett vägledande underlag vid tillståndsprövningar 
och andra ärenden enligt miljöbalken (1998:808). Varje myndighet eller 
kommun som tillämpar miljöbalken ska se till att havsplanerna är tillgäng-
liga i målet eller ärendet vid prövning av en verksamhet eller åtgärd inom 
havsplaneområdet. Vid frågor som rör ny eller ändrad användning av ett 
havsområde ska miljöbalken tillämpas. Vid tolkningen av vad som är mest 
lämplig användning enligt dessa bestämmelser kommer havsplanerna att 
vara vägledande.

Även vid tillståndsprövningar enligt andra lagar kommer havsplanerna att 
vara ett vägledande underlag. Exempelvis lagen (1992:1140) om Sveriges 
ekonomiska zon, kontinentalsockellagen (1966:314) samt lagen (1983:293) 
om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn. 
Bestämmelserna i bland annat 3 och 4 kapitlen miljöbalken ska tillämpas 
även vid prövningar i mål och ärenden enligt dessa lagar.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19921140-om-sveriges-ekonomiska-zon_sfs-1992-1140
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19921140-om-sveriges-ekonomiska-zon_sfs-1992-1140
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1966314-om-kontinentalsockeln_sfs-1966-314
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1983293-om-inrattande-utvidgning-och_sfs-1983-293
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1983293-om-inrattande-utvidgning-och_sfs-1983-293
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Länsstyrelsen har en viktig roll eftersom den är ansvarig för de initiativ 
som behövs för att det i planerings- och beslutsprocesser tas hänsyn till 3 
och 4 kapitlen miljöbalken. När 3 och 4 kapitlen miljöbalken ska tilläm-
pas vid prövningen av ett mål eller ärende, ska länsstyrelsen särskilt verka 
för att riksintressena tillgodoses. I områden som omfattas av en beslutad 
havsplan ska länsstyrelsens arbete grundas på havsplanen enligt 3 § förord-
ningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden. I andra 
områden ska länsstyrelsens arbete grundas på underlag från respektive 
riksintressemyndighet.

Havsplanernas roll i kommunal planering
Kommunen ska enligt plan- och bygglagen (2010:900) ta fram en översikts-
plan för hela kommunytan, inklusive territorialhavet. Havsplanerna är väg-
ledande för den kommunala planeringen. 

I området i territorialhavet där de statliga och kommunala planerna över-
lappar gäller båda planerna, i det yttersta havsområdet gäller endast havs-
planen och i kustområdet gäller endast översiktsplanen.

Figur 11. Kommunens översiktsplan och statens havsplan överlappar i en del av 
territorialhavet. Där verkar båda planerna.  

Ekonomisk zon

Grannland ekonomisk zon

Havsplan

Territorialhavet

överlapp

Översiktsplan

Samspelet mellan havsplaner och översiktsplaner är viktigt för att koppling-
en mellan hav och land ska fungera bra. Översiktsplaner är betydelsefulla 
för att visa lokala och regionala överväganden och anspråk som kan vara av 
relevans för havsplaneringen. 

I de fall en kommun har redovisat tydliga avsikter i fråga om den framtida 
användningen av de havsområden som kommer att omfattas av såväl en 
översiktsplan som en havsplan, vägs de in vid beslutet om havsplan. Vid 
kommunala omprövningar och fördjupningar av översiktsplaner blir havs-
planerna en samlad källa till information om statens syn på den framtida 
mark- och vattenanvändningen inom området. Detsamma gäller i relation 
till regionplaner.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1998896-om-hushallning-med-mark-_sfs-1998-896
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1998896-om-hushallning-med-mark-_sfs-1998-896
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
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Länsstyrelsen har två formella verktyg där den särskilt ska uppmärksamma 
kommunerna i översiktsplanearbetet på om en kommuns syn inte överens-
stämmer med den syn som är redovisad i havsplanen. 
• Under utställningen av en ny eller ändrad översiktsplan lämnar länssty-

relsen ett granskningsyttrande enligt 3 kapitlet 16 § plan- och bygglagen.
I det ska det bland annat framgå om kommunens förslag inte tillgodo-
ser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken, om förslaget kan
medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kapitlet miljöbalken inte
följs, om mellankommunala frågor inte är samordnade på ett lämpligt
sätt, eller om ett byggnadsverk är olämpligt med hänsyn till hälsa och
säkerhet. Länsstyrelsens granskningsyttrande ska grunda sig på någon av
punkterna i 3 kapitlet 16 § plan- och bygglagen men vid bedömningen av
om planförslaget tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlen mil-
jöbalken, får länsstyrelsen vägledning av havsplanen (se hänvisning ovan
till 3 § hushållningsförordningen).

• Länsstyrelsen ska också minst en gång under varje mandatperiod re-
dovisa en sammanfattande redogörelse enligt 3 kapitlet 28 § plan- och
bygglagen. I den redovisas synpunkter i fråga om sådana statliga och
mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens
aktualitet.

Länsstyrelsen bevakar de statliga intressena och ska yttra sig över kommu-
nens förslag till detaljplan när kommunen tar fram en sådan, enligt bestäm-
melserna i plan- och bygglagen. Även när en kommun tar fram en detaljplan 
skulle det kunna uppkomma situationer då detaljplanen inte överensstäm-
mer med synen på den framtida användningen av vattenområdet som redo-
visas i havsplanen. 

Möjlighet för prövning av nya anspråk inom 
havsplaneområdena
Nya anspråk och behov förväntas kontinuerligt uppstå inom havsplane-
områdena.  Sådana anspråk behandlas i uppföljningar och nya förslag till 
havsplaner. Tills nya havsplaner finns beslutade ska vägledning tas i befint-
liga havsplaner i den mån det är relevant. Om det inte finns någon direkt 
vägledning i havsplanerna ska planering och beslutsfattning göras utifrån 
havsplanernas intentioner eller utifrån bästa tillgängliga kunskap.  

Möjlighet att föreslå föreskrifter
Regeringen får meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för 
verksamheter eller åtgärder inom ett havsplanerat område, om det behövs 
för att uppnå syftet med planen. Förbud eller begränsningar av användan-
det av det planlagda området ska vara sådana som inte omfattas av befint-
liga restriktions- och förbudsmöjligheter (enligt proposition 2013/14:186 s. 
21). Förbud och begränsningar för viss användning kan ge möjligheter till 
annan användning av området. Havs- och vattenmyndigheten har hittills 
inte arbetat fram några förslag till sådana föreskrifter. Eftersom det är första 
gången havsplaner tas fram anser myndigheten att det är viktigt att få en 
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samsyn kring planeringen, innan eventuella föreskrifter föreslås. Myndighe-
ten bedömer att befintlig förvaltning i huvudsak har möjlighet att fånga det 
som havsplanerna idag vägleder om. Samtidigt finns det områden där det 
kan behöva införas ytterligare restriktioner eller förenklande åtgärder för att 
nå planens syften, men där det är oklart om dagens regelverk ger tillräckligt 
stöd för detta. Fortsatt analys och behovsbedömning av föreskrifter anses 
därför vara nödvändig. Ett exempel som behöver utredas är om det behövs 
särskilda föreskrifter mot trålning vid miljöfarliga vrak.

Uppföljning av planen
När regeringen har beslutat om havsplanerna ansvarar Havs- och vatten-
myndigheten för uppföljning genom att löpande hålla sig underrättad om 
utvecklingen inom berörda områden. Uppföljningen kan sedan utgöra ett 
underlag när nya förslag till havsplaner arbetas fram. 

Dessutom ska Havs- och vattenmyndigheten särskilt följa upp och utvär-
dera den miljöpåverkan som planerna i praktiken medför. Avsikten är att 
tidigt få kunskap om betydande miljöpåverkan som inte har identifierats 
tidigare, så att denna påverkan stoppas eller minskas. Uppföljningen syftar 
också till att bevaka den miljöpåverkan som förväntas och som har beskri-
vits i planens miljökonsekvensbeskrivning.

En redogörelse för de åtgärder för uppföljning och övervakning av den be-
tydande miljöpåverkan som genomförandet av havsplanerna medför kom-
mer att lämnas till regeringen i samband med överlämnande av förslagen 
till havsplaner i december 2019. Så långt möjligt kommer samordning med 
befintlig och kommande miljöövervakning under havsmiljöförordningen 
att ske.

Myndigheten avser att, förutom den obligatoriska uppföljningen av planer-
nas miljöpåverkan, även följa upp dess ekonomiska och sociala påverkan 
och havsplanernas verkan i den kommunala planeringen. En del uppfölj-
ningen handlar om hur den statliga och kommunala planeringen bidrar till 
att koppla ihop land och hav.

I uppföljningen kommer även analys att göras över hur aktiviteter i havet 
avlastar aktiviteter som annars behöver ske på land. Underlaget kan bidra 
till samlad bedömning över hur samhällets behov kan mötas bäst ur ett håll-
barhetsperspektiv. Uppföljning kommer att göras med intervall som passar 
aktualitetsprövningarna av kommunala översiktsplaner. 
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Denna sida är medvetet tom.
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6. Havsplanernas vision och mål 
En havsplan är framtidsinriktad och ska bidra till att forma den framtid vi 
vill nå. Målåret i havsplanerna är år 2030. Samtidigt används år 2050 som 
visionsår för att stimulera till diskussion och tankar om planeringens lång-
siktiga perspektiv.

Vision – havet 2050
Havsplanernas vision blickar framåt till år 2050 och är en vision om till-
ståndet i havet och hur det används, förutsatt att planeringsmålen uppfylls. 
Visionen representerar det tillstånd som havsplaneringen ska bidra till att 
förverkliga.

År 2050 nyttjar vi havet genom konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara 
maritima näringar. Havet har god miljöstatus och en rik biologisk mångfald. 
Vi bevarar och utvecklar natur- och kulturmiljöer i havet och tillvaratar dess 
ekosystemtjänster. Det finns gott om upplevelsevärden och möjlighet till re-
kreation. Havet är till glädje och nytta för alla. Näringsliv och förvaltning 
samverkar och havsplanerna bidrar med helhetssyn, framförhållning och för-
utsägbarhet. År 2050 lever vi i fortsatt fred och frihet i Östersjö- och Nordsjö-
regionen. Klimatförändringarna har bromsats och vi har anpassat oss efter 
förändrade förhållanden.

Planeringsmål   
Under havsplaneringsprocessen har 10 planeringsmål formulerats utifrån 
samhällsmål, befintlig lagstiftning, nationella strategier och andra relevanta 
underlag. Planeringsmålen består av ett övergripande mål som stöds av öv-
riga nio mål.  

Dessa nio är indelade i två grupper med rubrikerna skapa förutsättningar 
för respektive skapa beredskap för. Anspråk som finns tydliga och omfat-
tande i närtid grupperas under förutsättningar, medan frågor som främst i 
ett längre framtidsperspektiv bedöms kunna ha omfattande anspråk i havet 
grupperas under beredskap. Målen som avser beredskap signalerar att havs-
planeringen ska ta höjd för framtida behov och verksamheter.

Övergripande mål:
• God havsmiljö och hållbar tillväxt

Skapa förutsättningar för:
• Regional utveckling, rekreation och bevarande av kulturvärden
• Marin grön infrastruktur och främjande av ekosystemtjänster
• Hållbar sjöfart
• God tillgänglighet
• Utvecklad energiöverföring och förnybar elproduktion i havet
• Ett hållbart yrkesfiske
• Försvar och säkerhet

Skapa beredskap för:
• Framtida utvinning av mineraler och koldioxidlagring
• Framtida etablering av hållbart vattenbruk.
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Övergripande mål: Bidra till god havsmiljö och hållbar 
tillväxt
Havsplanerna ska övergripande ge rumsliga förutsättningar för att tillgo-
dose utvecklingsbehov och mål om hållbar tillväxt, och samtidigt bidra till 
att god havsmiljö nås och upprätthålls.

God havsmiljö beskrivs framför allt i miljökvalitetsmålet Hav i balans, samt 
Levande kust och skärgård och deras preciseringar. Andra miljökvalitetsmål 
är också relevanta, exempelvis Ett rikt djur och växtliv, Ingen övergödning 
och Giftfri miljö som även fångar in hur miljöproblem från land och luft har 
påverkan på havet. God miljöstatus i enlighet med havsmiljöförordningen 
är en av preciseringarna.

Hållbar tillväxt relaterar bland annat till Sveriges maritima strategi och 
EU2020. Detta omfattar både det som kallas blå tillväxt, det vill säga tillväxt 
relaterad till maritima verksamheter, och ekonomisk hållbar tillväxt i vidare 
bemärkelse, inklusive positiva sysselsättningseffekter.

Tillväxten är hållbar när vi ekonomiskt, miljömässigt och socialt kan till-
fredsställa våra behov i dag, samtidigt som vi ger förutsättningar för kom-
mande generationer att tillgodose sina behov. En viktig utgångspunkt för 
havsplaneringen är att hållbar tillväxt förutsätter väl fungerande ekosystem. 
I enlighet med ekosystemansatsens helhetsperspektiv beaktas därför eko-
systemets funktioner utifrån flera tidsperspektiv samt direkta, indirekta och 
samlade, kumulativa effekter av anspråk i havet.

Mål: Skapa förutsättningar för regional utveckling, 
rekreation och bevarande av kulturvärden
Havsplanerna ska ge rumsliga förutsättningar för hållbar utveckling, god 
livskvalitet, jämlikhet och attraktiva miljöer regionalt och lokalt. Olika plat-
ser och områden har olika förutsättningar och perspektiv för den regionala 
utvecklingen. Därför ska havsplaneringen eftersträva goda förutsättningar 
för lokal och regional utveckling längs hela kuststräckan.

Havsplaneringen ska bidra till att bevara viktiga natur- och kulturvärden, 
ta hänsyn till landskapsbilden och skapa förutsättningar för utveckling av 
havsanknutna näringar och friluftsliv. Rekreation och friluftsliv, inklusive 
fritidsfiske, har stor betydelse för människors livskvalitet och hälsa.

Kulturvärden är viktiga för upplevelsen av landskapet, för människors iden-
titet och för att skapa attraktiva miljöer att leva och bo i. Havet rymmer idag 
en tämligen outforskad del av våra kulturhistoriska värden. Ökad kunskap 
om kulturvärdena i havet bidrar både till lokal och regional identitet och till 
besöksnäring. Kulturvärdena har också ett egenvärde.

Naturvärden och kulturvärden vid kusten och i utsjön är ofta en förutsätt-
ning för att kunna vidareutveckla och säkerställa yrkesfiske respektive be-
söksnäring i kustsamhällen. Även andra havsrelaterade verksamheter som 
bidrar till utveckling och blå tillväxt i kustområdet ska ges goda förutsätt-
ningar att bidra till sysselsättning och livskvalitet.
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Mål: Skapa förutsättningar för marin grön infrastruktur och 
främjande av ekosystemtjänster
Havsplanerna ska bidra till goda ekosystem och utveckling av ekosystem-
tjänster. De ska stödja inrättandet av nya marina skyddsområden i enlighet 
med nationella mål och skapa förutsättningar att stärka och bevara repre-
sentativitet, funktionalitet och ekologiska samband. Havsplaneringen ska 
vidare bidra till att gynnsam bevarandestatus upprätthålls för de arter och 
livsmiljöer skyddet omfattar.

Havsplanerna ska bidra till säkerställande av marin gröninfrastruktur som 
är en viktig förutsättning för främjande av ekosystemtjänster. Planerna ska 
även tillräckligt säkra spridningsvägar och vandringsvägar i och mellan livs-
miljöer i den marina miljön, samt flyttstråk för fågel. 

Havsplanerna ska ge förutsättningar för vetenskapliga undersökningar och 
långsiktig övervakning av havsmiljön. 

Mål: Skapa förutsättningar för god tillgänglighet
Havsplanerna ska skapa förutsättningar för utveckling av den havsanknutna 
transportsektorn och annan infrastruktur samt göra havet tillgängligt för en 
bred allmänhet.

God tillgänglighet i transportsystemet till sjöss ger goda förutsättningar för 
att hålla samman transportinfrastrukturen som helhet, så att exempelvis 
överföring av gods från väg och järnväg till sjöfart underlättas. Beredskap 
ska skapas för en utveckling av fysisk infrastruktur, exempelvis framtida 
tunnlar eller broar.

Rumsliga förutsättningar ska ges för användning av havet för infrastruktur 
för elektronisk kommunikation i form av sjökablar och radiosystem.

Förutsättningar ska även skapas för att ge människor tillgång till havet för 
friluftsliv och rekreation. Det kan bidra till både folkhälsa och utveckling 
inom besöksnäring.

Mål: Skapa förutsättningar för hållbar sjöfart
Havsplanerna ska ge förutsättningar för ekologiskt, socialt och ekonomiskt 
hållbar sjöfart. Det gäller såväl närsjöfart som fjärrsjöfart. Sjöfarten ges till-
räckligt utrymme för att kunna växa, samtidigt som havsplanerna bidrar till 
ökad sjösäkerhet med färre olyckor och minskning av riskerna för utsläpp 
av olja eller andra ämnen, liksom andra störningar. Havsplanerna ska ge för-
utsättningar för effektiva transportvägar med låg bränsleförbrukning samt 
minsta möjliga miljöeffekter av sjöfarten, särskilt i ekologiskt känsliga om-
råden. Hänsyn ska tas till att Östersjön är utpekad som ett särskilt känsligt 
havsområde, PSSA (Particularly Sensitive Sea Area), av den internationella 
sjöfartsorganisationen IMO (International Maritime Organization).

Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är nätverk av 
natur som bidrar till fungerande 
livsmiljöer för växter och djur och 
till människors välbefinnande.

Definitionen lyder: 
“Grön infrastruktur utgör ett ekolo-
giskt funktionellt nätverk av livs-
miljöer och strukturer, naturom-
råden samt anlagda element som 
utformas, brukas och förvaltas på 
ett sätt så att biologisk mångfald 
bevaras och för samhället viktiga 
ekosystemtjänster främjas i hela 
landskapet”.

Se Havs- och vattenmyndighetens 
webbsida, grön infrastruktur.

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/ovriga-vagledningar/gron-infrastruktur.html
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Mål: Skapa förutsättningar för utvecklad energiöverföring 
och förnybar elproduktion i havet
Havsplanerna ska stödja arbetet med integrering och anslutning till det eu-
ropeiska elnätet och ge förutsättningar för existerande, planerade och po-
tentiella sjökablar för energiöverföring inom Sverige och mellan Sverige och 
andra länder. Detta gäller även kablar för energiöverföring från havsbaserad 
elproduktion.

Havsplanerna ska bidra till att skapa förutsättningar för Sveriges framtida 
behov av utvinning av förnybar energi. I detta ska planeringen stödja Sveri-
ges nationella mål om förnybar energi genom att skapa förutsättningar för 
utbyggnad av havsbaserad vindkraft.

Beredskap ska finnas för annan havsbaserad elproduktion från andra typer 
av förnybara källor och havsplanerna ska ge förutsättningar för test av ny 
teknik på området.

Mål: Skapa förutsättningar för ett hållbart yrkesfiske
Havsplanerna ska bidra till ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, inn-
ovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske inom ramen för en 
ekosystembaserad förvaltning som inkluderar hänsyn till viktiga livsmiljöer 
både för fisk och för andra arter. Väl förvaltade fiskbestånd och livsmijljöer 
för fisk är en föutsättning för ett hållbart yrkesfiske.

Särskilt viktigt är integrering med planeringen av kustområdena, där det 
finns viktiga livsmiljöer för fisk, nämligen lekområden och uppväxtområden.

Mål: Skapa förutsättningar för försvar och säkerhet
Havsplanerna ska skapa förutsättningar för försvar av Sverige och svenska 
intressen på såväl kort som lång sikt. Aktörer inom såväl militärt som civilt 
försvar ges förutsättningar att bedriva sin verksamhet, bland annat genom-
föra övningar under olika förhållanden samt annan verksamhet av betydelse 
för det militära försvaret, såsom signalspaning. Havsplanerna ska även ge 
förutsättningar att tillgodose behovet av strategisk försörjning av Sverige i 
fred, kris och krig.

Mål: Skapa beredskap för eventuell framtida utvinning av 
mineraler samt för koldioxidlagring
Hänsyn ska tas till att det kan vara aktuellt med ökad utvinning av ändliga 
resurser som sand, grus och andra mineraler samt med koldioxid lagring 
som ett led i anpassningsåtgärder inför klimatförändringens effekter. Utvin-
ning av olja och gas i Sveriges sjöterritorium eller ekonomiska zon bedöms 
dock inte vara aktuell under överskådlig tid.
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Mål: Skapa beredskap för framtida etablering av hållbart 
vattenbruk
Havsplanerna ska ha rumslig beredskap för vattenbrukets utveckling och 
potential att yteffektivt använda havet för hållbar produktion. 

Sett till vattenbrukets utvecklingspotential och en ökad forskning på om-
rådet kan vattenbruk utanför kustzonen bli aktuellt inom en framtid som 
ryms inom havsplaneringens planeringsram 2030 och visionsår 2050. Där-
för ska havsplaneringen ta hänsyn till att vattenbruk kan bli aktuellt i havs-
planeområdena i framtiden.

Figur 12. Planeringsmålen och några av de övergripande mål och förutsättningar som varit utgångspunkter vid formulerandet 
av planeringsmålen.

   Planeringsmål
• God havsmiljö och

hållbar tillväxt
• Skapa förutsättningar för:
• Regional utveckling
• Marin grön infrastruktur och

främjande av ekosystem-
tjänster

• Hållbar sjöfart
• God tillgänglighet
• Utvecklad energiöverföring

och förnybar energiproduk-
tion i havet

• Ett hållbart yrkesfiske
• Försvar och säkerhet
• Skapa beredskap för:
• Framtida utvinning av mine-

raler och koldioxidlagring
• Framtida etablering

av hållbart vattenbruk

Internationella mål
• FN:s globala mål

för hållbar utveckling
• Europa 2020- strategi för

tillväxt och sysselsättning
• EU:s klimatmål
• EU:s integrerade havs-

politik
• EU:s strategi för blå

tillväxt
• EU:s Östersjöstrategi

...med flera

Politisk inriktning
• Klimat- och energipolitik
• Transportpolitik
• Näringspolitik
• Regional tillväxtpolitik
• Politik för kulturmiljöar-

betet
• Jämställdhetpolitik
• Miljöpolitik
• Friluftspolitik
• Folkhälsopolitik
• Fiskeripolitik
• Försvars- och säkerhets-

politik
• Maritim politik

Lagstiftning
• FN:s havsrättskonvention

(United Nations Conven-
tion on the Law of the
Sea, UNCLOS)

• Miljöbalken
• Hushållningsförordningen
• Havsplaneringsförord-

ningen
• Havsmiljöförordningen
• Vattenförvaltningsförord-

ningen
...med flera

Sveriges miljömål
• Generationsmålet
• Etappmål
• Miljökvalitetsmål:
• Begränsad klimatpåver-

kan
• Hav i balans samt le-

vande kust och skärgård
• Ett rikt växt- och djurliv
• Giftfri miljö
• Ingen övergödning
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Samhällsmål och andra utgångspunkter som 
ligger till grund för havsplaneringens mål
Havsplanerna förenar näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. Den 
förhåller sig också till flera politikområden och lagstiftning som berör havet.   

De globala målen för hållbar utveckling är antagna av FN. De är odelbara och 
representerar en balans mellan de tre dimensionerna av hållbar utveckling: 
den ekonomiska, den sociala och den ekologiska. De svenska havsplanerna 
berör främst följande mål:
• Mål 7 Hållbar energi 
• Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
• Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
• Mål 11 Hållbara städer och samhällen
• Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
• Mål 13 Bekämpa klimatförändringen 
• Mål 14 Hav och marina resurser 
• Mål 15 Biologisk mångfald och ekosystem 

Sveriges nationella miljömål består av ett övergripande generationsmål som 
är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället och 16 miljökva-
litetsmål. De miljökvalitetsmål som är mest relevanta för havsplanerna är:
• Hav i balans samt levande kust och skärgård
• Ett rikt växt- och djurliv
• Giftfri miljö
• Begränsad klimatpåverkan
• Ingen övergödning 

Sveriges maritima strategi för konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara 
maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbe-
lastning och en attraktiv livsmiljö beslutades 2015. Den vilar på tre likställda 
perspektiv:
• Hav i balans
• Konkurrenskraftiga maritima näringar
• Attraktiva kustområden.

Strategin omfattar och integrerar många politikområden och är därigenom 
ett instrument för att genomföra en svensk integrerad havspolitik. Den ma-
ritima strategin lyfter fram statliga havsplaner som ett viktigt instrument för 
att styra utvecklingen i Sveriges yttre havsområden.

Figur 13. FN:s globala mål för hållbar 
utveckling.

En svensk maritim strategi - för 
människor, jobb och miljö

https://www.regeringen.se/contentassets/86a578f7a521469e9b6b8c62ac5aa128/maritim-strategi.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/86a578f7a521469e9b6b8c62ac5aa128/maritim-strategi.pdf
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7. Vägledning om mest lämplig 
användning och särskild 
hänsyn

Planbeskrivningen med tillhörande plankartor vägleder om användningen 
av havet. Plankartorna redovisar de geografiska områdena för olika använd-
ningar och särskild hänsyn. I detta kapitel redovisas hur plankartorna ska 
läsas samt innebörden av användningar och särskild hänsyn.

Plankartornas redovisning
De användningar som framgår av plankartan har i havsplaneringsprocessen 
bedömts som de mest lämpliga användningarna och dessa äger företräde 
framför andra användningar. Annan användning inom området ska anpas-
sas till de angivna användningarnas förutsättningar och behov vid förvalt-
ning, planering och tillståndsprövning. 

I många fall anges flera användningar på samma plats som lämpligast. Dessa 
har då samma grad av företräde framför annan användning. Där mer än en 
användning anges bedöms samexistens vara möjlig. De användningar som 
bedöms kunna samexistera kan dock ändå behöva anpassa sig till varandra. 

Vägledningen om mest lämplig användning anger företräde för användningar 
och behov av särskild hänsyn. Vägledning innebär således varken förbud eller 
restriktioner. Detta innebär att det är möjligt för andra användningar att både 
prövas och finnas även i områden där de inte framgår av plankartorna. 

Som exempel kan nämnas sjöfartens rätt att ta sig fram oavsett vad havs-
planerna anger, så länge det inte finns restriktioner i övrig sjöfartsreglering, 
möjligheten att ansöka om tillstånd för energiutvinning i andra områden än de 
som anges i havsplanerna, hänsyn till natur- och kulturvärden även där de inte 
anges i havsplanerna och att yrkesfiske bedrivs inom större ytor än havspla-
nernas användning och vars kvoter regleras genom EU. Dock är havsplanerna 
vägledande i beslut, planering och tillståndsprövningar.

Planen omfattar alla utrymmen inom planområdet – havet, utrymmet 
ovanför havsytan, havsbotten och underliggande jordlager. Plankartan ska 
tolkas i den ungefärliga skalan mellan 1:700 000 och 1:1 000 000. Gränserna 
och markeringarna i kartan är principiella och översiktliga utifrån havspla-
nernas strategiska nivå. 

För att tydligare redovisa planeringen delas respektive havsplaneområde in 
i havsområden. De tre havsplanerna består av 10 havsområden. Indelningen 
i havsområden har ingen juridisk innebörd.

Användningar redovisas på olika sätt i plankartan:
• De fem användningarna energi, försvar, generell användning, kulturmiljö 

och natur redovisas med en bokstav och avgränsas med linjer som bildar 
områden. Varje område har ett nummer, till exempel Ö200.

• De andra användningarna avgränsas av sina egna markeringar.
Figur 14. Havsplanerna delas in i olika 
typer av områden. 
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E

Mest lämplig användning
Nedan beskrivs användningarna och de förhållningssätt som är viktiga för 
användningen vid förvaltning, planering och tillståndsprövning.

Energiutvinning

Område för energiutvinning. Förutsättningar för energiut-
vinning ska bibehållas. Infrastruktur för att distribuera och 
överföra el, stabilitet i botten för eventuell grundsättning 
samt god tillgänglighet för fartyg vid byggnation, drift och 
underhåll ska beaktas.

Försvar

Område för försvarsverksamhet som omfattar sjöövnings-
områden samt influensområden för anläggningar utanför 
havsplaneområdet. Förutsättningar för försvarsverksamhet 
ska bibehållas.

Generell användning

Ingen särskild användning har företräde. Användningar som 
avgränsas av sina egna markeringar har företräde där de 
anges. 

Kultur

Område med kultur- eller naturhistorisk miljö. Kulturhisto-
riska respektive naturhistoriska värden ska bevaras.

Natur

Område för natur. Området har naturvärden som är skyd-
dade eller planeras att skyddas. Värdena ska bevaras och ut-
vecklas för säkerställande av biologisk mångfald och främ-
jande av ekosystemtjänster.

Rekreation

Område för rekreation och friluftsliv. Förutsättningar för re-
kreation ska bibehållas. God tillgänglighet för allmänheten 
ska beaktas.

Sandutvinning

Område för sandutvinning. Förutsättningar för sandutvin-
ning ska bibehållas och god tillgänglighet för fartyg vid ut-
vinning ska beaktas. 

Sjöfart

Område för sjöfart. Förutsättningar för sjöfartsverksamhet 
ska bibehållas och trafiksäkerhet med tillräckliga manöver-
utrymmen ska beaktas. 

F

G

K

N

I plankartorna redovisas samex-
istens genom att användningar 
överlappar. En färgmarkering kan 
till exempel förekomma på samma 
ställe som en bokstav och flera 
bokstäver kan förekomma i samma 
område.
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Utredningsområde sjöfart

Område för vidare utredning för att avgöra om den angivna 
användningen är den mest lämpliga. 

Yrkesfiske

Område för yrkesfiske. Förutsättningar för att bedriva yrkes-
fiske ska bibehållas. God tillgänglighet för yrkesfiskefartyg till 
hamnar och fiskeområden lämpliga utifrån variationer över 
säsonger och år ska beaktas. 

Särskilt om kablar och ledningar

Utläggning, drift och underhåll av data- och telekablar, kraft-
kablar, rörledningar och gasledningar ska möjliggöras där det 
är lämpligt. Detta gäller för hela planområdet.

Infrastruktur såsom befintliga eller 
tillståndsgivna broar, kablar och 
rör- och gasledningar markeras 
inte i plankartorna eftersom de är 
befintlig användning. De redovisas 
istället i Del 7, kapitel »19. Intres-
sen och anspråk« på sida 172.

Figur 15. Exempel på hur användningar 
och särskild hänsyn redovisas i 
plankartorna. Områden har ett id-nummer 
under användningsbeteckningarna. Via 
id-numret fås mer information, i tabeller 
och i kartor på webben.

Försvar

Natur

Generell användning

ID-nummer

Yrkesfiske

Rekreation

Sjöfart

Utredningsområde sjöfart
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Bakgrundskarta
Sjöfart utanför havsplan

n

Havsområde

0 20 4010 Km

Havs- och Vattenmyndigheten, HaV
© Lantmäteriet, Natural Earth±

Särskild hänsyn

Särskild hänsyn till totalförsvarets intressen

Inom området ska särskild hänsyn tas till totalförsvarets in-
tressen vid förvaltning, planering och tillståndsprövning.

I ett område betecknat Gf eller Nf avser hänsynen begräns-
ningar av höga objekt på grund av flygverksamhet.

I ett område betecknat Ef är det ur försvarshänseende möj-
ligt att anlägga fasta installationer för energiutvinning, men 
inte alltid i alla delar av området. Risk för sammanlagd, ku-
mulativ, påverkan på försvarsintressen ska beaktas när havs-
planerna inom ett havsområde anger fler än ett område för 
energiutvinning.

Särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden

Inom området ska särskild hänsyn tas till höga kulturmiljö-
värden vid förvaltning, planering och tillståndsprövning. 

Hänsynsbeteckningen omfattar kulturmiljöer som huvud-
sakligen ligger utanför havsplaneområdena. Särskild hänsyn 
avser landskapsbild och påverkan behöver bedömas utifrån 
lokala förutsättningar. Påverkansområden kan vara större än 
angivna områden i havsplanerna.

Särskild hänsyn till höga naturvärden

Inom området ska särskild hänsyn tas till höga naturvärden 
vid förvaltning, planering och tillståndsprövning. 

Värden som har identifierats i havsplaneringsprocessen listas 
per havsområde i del 3, 4 och 5. 
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8. Övergripande överväganden 
I detta kapitel redovisas övergripande överväganden för de användningar 
som havsplanerna anger och hur planeringen tillgodoser utveckling av ma-
ritima näringar, god miljöstatus och samexistens.

Bedömning av mest lämplig användning och 
särskild hänsyn

Användning
Havsplanerna anger användningar av havet för olika geografiska områden. 
De användningar som anges bedöms vara de mest lämpliga utifrån planens 
syfte med hänsyn till områdenas beskaffenhet och läge samt de behov som 
finns.

De geografiska avgränsningarna av användningar i havsplanerna baseras på 
någon av nedanstående tre typer av allmänna intressen:
• Riksintressen enligt 4 kapitlet 8 § miljöbalken, det vill säga Natura 

2000-områden.
• Riksintresseanspråk enligt 3 kapitlet miljöbalken.
• Andra allmänna intressen av väsentlig betydelse. 

De användningar som föreslås bedöms på en övergripande nivå vara fören-
liga med 3 och 4 kapitlen miljöbalken (1988:808). 

En verksamhet eller åtgärd som 
på ett betydande sätt kan påverka 
ett Natura 2000-område kräver 
alltid särskild tillståndsprövning, 
oavsett vad havsplanerna anger. 
Natura 2000-bestämmelserna 
finns i 7 kapitlet miljöbalken samt i 
4 kapitlet 8 § miljöbalken.  

I stora delar av havet överlappar flera allmänna intressen. Havsplanerna 
behandlar överlappande intressen på följande fyra sätt:

A. Flera intressen anses vara förenliga.
• Havsplanen anger flera intressen som mest lämplig användning i 

samma område eftersom de kan samexistera.

B. Ett riksintresseanspråk enligt 3 kapitlet miljöbalken finns i ett område som 
även är av riksintresse enligt 4 kapitlet miljöbalken.
• Riksintresseanspråket enligt 3 kapitlet blir inte en användning i havs-

planen, om användningen är i strid med bestämmelserna i 4 kapitlet.

C. Olika riksintresseanspråk enligt 3 kapitlet miljöbalken anses oförenliga.
• Havsplanen ger företräde åt det eller de riksintresseanspråk som 

bedöms vara mest lämplig användning i området. 
• Försvarsintressen ges företräde om området är nödvändigt för en an-

läggning för totalförsvaret, i enlighet med miljöbalkens bestämmelser.

D. Ett område med riksintresseanspråk enligt 3 kapitlet miljöbalken överlap-
par ett allmänt intresse av väsentlig betydelse. Riksintresseanspråket och 
det allmänna intresset bedöms vara oförenliga.
• Havsplanen ger företräde åt det eller de intressen som bedöms vara 

mest lämplig användning i området. Havsplanen kan ange det all-
männa intresset av väsentlig betydelse som mest lämplig användning, 
om det bidrar till att uppnå planens syfte. Det innebär dock inte att 
riksintresseanspråket upphör att gälla. Försvarsintressen ges företräde 
om området är nödvändigt för en anläggning för totalförsvaret, i enlig-
het med miljöbalkens bestämmelser.

Alla riksintresseanspråk finns kvar, även när havsplanen ger ett annat intresse 
eller anspråk företräde. Det som däremot kan förändras är hur riksintressean-
språket kommer att bedömas vid tillståndsprövning och planering. Figur 16. Avvägning mellan intressen i 

olika situationer.
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Särskild hänsyn
Havsplanerna anger områden där särskild hänsyn ska tas till totalförsvarets 
intressen, höga kulturmiljövärden eller höga naturvärden. Hänsynen avser 
värden som är viktiga att bevara eller stärka för att havet ska kunna an-
vändas hållbart. Behovet av att ange särskild hänsyn har identifierats inom 
havsplaneringsprocessen som ett komplement till att ange användningar. 

Om riksintressen 
Att ett område omfattas av ett riksintresseanspråk eller är av riksintresse 
betyder att det väger tyngre än andra allmänna intressen vid en avvägning i 
den fysiska planeringen.

Områden som omfattas av riksintresseanspråk

Områden som omfattas av riksintresseanspråk är utpekade av myndighe-
ter och regleras i de verksamhetsanknutna hushållningsbestämmelserna i 
3 kapitlet miljöbalken. Ett sådant riksintresseanspråk innebär inte alltid ett 
förbud mot andra åtgärder inom eller i närheten av området, men däremot 
att dess värden ska skyddas i planeringen. 

Områden som är av riksintresse 

Områden som är av riksintresse regleras i de geografiskt anknutna hushåll-
ningsbestämmelserna i 4 kapitlet miljöbalken. Områden som har särskilt 
stora värden när det gäller natur- och kulturvård, turism och friluftsliv 
anges direkt i 4 kapitlet. Dessa områden är i sin helhet av riksintresse. Na-
tura 2000-områden är också av riksintresse enligt 4 kapitlet miljöbalken. 
Verksamheter eller åtgärder som kan påverka ett sådant naturområde på ett 
betydande sätt kräver särskild tillståndsprövning.

Riksintressen och andra allmänna 
intressen som är relevanta för 
havsplaneringen redovisas i Del 
7: »Planerings förutsättningar« på 
sida 155. 

Avvägningar mellan olika intres-
sen redovisas i del 3-5 i respektive 
havsområde.

Allmänna intressen av väsentlig betydelse
Generellt är allmänna intressen i planeringen av mark och vatten intressen 
som bidrar till att uppnå samhällsmål för en ekonomiskt, socialt och miljö-
mässigt hållbar utveckling. Vad som är allmänna intressen av väsentlig bety-
delse och som enligt havsplaneringsförordningen (2015:400) ska redogöras 
för i havsplanerna övervägs på nationell nivå i havsplaneringsprocessen. Nå-
got av följande bör vara uppfyllt för intresset i ett geografiskt område för att 
i havsplaneringen bedömas vara ett allmänt intresse av väsentlig betydelse: 
• Är av stor nationell vikt.
• Behövs för viktiga samhällsfunktioner nu eller i framtiden.
• Behövs för att uppnå stor samhällsnytta.
• Behövs för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden.
• Behövs för att genomföra eller upprätthålla nationellt eller internationellt 

viktiga strukturer.

Även en lokal, kommunal, regional eller internationell fråga kan vara ett 
allmänt intresse av väsentlig betydelse om kriterierna uppfylls.
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Läs mer om förutsättningar för 
havsplanernas olika användningar 
och hänsyn i Del 7: »Planerings-
förutsättningar« på sida 155

Energiutvinning

Behov
Enligt överenskommelse om den svenska energipolitiken (regeringen 2016) 
ska Sverige ha ett robust elsystem med hög leveranssäkerhet, låg miljöpå-
verkan och el till konkurrenskraftiga priser. Detta bedöms skapa långsik-
tighet och tydlighet för marknadens aktörer och bidrar till nya jobb och 
investeringar. Överenskommelsen utgör en färdplan för en kontrollerad 
övergång till ett helt förnybart elsystem, med mål om 100 procent förnybar 
elproduktion år 2040. För att nå energiöverenskommelsens mål gör Energi-
myndigheten bedömningen att ytterligare omkring 80–120 TWh förnybar 
elproduktion behöver installeras i Sverige fram till 2040–2045. Ambitionen 
i havsplanerna bör, enligt Energimyndigheten, därför vara att möjliggöra 
omkring 50 TWh havsbaserad vindkraft (Energimyndigheten, 2018b).

Områden med riksintresseanspråk
Energimyndigheten pekar ut riksintresseområden för energiproduktion, i 
detta fall vindbruk, enligt 3 kapitlet 8 § miljöbalken. Havsplaneringspro-
cessen har visat att de utpekade områdena inte bidrar tillräckligt för att nå 
energimålen, bland annat på grund av konkurrerande intressen. För flera 
områden där det finns riksintresseanspråk för vindbruk anger havsplanerna 
en annan användning. Det beror på att användningarna bedöms oförenliga 
och att den andra användningen ges företräde. För Östersjön handlar det i 
stor utsträckning om att möjligheten till samexistens med försvarsintressen 
bedöms som låg. 

Områden av allmänt intresse av väsentlig betydelse 
Utöver riksintresseanspråken har ytterligare områden för energiutvinning 
arbetats fram i havsplaneringsprocessen tillsammans med Energimyndig-
heten och andra myndigheter. Dessa områden bedöms vara allmänna in-
tressen av väsentlig betydelse för den nationella produktionen av förnybar 
el, och bidrar till möjligheten att uppnå energimålen.

Områdena har identifierats utifrån en helhetsbedömning som beaktar om 
det är ett pågående projekt för havsbaserad energiutvinning, om det finns 
upptaget i aktuell kommunal översiktsplanering eller om området har lämp-
liga förutsättningar. Dessa förutsättningar avser djup, medelvind, bottenför-
hållanden samt närhet till anslutning till elnät på land och områden med 
hög förbrukning.

Havsplanernas områden med användning energiutvinning
De områden där användning energiutvinning anges avser i denna plane-
ringsomgång vindkraft. De bygger på områden med riksintresseanspråk 
och områden av allmänt intresse av väsentlig betydelse för energiutvinning 
som identifierats i havsplaneringsprocessen.

När områden anges för användning energiutvinning innebär detta en prio-
ritering av intresset vid förvaltning, planering och tillståndsprövning i de 

https://www.regeringen.se/artiklar/2016/06/overenskommelse-om-den-svenska-energipolitiken/
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områdena. Ansökan om tillstånd kan göras även för områden som inte är an-
givna i havsplanerna. För att anlägga en vindkraftspark till havs krävs bland 
annat tillstånd som prövas av mark- och miljödomstolen eller regeringen. 

En stor del av områdena som anges för användning energiutvinning i havs-
planerna ligger i södra delen av Bottniska vikens havsplaneområde. Där 
bedöms vind- och djupförhållandena som gynnsamma samtidigt som det 
finns möjlighet att bygga ut infrastruktur för att överföra elen till områden 
i södra Sverige där elkonsumtionen är hög. Liknande förutsättningar finns 
också i andra havsplaneområden, men där är konkurrensen om utrymmet 
större och möjligheten till samexistens med andra användningar mindre. 

Energidistribution

Behov
En förutsättning för att uppnå de nationella och europeiska målen för en-
ergi- respektive klimatpolitiken är att det finns möjligheter att i större ut-
sträckning koppla samman elsystemen i och mellan Sverige och olika länder 
i Europa. I den svenska energiöverenskommelsens framhålls specifikt att det 
genom bättre sammanbindning av elnäten mellan länderna kring Östersjön 
skapas bättre förutsättningar för en samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad 
av vindkraftsparker till havs. 

Områden med riksintresseanspråk
Anläggningar för energidistribution kan pekas ut som riksintressen enligt 
3 kapitlet 8 § miljöbalken av Energimyndigheten. Inga riksintresseanspråk 
finns för energidistribution i havsplaneområdena.

Områden av allmänt intresse av väsentlig betydelse 
Stamnät- och regionnät, inklusive kablar som förbinder Sverige med grann-
länderna är nationellt viktiga och bedöms vara allmänna intressen av vä-
sentlig betydelse. Stamnäten redovisas i del 7, Figur 35 på sidan 174.

Försvar

Behov
Sveriges totalförsvar består av militär verksamhet och civil verksamhet. För-
svarsmakten har behov av övningsområden i havet och i kustzonen utan 
störningar av fysiska eller tekniska hinder. För signalspaningen finns det 
behov av skydd för att motverka störningar från andra verksamheter. Det 
civila försvaret är i behov av en fungerande försörjning av varor och tjänster. 
Farleder till strategiska hamnar behöver hållas fria och förutsättningar för 
havskablar för elförsörjning och kommunikation behöver bibehållas. 
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Områden med riksintresseanspråk
För det militära försvaret finns riksintressen definierade i och i anslut-
ning till havet. Försvarsmakten pekar ut militära områden av riksintres-
se enligt 3 kapitlet 9 § miljöbalken. Inom havsplaneområdena avser de 
sjöövningsområden.

Inom havsplaneområdena finns även riksintresseanspråk för totalförsvaret 
som omfattas av sekretess och dessa redovisas inte. De ingår dock i de av-
vägningar som görs inom havsplaneringen.

I december 2018 tog Försvarsmakten beslut om förnyad redovisning av riks-
intressen. Redovisningen avser bland annat tillkommande sjöövningsområ-
den. De tillkommande områdena har inte hunnit hanteras i planeringspro-
cessen och är därför inte övervägda i denna granskningsversion av förslag 
till havsplaner. 

Områden av allmänt intresse av väsentlig betydelse 
Influensområden i havet för försvarsanläggningar (riksintresseanspråk för 
totalförsvaret) utanför havsplaneområden bedöms utgöra allmänna in-
tressen av väsentlig betydelse då de behövs för försvarsanläggningarnas 
funktioner.

Havsplanernas områden med användning försvar
Områden som anges som användning försvar bygger på riksintresseanspråk 
inom havsplaneområdena (sjöövningsområden) och influensområden för 
riksintresseanspråk som finns utanför havsplaneområdena. Att försvar 
anges som användning innebär en prioritering av intresset vid förvaltning, 
planering och tillståndsprövning i de områdena.

Havsplanernas områden med särskild hänsyn till 
totalförsvarets intressen 
I de områden där särskild hänsyn till totalförsvarets intressen anges, be-
höver verksamhet som omfattar fasta installationer inkludera samråd med 
Försvarsmakten om hur anläggningar kan utformas så att försvarsintressen 
inte påverkas negativt. Den övergripande bedömningen är att verksamhe-
ter som omfattar fasta installationer kan samexistera med försvarsintresset 
under vissa förutsättningar och med rätt process gällande planering och 
genomförande.

Generell användning

Behov
Nya typer av anspråk och anspråk inom nya geografiska områden förväntas 
uppstå framöver. Det finns därför ett behov av att behålla utrymmen där 
sådana nya anspråk är särskilt lämpliga att pröva. Samtidigt kan sådana an-
språk prövas överallt inom havsplaneområdet.
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Havsplanernas områden med generell användning
Generell användning anges där det i dagsläget inte finns anspråk för nytt-
jande eller bevarande, eller där avvägning mellan intressen har resulterat 
i vägledning om generell användning. Framtida anspråk bedöms här sär-
skilt lämpliga att prövas för samexistens med övriga angivna användningar. 
Inom ett område som anges som generell användning överlappar i olika 
grad annan användning som avgränsas av sina egna markeringar. De an-
vändningarna har företräde där de anges.

Kultur

Behov
Enligt de nationella kulturmiljömålen ska kulturmiljöarbetet bland annat 
främja ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, 
används och utvecklas, samt en helhetssyn på förvaltningen av landskapet 
som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.  

Områden med riksintresseanspråk
Riksantikvarieämbetet pekar ut områden av riksintresse för kulturmiljövård 
enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken. I dagsläget finns inga riksintresseanspråk 
inom havsplaneområdet. 

Områden av allmänt intresse av väsentlig betydelse 
Världsarv bedöms vara så värdefulla från kultur- eller naturmiljösyn-
punkt att de är en angelägenhet för hela mänskligheten. De pekas ut enligt 
UNESCO:s världsarvskonvention. Inom havsplaneområdet finns världsar-
vet Höga kusten.

En länsstyrelse eller en kommun kan enligt 7 kapitlet 9 § miljöbalken be-
sluta att ett område ska skyddas och förvaltas som kulturreservat. Avsikten 
är att möjliggöra vård och bevarande av värdefulla kulturpräglade landskap. 
I dagsläget finns inga kulturreservat inom havsplaneområdet.

Landskapsbildsskydd är ett skydd som infördes med stöd av 19 § natur-
vårdslagen i dess lydelse före den 1 januari 1975. Syftet med skyddet är att 
skydda stora områden från större påverkan eller förändring. Bestämmel-
serna i områden med landskapsbildsskydd gäller fram till dess att de ersätts 
med andra skyddsformer. Inom havsplaneområdet finns landskapsbilds-
skydd för ett område vid Öregrund och Östhammar.

Riksantikvarieämbetet har identifierat kulturhistoriska karaktärsdrag och 
utifrån det markerat kulturhistoriska värdekärnor (Nordström, 2003). Om-
råden med kulturhistoriska värdekärnor finns med i havsplanerna. Utöver 
det generella hänsynsavståndet som är inkluderat behövs analys av hur kul-
turvärden kan påverkas utifrån lokala förutsättningar som topografi med 
mera och i förhållande till den verksamhet som planeras.

Ovan beskrivna områden bedöms i havsplaneringsprocessen vara allmänna 
intressen av väsentlig betydelse. Tillkommande underlag som förbättrar 

Läs mer om värdsarv på Riks-
antikvarieämbetets webbsida: 
Världsarvet Höga kusten.

https://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-och-svar/varldsarv/
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kunskapsläget om höga kulturvärden inom och i anslutning till havsplane-
områdena kan komma att ligga till grund för allmänna intressen av väsent-
lig betydelse i framtida planering.

Havsplanernas områden med användning kultur
De områden som anges som användning kultur bygger för närvarande på 
områden med världsarv.

När områden anges som användning kultur innebär detta en prioritering av 
intresset vid förvaltning, planering och tillståndsprövning i de områdena. 
Höga kulturvärden finns även i andra områden. 

Havsplanernas områden med särskild hänsyn till höga 
kulturmiljövärden
De områden som anges med särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden 
bygger på områden med landskapsbildsskydd och områden som Riksantik-
varieämbetet angivit som kulturhistoriska värdekärnor (Nordström, 2003).

När områden anges med särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden inne-
bär detta en särskild hänsyn till intresset vid förvaltning, planering och 
tillståndsprövning. 

Natur

Behov
Den biologiska mångfalden ska bevaras och när den nyttjas ska det ske på ett 
hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Vissa marina miljöer 
behöver särskilt värnas i relation till andra verksamheter. Dessa behov kan 
motivera skydd eller andra åtgärder inom förvaltning och tillståndspröv-
ning för att säkerställa minskad miljöpåverkan på marina ekosystemtjänster. 

Livskraftiga marina miljöer stärker och säkrar tillgång till ekosystemtjäns-
ter. Sammanhängande, representativa och ekologiskt funktionella struk-
turer är viktiga förutsättningar för detta. Dessutom finns behov av hållbar 
förvaltning av områden som är extra viktiga för de marina ekosystemen när 
klimatet förändras, så kallade klimattillflykter.   

Klimattillflykter 

Klimattillflykt är ett område som 
kan behöva särskilt skydd för att 
viktiga växter och djur ska bevaras 
när klimatet förändras och deras 
utbredning minskar. 

Områdena är ofta de mer stabila 
delarna av en arts större utbred-
ningsområde som väntas bli 
kvar när salthalt och temperatur 
förändras. 

En klimattillflykt bedöms vara 
viktig för att arten ska fortsätta att 
finnas i havsområdet. 

Klimattillflykt kan också kallas för 
klimatrefug eller klimatefugium. 

Läs mer i rapporten Underlag för 
klimatrefugier i havsplaneringen 
2017.

Områden av riksintresse och med riksintresseanspråk
Tre olika riksintressen berör naturvärden i havet. 
• Riksintressen enligt 4 kapitlet 8 § miljöbalken, det vill säga Natura 

2000-områden, föreslås av länsstyrelserna för att sedan granskas av Na-
turvårdsverket och föreslås till regeringen där de beslutas för att till sist 
upptas av EU-kommissionen. Natura 2000-områden ingår som del i det 
marina områdesskyddet.

• Riksintresse för naturvård enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken pekas ut av 
Havs- och vattenmyndigheten. 

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2018-01-16-underlag-for-klimatrefugier-i-havsplaneringen-2017.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2018-01-16-underlag-for-klimatrefugier-i-havsplaneringen-2017.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2018-01-16-underlag-for-klimatrefugier-i-havsplaneringen-2017.html
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• Riksintresse för yrkesfisket avseende lek- och uppväxtområden enligt 3
kapitlet 5 § miljöbalken pekas ut av Havs- och vattenmyndigheten.

Områden av allmänt intresse av väsentlig betydelse 
I havsplaneringsprocessen bedöms riksintressena och riksintresseansprå-
ken inte ensamma vara tillräckliga för att uppnå god miljöstatus, bevara den 
biologiska mångfalden, stärka ekosystemtjänster och skydda viktiga områ-
den och arter när klimatet förändras. Därför har ytterligare områden med 
höga naturvärden identifierats i havsplaneringsprocessen och bedömts vara 
allmänna intressen av väsentlig betydelse. Områdena utgörs dels av redan 
skyddade områden enligt 7 kapitlet miljöbalken, dels av områden som iden-
tifierats inom ramen för havsplaneprocessen. 

De områden som är av allmänt intresse av väsentlig betydelse för höga na-
turvärden och som har identifierats inom havsplaneringen bygger på en stor 
mängd underlagsinformation som samlats in eller tagits fram av Havs- och 
vattenmyndigheten. Underlaget visar naturtyper och arter som är förkom-
mande och representativa för respektive havsplaneområden. Bedömningen 
baseras på följande kriterier: 

A. Området omfattas av områdesskydd enligt de regionala havsmiljö- 
konventionerna Helcom och Ospar (Marine Protected Area, MPA)
men är inte skyddat genom svensk lagstiftning.

B(1). Området har bekräftade naturvärden enligt flerfaldiga underlag 
som bedöms tillförlitliga. 

B(2). Området identifieras som ett viktigt område för viktiga arter och 
ekosystem i ett framtida förändrat klimat, en så kallad klimattillflykt, 
och har bekräftade naturvärden. 

C. Området har bekräftade naturvärden utifrån enskilt underlag med
hög tillförlitlighet.

D. Området har bekräftade naturvärden som visar på ursprunglighet
enligt underlag med hög tillförlitlighet. Ursprunglighet definieras som
områden med förhållandevis låg miljöpåverkan samtidigt som de eko-
logiska värdena är höga.

Marina naturreservat och nationalparker bedöms vara av allmänt intresse 
av väsentlig betydelse. Dessa områden ingår i det marina områdesskyddet 
tillsammans med Natura 2000-områden. Även planerade marina områdes-
skydd av typerna Natura 2000 och marina naturreservat med sikte på beslut 
2021 ingår i havsplanerna som allmänt intresse av väsentlig betydelse. 

Vissa områden av allmänt intresse av väsentlig betydelse omfattas idag inte 
av befintligt områdesskydd. Havsplanerna bidrar till att uppmärksamma 
och stärka potentiella ekologiska sammanhang mellan områden som om-
fattas av ett marint skydd och områden av allmänt intresse av väsentlig be-
tydelse genom att identifiera de senare. Planeringen förstärker således förut-
sättningarna för en sammanhängande grön infrastruktur, genom områden 
och strukturer som är viktiga för att bevara ekosystemtjänster. 

Läs mer om underlagen och 
kriterie uppfyllnad för specifika 
områden i havsplanerna i del 3-5. 
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Havsplanernas områden med användning natur
De områden som anges som användning natur bygger på områden som 
omfattas av:
• Marint områdesskydd; Natura 2000, marina naturreservat och national-

parker. Även områden som planeras bli marina områdesskydd.
• Riksintresseanspråk för naturvård enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken.
• Riksintresseanspråk för yrkesfisket avseende lek- och uppväxtområden 

enligt 3 kapitlet 5 § miljöbalken.

Områden i planen som baseras på planerade områdesskydd omfattar de 
reservatsprocesser som i havsplaneringsprocessen bekräftats och bedöms 
vara beslutade senast 2021 samt ligger helt eller delvis utanför riksintres-
seanspråk naturvård eller yrkesfiske lekområde. Vilka områden detta är re-
dovisas i del 3-5.  

När områden anges som användning natur innebär detta en prioritering av 
intresset vid förvaltning, planering och tillståndsprövning i de områdena. 
Naturvärden som behöver skyddas kan även finnas i andra områden.

Havsplanernas områden med särskild hänsyn till höga 
naturvärden 
Områden som anges med särskild hänsyn till höga naturvärden baseras på 
identifierade allmänna intressen av väsentlig betydelse. Områden med ma-
rina naturreservat och nationalparker samt planerade områdesskydd (Na-
tura 2000 och marina naturreservat) anges istället som användning natur. 

I områden med särskild hänsyn till höga naturvärden kan det finnas sär-
skilda behov av framtida åtgärder vid förvaltning, planering och tillstånds-
prövning för att säkerställa ekosystemtjänster kopplade till områdets vär-
den, strukturer och förutsättningar. Naturvärden att ta hänsyn till kan även 
finnas i andra områden.

Miljöövervakningsstationer finns 
på specifika platser i havet. Med 
anledning av havsplanernas skala 
redovisas inte platserna i havspla-
nerna.

Rekreation

Behov
Det övergripande målet för friluftspolitiken är att stödja människors möj-
ligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv med allemansrätten som 
grund. Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefin-
nande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö.

Områden med riksintresseanspråk
Havs- och vattenmyndigheten pekar ut områden av riksintresse för frilufts-
liv enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken. Endast ett fåtal områden finns utpekade 
inom havsplaneområdet, främst i anknytning till kusterna och vid vissa 
utsjöbankar.
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Områden av allmänt intresse av väsentlig betydelse 
I denna planeringsomgång anges inga områden med allmänna intressen av 
väsentlig betydelse. I framtida planering kan sådana intressen utgöras av 
exempelvis viktiga passager för fritidsbåtar, områden som är attraktiva att 
besöka och rekreationsområden identifierade i kommunala översiktsplaner.

Havsplanernas områden med användning rekreation 
De områden som anges som användning rekreation bygger på riksintres-
seanspråk friluftsliv.

När områden anges som användning rekreation innebär detta en priori-
tering av intresset vid förvaltning, planering och tillståndsprövning i de 
områdena. 

Sandutvinning

Behov
Uttag av naturgrus på land ska minska som ett led i att säkra Sveriges 
grundvatten och uppfylla miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. 
Naturgrus bygger upp många naturliga grund- och dricksvattenreservoarer 
och har ofta höga natur- och kulturvärden. Bergkross är det främsta ersätt-
ningsmaterialet för naturgrus i strävan att minska uttaget av naturgrus. Det 
finns dock en del användningsområden där det i dagsläget är kostsamt eller 
kräver mycket energi att producera ersättningsmaterial från bergkross. Till 
detta kommer restprodukter att genereras. Ett sådant användningsområde 
är för den fina fraktionen i betong. Inom dessa användningsområden kan 
marin sand och grus vara ersättning för naturgrus från land. Detta särskilt 
inom de områden där användningen av naturgrus är störst, som ballast i 
betong och betongvaror. Marin sand och grus kan också användas för att 
motverka den kusterosion som sker längs några kustavsnitt i södra Sverige. 
Att sanden utvinns nära där den ska användas är fördelaktigt med tanke på 
kostnader och miljöeffekter av långa transporter. Ett hållbart svenskt uttag 
av marin sand kan minska importen av sand som är utvunnen på mindre 
hållbara sätt. 

Områden med riksintresseanspråk
Fyndigheter som innehåller värdefulla ämnen eller material kan pekas ut som 
riksintressen enligt 3 kapitlet 7 § miljöbalken av Sveriges geologiska under-
sökning, SGU. Inga riksintresseanspråk finns för sand i havsplaneområdet.

Områden av allmänt intresse av väsentlig betydelse 
Utifrån regeringsuppdrag har Sveriges geologiska undersökning identifie-
rat områden där det finns möjligheter till ett miljömässigt hållbart uttag av 
marin sand och grus och där det finns material av rätt kvalitet. Den mil-
jömässiga hållbarheten bedöms utifrån flera aspekter (Sveriges geologiska 
undersökning, 2017a): 
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• Området får inte vara för kustnära eftersom detta riskerar förändringar i 
sedimentdynamiken som kan orsaka ökad kusterosion. 

• Solljusexponerade grunda biologiskt produktiva och känsliga områden 
ska undvikas.

• Biologisk mångfald ska bevaras och ekosystemen i och kring täkten får 
inte påverkas i sådan grad att deras förmåga att leverera ekosystemtjäns-
ter försvinner eller oåterkalleligt minskar. 

De identifierade områdena bedöms i havsplaneringsprocessen vara all-
männa intressen av väsentlig betydelse då sandutvinning anses viktigt i 
arbetet med klimatanpassning och för att nå miljökvalitetsmål, samt för 
materialförsöjningen.

Havsplanernas områden med användning sandutvinning
De områden som anges som användning sandutvinning bygger på i havs-
planeringsprocessen identifierade områden av allmänt intresse av väsentlig 
betydelse. De områden som anges lämpliga för sandutvinning i havspla-
nerna är inte tydligt avgränsade. Vilka delar av områdena som kan möjlig-
göra hållbar utvinning måste utredas vidare, med utgångspunkt i det ma-
terial som tagits fram av Sveriges geologiska undersökning och Havs- och 
vattenmyndigheten.

När områden anges som användning sandutvinning innebär detta en prio-
ritering av intresset vid förvaltning, planering och tillståndsprövning i de 
områdena. Områdena behöver utvärderas noggrant, bland annat när det 
gäller fysiska, arkeologiska och biologiska aspekter innan en täktverksam-
het kan komma till stånd. Kontinuerlig utvärdering med hjälp av lämpliga 
kontrollprogram är också nödvändig. 

De flesta utpekade områden för sandutvinning i havsplanerna finns i södra 
Sverige där förbrukning av naturgrus är stor samtidigt som tillgången till 
naturgrus på land är begränsad. Tillsammans med Västra Götaland och 
Stockholmsområdet förväntas södra Sverige vara expansivt när det gäller 
fortsatt byggande. De marina förutsättningarna tillsammans med förhållan-
devis låga transportkostnaderna till förbrukningsområden samt höga kost-
nader för annat ersättningsmaterial, motiverar sandutvinning som använd-
ning i delar av havsområdena.

Läs mer i rapport från SGU om 
de områden som har identifierats 
i »Förutsättningar för utvinning av 
marin sand och grus i Sverige«.

Sjöfart

Behov
Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällseko-
nomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medbor-
garna och näringslivet i hela landet. Effektiva, hållbara och kapacitetsstarka 
godstransporter är en prioriterad fråga för regeringen. Några av syftena med 
den nationella planen för transportsystemet 2018–2029 är att främja över-
flyttningen av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart, att minska 
transportsektorns miljöpåverkan och att skapa förutsättningar för att ut-
veckla morgondagens transportsystem.

Läs mer i Nationell plan för trans-
portinfrastrukturen 2018–2029 

http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1705-rapport.pdf
http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1705-rapport.pdf
https://www.regeringen.se/49ddd6/contentassets/93fe7796654b49b6a513dcf72900c728/nationell-plan-for-transportinfrastrukturen-2018-2019-skr.pdf
https://www.regeringen.se/49ddd6/contentassets/93fe7796654b49b6a513dcf72900c728/nationell-plan-for-transportinfrastrukturen-2018-2019-skr.pdf
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Områden med riksintresseanspråk
Trafikverket pekar ut områden av riksintresse för kommunikationer avse-
ende sjöfart enligt 3 kapitlet 8 § miljöbalken. 

Områden av allmänt intresse av väsentlig betydelse 
Det finns områden som inte omfattas av riksintresseanspråk, till exempel 
nya ruttsystem för att öka trafiksäkerheten till havs eller där större ank-
ringsplatser ligger. Dessa bedöms vara nationellt viktiga och utgör allmänna 
intressen av väsentlig betydelse. Stråk som utgör viktiga länkar mellan Sve-
rige och grannländerna bedöms också vara allmänna intressen av väsentlig 
betydelse.

Havsplanernas områden med användning sjöfart
De områden som anges som användning sjöfart bygger på riksintressean-
språk för sjöfart och i havsplaneringsprocessen identifierade områden av 
allmänt intresse av väsentlig betydelse för sjöfart. 

När områden anges som användning sjöfart innebär detta en prioritering av 
intresset vid förvaltning, planering och tillståndsprövning i de områdena. 
Dessa områden representerar den yta som krävs för att effektiva, säkra och 
tillgängliga sjöfartstransporter ska kunna bibehållas och utvecklas. Sjöfar-
ten har tillträde även över andra områden men har där inte prioritet. Sjöfart 
regleras av FN:s internationella sjöfartsorganisation, IMO (International 
Maritime Organization).

Havsplanernas områden med användning utredning sjöfart
Där områden anges som användningen utredning sjöfart behöver det ut-
redas vidare om sjöfart är den mest lämpliga användningen. Det anges där 
fler än en användning har anspråk i samma område och mer utredning av 
de aktuella användningarnas behov på platsen krävs innan beslut om mest 
lämplig användning kan fattas. Beslutet bedöms kräva mer detaljerad ut-
redning än vad som kan ske i havsplanerna och behöver därför en särskild 
efterföljande utredning. 

Yrkesfiske

Behov
Yrkesfisket är en maritim näring med betydelse för livsmedelsförsörjning 
och livsmedelsproduktion. Yrkesfisket ger också upphov till landbaserade 
arbetstillfällen inom hamnverksamhet och beredningsindustri, vilket bidrar 
till livskraftiga skärgårdssamhällen som upprätthåller identitet och kultur-
miljö. Att upprätthålla en hållbar matproduktion med livsmedel med högt 
näringsvärde är viktigt för samhället. Fisk från vårt närområde är ett viktigt 
bidrag till vår livsmedelsförsörjning. Det förutsätter att god miljöstatus i 
havet nås och upprätthålls och att de ekosystemtjänster som fisket är be-
roende av säkerställs. Yrkesfisket kräver relativt stora ytor eftersom olika 
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fångstmetoder och målarter innebär olika fiskeområden som förändras 
mellan olika år och över längre tid. 

Områden med riksintresseanspråk
Havs- och vattenmyndigheten pekar ut områden av riksintresse för yrkes-
fisket avseende fångstområden enligt 3 kapitlet 5 § miljöbalken. Sedan hös-
ten 2018 pågår en översyn av befintliga riksintresseanspråk som pekades ut 
2006. Under 2019 planeras en samrådsprocess gällande nya och reviderade 
riksintresseanspråk under våren för beslut under 2019. En initial remittering 
till berörda länsstyrelser har skett under slutet av 2018 kring uppdaterade 
värdebeskrivningar för yrkesfskets olika segment.

Översyn och framtida förslag på nya och remitterade riksintresseanspråk 
kommer påverka havsplaneringens framtida tillämpning av användning yr-
kesfiske i planförslagen. 

Områden av allmänt intresse av väsentlig betydelse 
Utöver de områden som omfattas av riksintresseanspråk har ytterligare 
områden för yrkesfiske identifierats inom havsplaneringsprocessen. Dessa 
områden utgör allmänt intresse av väsentlig betydelse och bidrar till en god 
representation av viktiga fiskeområden utifrån ett varierat fiske samt biolo-
giska och marknadsmässiga förändringar som påverkar fisket. Områdena 
ger också förutsättningar att leva upp till det internationella åtagandet att 
fiska i enlighet med tilldelade kvoter inom EU:s gemensamma fiskeripolitik.  

Områdena är identifierade utifrån ett urval av data över årliga landnings-
värden inom tolv fiskerier under perioden 2003–2015. De representerar om-
råden där 75 procent av det årliga landningsvärdet inom respektive fiskeri 
fångades (Sveriges lantbruksuniversitet, 2018b). De identifierade områdena 
bedöms i havsplaneringsprocessen vara av allmänt intresse av väsentlig be-
tydelse och visar nationellt viktiga strukturer av fångstområden för samlade 
och enskilda fiskerier. 

Havsplanernas områden med användning yrkesfiske
De områden som anges som användning yrkesfiske bygger på befintliga 
riksintresseanspråk avseende fångstområden och i havsplaneringsprocessen 
identifierade områden av allmänt intresse av väsentlig betydelse.

Riksintresseanspråk för yrkesfisket avseende lek- och uppväxtområden in-
går i områden med användning natur i havsplanerna. Potentiellt viktiga 
områden för fiskhabitat utanför riksintresseområden ingår i områden med 
särskild hänsyn till höga naturvärden.

Underlagen för användningen baseras på historiskt fiske. Hur yrkesfisket 
bedrivs och vilka redskap som används kan komma att förändras i fram-
tiden, exempelvis på grund av beståndsförändringar, teknisk utveckling 
av redskap eller att det införs exempelvis restriktioner eller kvotfördelning 
inom ramen för fiskförvaltningen som rör ett specifikt fiske eller fiskemetod.
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När områden anges som användning yrkesfiske innebär detta en priorite-
ring av intressets förutsättningar och behov vid förvaltning, planering och 
tillståndsprövning i de områdena. Yrkesfiske kan även bedrivas i andra om-
råden vilket regleras genom EU:s gemensamma fiskeripolitik.

Data- och telekablar
Det saknas övergripande sektorplanering för data-och telekablar. Platser för 
nedläggning av sådana kablar bör emellertid identifieras så tidigt som möj-
ligt för att minska konflikterna med andra anspråk.

Lagring av koldioxid
Enligt beräkningar finns en betydande kapacitet för koldioxidlagring i Sve-
rige och inom svensk ekonomisk zon (Sveriges geologiska undersökning, 
2016). Det behövs emellertid mer data och forskning innan några områden 
för lagring kan föreslås i havsplanerna. 

Vattenbruk
I dagsläget finns ingen samlad kartläggning av möjliga geografiska utveck-
lingsområden för vattenbruk i planområdet. I den nationella strategin för 
vattenbruk är ett av målen att en majoritet av Sveriges kommuner identi-
fierar och inkluderar lämpliga platser för vattenbruk i sina översiktsplaner. 
Sådana nya underlag tillsammans med utvecklad odlingsteknik kan på sikt 
bli planeringsförutsättningar för vattenbruk i planområdet. I detta skede 
skapar havsplanerna beredskap för vattenbruk, men anvisar inga specifikt 
avgränsade områden avsedda för vattenbruk.

Planering för att främja samexistens
Havsplanerna ska främja samexistens mellan olika verksamheter och an-
vändningsområden. Att havsplanerna anger samexistens skapar flexibilitet 
och uppmuntrar verksamheter till ömsesidig anpassning och utveckling. 
Samexistensen kan också leda till synergieffekter. Övervägandena nedan 
syftar till att vägleda om hur samexistens kan fungera och förklara hur havs-
planerna förhåller sig till samexistens mellan de olika användningar som 
anges. De är grupperade under två rubriker beroende på graden av anpass-
ning som vanligen bedöms nödvändig för samexistens – viss anpassning 
och mer anpassning. För att samexistensen ska kunna fungera kan exem-
pelvis vissa verksamheter behöva regleras ytterligare eller särskilda villkor 
föreskrivas av tillståndsprövande myndigheter. I dessa fall blir havsplanerna 
vägledande.

Det kan också vara så att samexistens mellan användningar bedöms vara 
möjlig på en plats medan det på en annan plats bedöms vara olämpligt. På 
liknande sätt kan samexistens bedömas vara möjlig i ett övergripande per-
spektiv men inte inom planeringens tidshorisont. När användningar inte 
bedöms kunna samexistera ges ett intresse företräde. 

Figur 17. Exempel på hur samexistens kan 
se ut i plankartan. I plankartan redovisas 
samexistens genom att användningar 
överlappar. I området Ö222 samexisterar 
användningarna försvar, natur, rekreation, 
yrkesfiske och sjöfart.
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Där samexistens kan kräva viss anpassning

Försvar och sjöfart

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan försvar och sjöfart. Sjöfart 
kan ofta bedrivas utan begränsning inom ett försvarsområde. När försvars-
övningar pågår kan ett sjöövningsområde behöva avlysas tillfälligt.

Försvar och yrkesfiske

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan försvar och yrkesfiske. Yr-
kesfiske kan ofta bedrivas utan begränsning inom ett försvarsområde. När 
försvarsövningar pågår kan ett sjöövningsområde behöva avlysas tillfälligt. 
Försvarsövningar kan emellertid skada yrkesfiskets resurser genom fiskdöd-
lighet och skada på lek- och uppväxtområden. 

Kultur och natur

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan kultur och natur. Kultur-
miljöer är ofta väl integrerade i naturen. Naturvårdsinsatser, som exempel-
vis hantering av marint skräp och borttagning av förlorade fiskeredskap, kan 
skada fornlämningar om det utförs med ovarsamma metoder. Vrak kan i 
vissa fall utgöra ett kulturvärde samtidigt som det påverkar miljön negativt. 

Kultur och rekreation

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan kultur och rekreation. 
Kulturmiljöer är ofta en del av de värden som utgör grunden för rekreation 
eller gör ett område attraktivt för besökare. Detta bidrar till synergieffekter, 
men en hög besöksintensitet kan också ha negativ påverkan på kulturmil-
jön. Det finns ett stort värde i att tillgängliggöra kulturarvet under vattnet, 
bland annat för dykare. Dykning och annat friluftsliv, som sportfiske och 
båtliv, kan dock innebära risk för förstörelse av kulturarvet. 

Natur och rekreation

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan natur och rekreation. Na-
turen är ofta en del av de värden som utgör grunden för rekreation eller gör 
ett område attraktivt för besökare. Detta bidrar till synergieffekter, men en 
hög besöksintensitet kan också medföra påverkan på naturvärdena. Exploa-
tering av natursköna platser för turismverksamheter kan, liksom buller från 
fritidsbåtar, vattenskotrar och andra aktiviteter, innebära en konflikt med 
friluftslivets intressen. 

Rekreation och sandutvinning 

Förändrade bottenmiljöer kan leda till strandförlust och negativ påverkan 
på naturvärden. Det tillsammans med en ökad trafik för borttransportering 
av sanden kan påverka förutsättningarna för rekreation negativt. Sandutvin-
ning sker dock under mycket begränsade perioder vilket gör att påverkan 
begränsas.
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Rekreation och yrkesfiske

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan rekreation och yrkes-
fiske. Yrkesfisket utgör grunden för fiskesamhällen utmed kusten som är 
attraktiva för rekreation. Intressekonflikter kan finnas mellan fritidsfiske 
och yrkesfiske, eftersom man i vissa fall konkurrerar om samma resurs. 

Sandutvinning och sjöfart

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan sandutvinning och 
sjöfart. Sandutvinning kan alstra viss trafik och medföra hinder för 
framkomligheten för sjöfarten. Sandutvinning sker dock under mycket 
begränsade perioder, vilket gör att påverkan begränsas. 

Sjöfart och yrkesfiske

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan sjöfart och yrkesfiske. 
Yr-kesfiske med rörliga redskap fungerar ofta med viss anpassning i 
områden med sjöfart. 

Där samexistens kan kräva mer anpassning

Energiutvinning och försvar

Energiutvinning och försvarsintresset är i många områden svåra att 
kom-binera eftersom vindkraftparker kan ha stor inverkan på 
Försvarsmaktens anläggningar. I vissa områden går det att etablera 
energianläggningar om särskild hänsyn tas till totalförsvarets intressen. 
För energiområdena i havs-planerna anges därför en hänsynsbeteckning.

Energiutvinning och kultur

Energianläggningar kan påverka kulturmiljöer och landskapsbild 
negativt. Storskaliga vindkraftparker i närheten av kusten kan komma att 
dominera en plats och därigenom påverka de värden som visar på 
viktiga historiska skeenden och som tidigare gett platsen dess karaktär. 
Anläggningar som fundament eller kablar på havsbotten kan ha negativ 
inverkan på fornläm-ningar. Vid anläggning kan påverkansområdet på 
havsbotten vara betydligt större än själva exploateringsområdet. 
Arkeologisk utredning kan krävas.

Lokalisering och anpassningsåtgärder vid utformning av 
energianläggning-ar kan begränsa negativ påverkan. Inom områden som 
omfattas av riksin-tresse enligt 4 kapitlet 3 § miljöbalken är det inte tillåtet 
med tillståndspliktig vindkraft, med undantag för Öland. I sådana 
områden anger havsplanerna inte energiutvinning.

Energiutvinning och natur

Användning energiutvinning anges inte tillsammans med användning 
natur i områden där naturvärdena är så höga och av ett sådant slag att det 
råder stor osäkerhet om anläggningar för energiutvinning kan etableras 
utan att skada eller försvåra ett bevarande av naturvärdena.

Bedömningen av möjligheten till samexistens görs ur ett helhets-
perspektiv som också tar hänsyn till sammanlagda, kumulativa, effekter 
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av energiområden eller andra planerade verksamheter i närområdet i 
ett långsiktigt perspektiv. Bedömningen görs på samma sätt inom alla 
områden med användning natur, även där det är eller angränsar till ett 
Natura 2000-område. Vid tillståndsprövningen av en verksamhet som 
kan ha en betydande påverkan på ett Natura 2000-område kommer en 
bedömning göras av om verksamheten är förenlig med bestämmelserna i 7 
kapitlet 28b–29 §§ miljöbalken. Tillståndsprövningen sker på en mer 
detaljerad nivå än havsplaneringens översiktliga bedömningar.

Energiutvinning i form av vindkraftanläggningar som förankras i havsbot-
ten kan påverka bottenmiljön negativt. Påverkan är ofta lokal och begrän-
sad i tid. Under anläggningsfasen uppstår vanligen undervattensbuller från 
pålning och trafik som kan påverka djurlivet negativt. Kablar längs botten 
kan skada värdefulla naturmiljöer och elektriska kablar som genererar elek-
tromagnetiska fält kan påverka marina organismer i olika utsträckning. 
Vindkraftverken kan samtidigt utgöra konstgjorda rev som skapar skyd-
dade födosöksområden för fisk. Vindkraftsanläggningen kan påverka fåglar 
negativt.

Energiutvinning och rekreation

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan energiutvinning och re-
kreation. Energiområden kan minska tillgängligheten för rekreation och 
friluftsliv, särskilt i områden nära kusten. Energiområden kan också utgöra 
landmärken och turistmål. 

Energiutvinning och sandutvinning 

Energiutvinning med vindkraftverk behöver stabil botten för grundsätt-
ning. Vid sandutvinning sugs eller grävs sand upp från botten, vars stabilitet 
då förändras. 

Energiutvinning och sjöfart

Havsplanerna anger vanligen inte energiutvinning och sjöfart i samma om-
råde. Vilket intresse som ges företräde beror på vilken av användningarna 
som bedöms mest lämplig på den specifika platsen och om behoven bedöms 
kunna tillgodoses någon annanstans. På flera platser bedöms sjöfartens 
framkomlighet tillgodoses inom närliggande områden. 

Det är i flera fall möjligt att anpassa utformningen av energiområdena på 
ett sådant sätt att sjöfartens framkomlighet inte påverkas negativt. Sjöfarten 
kan dock vanligen inte passera genom ett område med fasta anläggningar 
som en vindkraftpark om området är litet eller verken står tätt. Havskab-
lar kan påverka möjligheterna till nödankring och därför komma i konflikt 
med sjöfarten, särskilt i livligt trafikerade farleder. 

Energiutvinning och yrkesfiske

Havsplanerna anger samexistens mellan energiutvinning och yrkesfiske i 
ett område i Västerhavet. Där samexistens inte bedöms vara lämplig ges ett 
intresse företräde. Vilket intresse som ges företräde i havsplanerna beror 
på beror på vilken av användningarna som bedöms mest lämplig på den 
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specifika platsen och om behoven bedöms kunna tillgodoses någon an-
nanstans. På flera platser bedöms yrkesfisket tillgodoses inom närliggande 
områden. 

Fasta anläggningar inom ett energiutvinningsområde kan försvåra möjlig-
heten till yrkesfiske med aktiva redskap som trålning. Bedömningen är att 
anpassning av exempelvis vindkraftparkens utformning eller fiskeredskap 
i vissa fall kan ske. Även teknikutveckling kan bidra till förbättrade förut-
sättningar för samexistens. Internationella exempel finns från exempelvis 
Storbritannien (Gray, Stromberg & Rodmell, 2016). 

Försvar och kultur

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan försvar och kultur. I havet 
kan försvarsverksamhet innebära risk för negativ påverkan på kulturläm-
ningar och kulturlandskap på havsbotten. Försvarsanläggningar kan samti-
digt utgöra en del av det kulturhistoriska arvet vid kusten. 

Försvar och natur

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan försvar och natur. I de 
fall samexistens bedöms olämpligt ges ett intresse företräde. Om området 
är ett Natura 2000-område gäller miljöbalkens regler om verksamhet i Na-
tura 2000-områden. I de fall naturvärdena utgörs av allmänna intressen av 
väsentlig betydelse eller omfattas av riksintresseanspråk ges totalförsvarets 
intressen företräde enligt 3 kapitlet miljöbalken. Försvarsverksamhet kan 
innebära trafik, buller, sprängningar och andra verksamheter som riskerar 
att påverka naturvärden negativt. Havsplanerna kan ange att försvarsverk-
samheten bör anpassas så att skada på naturvärden undviks. Det kan ske 
genom att Försvarsmakten exempelvis planerar sin övningsverksamhet i 
området så att inverkan på naturvärdena minimeras.

Försvar och rekreation

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan försvar och rekreation. 
Försvarsverksamhet kan innebära buller, trafik, sprängningar och andra 
verksamheter som riskerar att påverka rekreation och friluftsliv negativt. 
Verksamheterna kan i flera fall anpassas till varandra.

Försvar och sandutvinning

Havsplanerna anger vanligen inte samexistens mellan försvar och sandut-
vinning. Totalförsvarets intressen ges företräde enligt 3 kapitlet miljöbalken. 
Försvarsverksamhet som till exempel medför ammunitionsrester kan med-
föra att sanden inte är tjänlig för utvinning. 

Kultur och sandutvinning

Kulturlämningar kan påverkas negativt av sandutvinning som innebär för-
ändring av havsbotten. Arkeologisk utredning kan krävas.
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Kultur och sjöfart 

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan kultur och sjöfart. Sjö-
farten har gett upphov till flera av de kulturmiljöer som vi har i dag samt 
fornlämningar i form av vrak. Fartygsstråk och farleder som är intensivt 
trafikerade kan innebära utsläpp, förändrad landskapsbild och muddring 
som påverkar kulturvärden negativt. Sjöfart kan leda till erosion som blott-
lägger, slipar och transporterar bort exponerade delar av en lämning. Sjö-
fart kan också medföra att grunt belägna lämningar skadas av ankare eller 
fartygsskrov.

Kultur och yrkesfiske

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan kultur och yrkesfiske. Yr-
kesfisket är i flera fall en näring som har bidragit till värdefulla kulturmiljöer, 
till exempel fiskesamhällen som är en del av kulturarvet. Fiske med aktiva 
redskap som trålning kan påverka kulturlämningar på havsbotten negativt.

Natur och sandutvinning

Havsplanerna anger samexistens mellan natur och sandutvinning i de fall 
naturvärdena inte bedöms riskera skadas. Vid tillståndsprövningen av en 
verksamhet som kan ha en betydande påverkan på ett Natura 2000 om-
råde kommer en bedömning göras av om verksamheten är förenlig med 
bestämmelserna i 7 kapitlet 28b–29 §§ miljöbalken. Tillståndsprövningen 
sker på en mer detaljerad nivå än havsplaneringens översiktliga bedöm-
ningar. Sandutvinning kan påverka de naturvärden som finns i ett område, 
särskilt om de är koncentrerade till bottenmiljön. Att utvinningen är lokal, 
sker inom korta tidsperioder och utförs med relativt skonsam teknik kan 
begränsa påverkan. 

Natur och sjöfart

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan natur och sjöfart. För vissa 
fartygsstråk bedöms den förväntade påverkan på miljön inte vara lämplig. 

Sjöfart kan innebära belastningar på naturen i form av undervattensbuller, 
muddring och oljeutsläpp. Samtidigt kan sjöfart, om den optimeras, utgöra 
ett klimateffektivt transportmedel i jämförelse med andra transportmedel. 

Natur och yrkesfiske

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan natur och yrkesfiske. I 
vissa områden bedöms samexistens inte vara lämpligt och ett intresse ges 
företräde. Vilket intresse som ges företräde beror på vilken av användning-
arna som bedöms mest lämplig på den specifika platsen och om behoven 
bedöms kunna tillgodoses någon annanstans. 

Fiske kan ha stora effekter på de marina ekosystemen, främst på de arter 
man har för avsikt att fånga, men även på andra arter och habitat, som det 
samtidigt kan finnas behov av att skydda. Yrkesfiske som utförs med aktiva 
redskap som bottentrål eller som medför bifångst av skyddade och hotade 
arter kan innebära negativ påverkan på naturvärden. I vissa fall medför 
inte yrkesfisket någon påverkan eller så finns det möjligheter att anpassa 
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fångstmetoder så att påverkan på naturvärden begränsas. Anpassning av 
fiskemetod är en vanligt förekommande åtgärd inom fiskförvaltningens 
regleringsarbete.

Rekreation och sjöfart

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan rekreation och sjöfart. 
Sjöfart är i flera fall en näring som har bidragit till miljöer som är attraktiva 
att besöka. Sjöfarten kan också bidra med god tillgänglighet. Fartygsstråk 
som är intensivt trafikerade kan dock innebära störningar som buller och 
utsläpp eller utgöra barriärer för till exempel fritidsfiske och fritidsbåtstrafik. 

Sandutvinning och yrkesfiske

Havsplanerna anger samexistens mellan sandutvinning och yrkesfiske i vissa 
områden. Sandutvinning påverkar bottenmiljön som i sin tur kan påverka 
fiskens livsmiljöer och därmed de fiskbestånd yrkesfisket nyttjar. Påverkan 
är dock vanligen lokal och tidsbegränsad. 

Särskild hänsyn

Särskild hänsyn till totalförsvarets intressen

Särskild hänsyn till totalförsvarets intressen kan bland annat innebära att 
lokalisering och utformning av en vindkraftpark behöver anpassas till för-
svarsintressen. Det gäller även andra sorters fasta installationer och övrig 
användning. Särskild hänsyn till totalförsvarets intressen kan även innebära 
att anpassning behöver ske när flera energiområden samlat kan ha en på-
verkan på totalförsvaret. Risk för sammanlagd, kumulativ, påverkan på för-
svarsintressen ska alltså beaktas. Det innebär att utbyggnad inom ett ener-
giområde kan påverka möjligheten att nyttja ett annat område som i planen 
har betecknats med E för energiutvinning.

Särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden

Bedömning av påverkan på kulturmiljöer behöver ske för enskilda projekt 
i ett tidigt skede och i ett helhetsperspektiv utifrån lokala förutsättningar. 
Kulturmiljöer som kan påverkas av en förändrad landskapsbild finns hu-
vudsakligen utanför havsplaneområdet. Sambandet mellan land och hav be-
höver beaktas. Anläggningar och verksamheter i havet kan behöva anpassas 
i utformning eller lokalisering så att kulturmiljövärdena bevaras.

Särskild hänsyn till höga naturvärden

Särskild hänsyn till naturvärden kan bland annat innebära att verksamheter 
anpassas till platser och tidsperioder som minimerar skada på naturvärden. 
Det kan exempelvis handla om:
• att Försvarsmakten vid planering av sin verksamhet samråder med kom-

muner och länsstyrelser om de lokala förutsättningarna och anpassar öv-
ningar och aktiviteter till platser och tidsperioder så att höga naturvärden
inte skadas,

• anpassning i utformning och teknik av anläggningar för energiutvinning
eller anpassning av anläggningsarbeten och drift till särskilda tidsperioder

Havsplanerna specificerar inte 
vilka åtgärder som kan vara 
lämpliga för att uppfylla särskild 
hänsyn. Lämpliga åtgärder kan vid 
behov specificeras av regeringen 
eller av andra myndigheter vid 
tillståndsprövning eller vid annan 
förvaltning.   
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• införande eller utökande av marint områdesskydd,
• fiskereglering avseende områden, redskap eller tid för fångstupptag,
• anpassning av hastighet, djupgående eller tidpunkt för sjötrafiken.

Planering så att havsanknutna näringar kan 
utvecklas
För att planeringen ska bidra till att havsanknutna näringar kan utvecklas 
tar havsplanerna sitt avstamp i den nationella strategi för hållbar regional 
tillväxt och attraktionskraft och i Sveriges maritima strategi, som båda be-
slutades av regeringen 2015. 

En av havsplaneringens stora utmaningar är att balansera användningen av 
havet på ett sådant sätt att ekosystemens funktion säkerställs och utvecklas 
så att havet kan användas i enlighet med samhällets behov. Havsplanerna 
bidrar till ett hav i balans genom att ange områden för skydd och hänsyn till 
natur och ekosystemen där de mest behövs och genom att ange områden 
för olika verksamheter där de kan verka på ett effektivt sätt utan att påverka 
miljön negativt. På så sätt är ambitionen att främja ekosystem i balans och en 
rik biologisk mångfald så att de ekosystemtjänster som havet ger säkerställs. 

Enligt bedömningar i rapporten Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 
2018 – 2023, Bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys (Havs- 
och vattenmyndigheten, 2018e) begränsar dagens tillstånd i miljön kraftigt 
tillgången på ekosystemtjänster. Yrkesfiske samt marin turism och rekrea-
tion är de ekonomiska aktiviteter som framför allt påverkas av en försämrad 
havsmiljö. Havsplanerna ska verka för att säkerställa de ekosystemtjänster 
som maritima näringar behöver. Lek- och uppväxtområden för fisk utgör 
därför underlag för användning natur eller för områden med särskild hän-
syn till höga naturvärden. Likaså föreslås att sjöfarten utreds där påverkan 
på omgivningen bedöms hög och att områden planeras för energiutvinning 
och sandutvinning där påverkan på omgivningen bedöms vara begränsad.

Havsplanerna verkar också för att säkerställa ekosystemtjänster för män-
niskors välfärd och möjligheter till rekreation. Detta görs exempelvis ge-
nom att områden för rekreation planeras där landskapet särskilt gynnar 
friluftsliv och att kulturmiljövärden beaktas. Planeringen görs med hänsyn 
till kustvärden, vilket bidrar till att kustområdena fortsatt blir attraktiva att 
besöka, leva och verka i. Det förväntas också leda till goda förutsättningar 
för turism- och besöksnäring. Maritima näringar utgör i mångt och mycket 
grunden för en levande kust och skärgård.

Den samexistens som präglar havsplanerna förväntas bidra till innovation 
och ny teknik, vilket gynnar maritima näringar under utveckling,  som ex-
empelvis energiutvinning, sandutvinning och vattenbruk. 

Havsplanerna visar en samlad bild av användningen av havet som bidrar 
till ökad förutsägbarhet för de maritima näringarna. Det i sin tur främjar 
tillväxt, sysselsättning och stärker näringarnas konkurrenskraft.

Läs mer i: 
• En svensk maritim strategi - 

för människor, jobb och miljö +
• En nationell strategi för hållbar 

regional tillväxt och attrak-
tionskraft 2015–2020.

https://www.regeringen.se/contentassets/86a578f7a521469e9b6b8c62ac5aa128/maritim-strategi.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/86a578f7a521469e9b6b8c62ac5aa128/maritim-strategi.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/98919a0ca0f1427491a3eef22a7d177c/en-nationell-strategi-for-hallbar-regional-tillvaxt-och-attraktionskraft-20152020.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/98919a0ca0f1427491a3eef22a7d177c/en-nationell-strategi-for-hallbar-regional-tillvaxt-och-attraktionskraft-20152020.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/98919a0ca0f1427491a3eef22a7d177c/en-nationell-strategi-for-hallbar-regional-tillvaxt-och-attraktionskraft-20152020.pdf
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Planering för god miljöstatus
I de flesta fall bedöms inte god miljöstatus i havet kunna nås till 2020. Be-
dömningen har gjorts inom ramen för det nationella arbetet med EU:s havs-
mijödirektiv. Den redovisas i rapporten Marin strategi för Nordsjön och Öst-
ersjön 2018 – 2023, Bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys 
(Havs- och vattenmyndigheten, 2018e). Mänskliga aktiviteter ger upphov 
till olika typer av belastningar som kan påverka miljön på ett sådant sätt att 
tillståndet försämras. Dessa belastningar och deras påverkan bedöms i dag 
sammantaget vara för stor. 

Havsplanerna ska bidra till att god miljöstatus nås och upprätthålls. Havspla-
nering är ett av flera instrument för att nå eller upprätthålla god miljöstatus.  

Figur 18. Översiktlig illustration av havsmiljödirektivets process och begrepp.

Fastslå vad som kännetecknar 
god miljöstatus

11 temaområden, så kallade deskriptorer,  

beskrivs genom indikatorer

Bedömning  
av miljöstatus 

Inledande  

bedömning

Miljökvalitets- 
normer (MKN) 

Mäts genom  
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Åtgärds- 
program 

Övervaknings- 
program

Sätta upp mål  

för att nå god  

miljöstatus
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Havsplaneringen har inverkan både på olika typer av belastningar och på 
havsmiljöns tillstånd. Föroreningar som leder till övergödning orsakas till 
stor del av landbaserade verksamheter, som till exempel jordbruket, men 
också av sjöfarten. Men varken jordbruket eller sjöfartens trafikintensitet 
och volym styrs av havsplanering. Fysiska störningar beror till exempel på 
ändringar av botten vid muddring, kabel- och rördragning, förankring av 
fasta installationer som vindkraftverk samt trålfiske. 

Ambitionen är att havsplanerna ska bidra till att olika typer av belastningar 
minskar genom att de verksamheter som medför belastningar planeras så 
att de hålls borta från de områden där de gör mest skada. Ett exempel är för-
slaget att utreda sjöfarten i sydöstra Östersjön (utredningsområde sjöfart) 
där sjöfartens oljesutsläpp bedöms medföra negativ påverkan på miljön.

Klimatförändringar bedöms kunna förvärra effekterna av de belastningar 
som finns på våra havsområden. Havsplanerna bidrar till omställningen till 
förnybar energi som på sikt kan bromsa klimatförändringar, genom att ange 
områden där energiutvinning bör prioriteras.

På ett övergripande plan bidrar havsplanerna till att god miljöstatus nås eller 
upprätthålls:
• Grön infrastruktur: Områden för användning natur och särskild hänsyn 

till höga naturvärden bidrar till mer sammanhängande gröna strukturer 
som är identifierade utifrån ekologiska sammanhang.

• Marina skyddade områden: Utvecklingen av ett ekologiskt representa-
tivt, sammanhängande och funktionellt nätverk av marina skyddade 
områden gynnas genom att ytterligare skyddsområden identifieras i 
havsplaneringsprocessen.

• Ekosystemtjänster: Bevarande och utvecklande av ekosystemtjänster 
gynnas genom att särskilt känsliga ekosystem uppmärksammas genom 
prioriterade användningar och särskild hänsyn i havsplanerna. Detta ger 
förbättrade förutsättningar att på sikt tillhandahålla tjänster och produk-
ter som ekosystemen ger oss människor.

Klimatanpassning: Identifiering av områden som är särskilt viktiga för en 
arts utbredning när klimatet förändras bidrar till möjligheten att skydda så-
dana områden för att ekosystemen ska bli mer motståndskraftiga för klimat-
förändringar. Arters utbredning är viktig för att upprätthålla ekosystemens 
funktioner.

Oförenliga ändamål 
Försvarsintresset och energiutvinning har under havsplaneringsprocessen 
visat sig vara oförenliga ändamål i flera områden, framför allt i planom-
råde Östersjön. Under planeringsprocessen har Havs- och vattenmyndig-
heten genomfört dialog i olika steg med Försvarsmakten och Energimyn-
digheten om anspråk, begränsningar och möjliga lösningar. Emellertid har 
vindkraftsetablering i flera områden där det finns anspråk bedömts vara 
ogenomförbar utifrån Försvarsmaktens bedömning att försvarsintresset ris-
kerar att påverkas negativt.
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Omplacering av försvarstekniska anläggningar som en möjlig åtgärd har 
diskuterats. Försvarsmakten har uppgett att det finns en problematik kring 
nuvarande procedur för vindkraftsetablering. Den problematiken hindrar 
energiområden på grund av osäkerhet angående omfattning, sannolikhet 
och tidpunkt för vindkraftsetablering, vilket påverkar möjligheten att pla-
nera och genomföra åtgärder som kan kompensera störningar.

En högre grad av samexistens krävs för att samhällsmål för både försvars-
sektorn och energisektorn ska uppnå och att havsplanerna ska uppnå sitt 
syfte om hållbar utveckling. Havsplaneringen har tydliggjort behovet av att 
utveckla energi etableringssystemet i syfte att möjliggöra fler energiområ-
den i havet. Utredning av problematiken behöver genomföras i en annan 
process.
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9. Fortsatt arbete
Det finns behov av fortsatt arbete när havsplanerna har antagits och havs-
planeringsprocessen har visat på behov av att utreda specifika frågor. Fler 
och fördjupade underlag behöver tas fram inför de nya förslag till havspla-
ner som ska lämnas till regeringen senast om åtta år.

Utredning

Energietablering i havet med bibehållna förutsättningar för 
försvar och säkerhet
Tillvägagångssätt för energietablering i havet med bibehållna förutsättning-
ar för försvar och säkerhet bedöms vara i behov av utveckling i en statlig 
utredning parallellt med havsplaneringen. Frågor som kan behöva utredas 
är nuvarande system och juridiska förutsättningar för vindkraftsetablering 
och möjliga förändringar därav, inklusive tekniska lösningar och åtgärder 
för att kompensera störningar på befintliga försvarsanläggningar. En sådan 
utredning bör ha en bred och lösningsinriktad ansats. 

Sjöfart i förhållande till höga naturvärden i Östersjön
Det finns behov av fördjupad utredning om hur miljöpåverkan från sjötra-
fiken runt Gotland kan minimeras på lämpligt sätt, framför allt negativ på-
verkan på fågel och tumlare. Utredningen behöver omfatta olika åtgärder, 
inklusive möjlig omstyrning av sjötrafik från känsliga naturområden och 
samhällsekonomiska konsekvenser för transporter och sjöfartsnäringen 
(nationellt och internationellt), samt övriga konsekvenser till följd av åtgär-
der. Utredningen kan genomföras genom uppdrag till berörda nationella 
myndigheter.

Utveckling av planeringsunderlag
Utveckling av kunskaps- och planeringsunderlag sker löpande och är en del 
av planeringsprocessen. Här listas vissa utvecklingsbehov som har identifie-
rats under planeringen.

Koldioxidlagring och mineralutvinning
Sveriges geologiska undersökning, SGU, har identifierat sammanhängan-
de större områden som geologiskt kan vara lämpliga för koldioxidlagring 
(Sveriges geologiska undersökning, 2016). Det finns behov av att identifiera 
de mest lämpliga lagringsenheterna innan en närmare planering kan gö-
ras. Mer detaljerade underlag från undersökning och kartläggning behöver 
bland annat inkludera miljöförhållanden och havsbottnens berggrund och 
geotekniska egenskaper.

Även för mineralutvinning behövs undersökning och kartläggning för att be-
redskap ska finnas för eventuell framtida uttag av mineraler i havsområden.

Här redovisas förslag för utred-
ning och fortsatt arbete med pla-
neringsunderlag. Annat arbete och 
processer som redan pågår redo-
visas under respektive intresse i 
Del 7: »Planerings förutsättningar« 
på sida 155.
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Kulturmiljö
Det finns behov av ett samlat planeringsunderlag för kulturmiljöer, enhet-
ligt och samordnat mellan länen, för användning i en strategisk plan på 
övergripande nivå. Planeringsunderlaget behöver återge vilken betydelse 
kulturvärdena har i den fysiska planeringen och hur användning av havet 
samverkar med kulturvärden i kustzonen i ett lokalt perspektiv. Arbetet kan 
genomföras som ett gemensamt uppdrag till berörda myndigheter på natio-
nell och regional nivå.

Naturvärden
I ett övergripande perspektiv finns behov av fortsatt arbete med kartering av 
den marina miljön och utvecklad förståelse för hur olika användningar på-
verkar den och de marina ekosystemtjänsterna. Mer specifikt finns ett sär-
skilt behov av ett utvecklat planeringsunderlag för höga naturvärden med 
avseende på klimattillflykter. Detsamma gäller sträckningar för migrerande 
fågel och fladdermöss som kan påverkas av fasta installationer i havet. Det 
finns även behov av mer kunskap och ett utvecklat planeringsunderlag an-
gående försvarsaktiviteters påverkan på höga naturvärden. Arbetet kan ge-
nomföras som uppdrag till berörda myndigheter. 

Rekreation
Det finns behov av ett samlat planeringsunderlag för rekreation ur ett lo-
kalt perspektiv, enhetligt och samordnat mellan länen, så att den nationella 
havsplaneringen kan förhålla sig till lokala intressen. Arbetet kan genom-
föras som ett uppdrag till berörda länsstyrelser.

Sjömätning
Havsplanerna anger Utredningsområde sjöfart för nya föreslagna sträck-
ningar för sjöfart i Bottniska viken. Sträckningarna är inte sjömätta vilket 
betyder att de kan behöva justeras.

Särskilda föreskrifter
Det finns behov av utredning av de juridiska förutsättningarna att använda 
särskilda föreskrifter, med stöd i bemyndigande i havsplaneringsförord-
ningen eller annan lagstiftning, som verktyg för att undvika risker med mil-
jöfarliga vrak.

Vattenbruk
Det finns behov av planeringsunderlag för vattenbruk, med bland annat 
möjliga geografiska utvecklingsområden, för att skapa beredskap för fram-
tida etablering av hållbart vattenbruk. Arbetet kan genomföras som ett upp-
drag till berörda myndigheter.
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10. Vägledning och överväganden
för Bottniska vikens
havsområden

Kapitlet inleds med en sammanfattning av planeringens huvuddrag för 
havsplaneområdet. Sedan redovisas inriktningen för användningen och 
överväganden för Bottniska vikens olika havsområden. Varje havsområde 
presenteras med ett utsnitt ur plankartan i skala 1:1 000 000. I Bottniska 
viken finns tre havsområden:
• Bottenviken
• Norra Bottenhavet och Norra Kvarken
• Södra Bottenhavet

Planeringens huvuddrag

Goda förutsättningar för olika verksamheter
Bottniska vikens planområde är det som är minst belastat av mänsklig på-
verkan samtidigt som miljötillståndet fortfarande behöver förbättras för att 
god miljöstatus ska nås. Här finns stora områden med höga frilufts- och 
naturvärden och goda förutsättningar för olika verksamheter. Bland annat 
ligger många stora och viktiga industrier i Norrland, vilka använder sjövä-
gen för sina transporter. I söder finns flera områden med förutsättningar för 
förnybar energiutvinning i form av vindkraft till havs och havsplanen redo-
visar även ett område i Bottenviken som kan vara lämpligt för utvinning av 
sand. Sveriges totalförsvar har intressen i havsplaneområdet, bland annat i 
form av ett sjöövningsområde i norra Bottenhavet samt influensområden 
för verksamheter på land.

Många verksamheter fungerar bra tillsammans, det vill säga de samexis-
terar, i Bottniska viken. Ibland måste dock samexistensen regleras för att 
fungera: det kan exempelvis handla om att områden avlyses vid försvars-
övningar eller om regler för hur fartyg, till exempel fiskande fiskefartyg, får 
framföras i farleder som ingår i trafiksepareringssystem. Dessa regleringar 
sker inte i havsplanen utan återfinns i annan lagstiftning. 

Förnybar elproduktion
Havsplanerna ska bidra till att nå samhällsmålet om 100 procent förnybar 
elproduktion år 2040. I vissa områden i Bottniska viken finns dock så stark 
konkurrens mellan vindbruk och andra användningar, exempelvis olika na-
turvärden eller försvarsintressen, att samexistens inte går att uppnå. I plane-
ringen har strävan därför varit att identifiera fler områden som är lämpliga 
för vindkraft, utöver de befintliga riksintresseanspråken för vindbruk. Pla-
neringen av områden för energiutvinning bygger på en helhetsbedömning 
av hur havsplanen bäst kan bidra till att energimålen nås. Framför allt Söd-
ra Bottenhavet har bedömts ha goda förutsättningar att kunna bidra med 
en betydande del. Vissa områden för energiutvinning omfattas av Natura 

Figur 19. De tre havsområderna inom 
Bottniska viken. Numrering enligt 
kartnummer.
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2000-lagstiftningen, vilket innebär att vindkraftsetablering endast kan till-
låtas där, om den inte riskerar att skada eller störa de livsmiljöer eller arter 
som ska skyddas.

Världsarv, småskaligt fiske och värdefull natur
Världsarvet Höga kusten är välbesökt av turister året om men främst på 
sommaren. Turbåtar och fritidsbåtar trängs då i hamnarna i området. Un-
der tidig höst infaller surströmmingspremiären som även den är omtalad 
och välbesökt.

Yrkesfisket i Bottniska viken bedrivs mest småskaligt. Det är glest i utsjön, 
men tätare i de kustnära vattnen. Därför är användning yrkesfiske geogra-
fiskt utspridd, med den största koncentrationen i Södra Bottenhavet. En 
betydande andel av utsjöfisket bedrivs av finländska fiskefartyg. Det fis-
ket ingår inte i underlaget för användning yrkesfiske, men bedöms kunna 
samexistera.

I havsplaneområdet finns stora områden med höga naturvärden och flera av 
dem är naturreservat eller Natura 2000-område som får användning natur i 
havsplanen. Utöver dem finns områden med höga naturvärden med behov 
av särskild hänsyn för att fortsättningsvis kunna bidra till värdefulla ekosys-
temtjänster. Verksamheter behöver visa särskild hänsyn till värderna.
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Bottenviken 
Bottenviken har krävande vinterförhållanden. Här finns viktiga hamnar för 
Sveriges basindustri. Här finns också värdefulla kust- och skärgårdslandskap.

Utforska områdena på Havs- och 
vattenmyndighetens webbplats. 
Där går det att söka fram mer 
information om områdena. Sök ex-
empelvis på namn eller id-nummer 
i kartan. Det går även att titta och 
jämföra olika underlag.

Läs mer om användningarna i del 
2, kapitel »7. Vägledning om mest 
lämplig användning och särskild 
hänsyn« på sida 40 

Sjöfart
Havsplanen anger användning sjöfart i utsjön och till hamnar inom havs-
området. Flera viktiga hamnar, bland annat Skellefteå och Luleå, ligger längs 
kusten i Bottenviken och sjötrafiken är viktig för industrin i nordligaste Sve-
rige. Inloppen till hamnarna är ofta långa genom den grunda skärgården, 
vilket skapar särskilda behov med hänsyn till landhöjning.

I Bottenviken råder särskilda förutsättningar vintertid med tjock och om-
fattande havsis. Detta påverkar förutsättningarna för sjöfarten som behöver 
stora ytor för att säkra framkomligheten. 

Försvar
Havsplanen anger användning försvar vid Tåme skjutfält i Skellefteå kom-
mun (B105) som har ett stort influensområde som sträcker sig ut i havspla-
neområdet. Särskild hänsyn till totalförsvarets intressen anges vid flygöv-
ningsområdet vid Kallax (B102–B103) där en mindre del av ett stoppområde 
för höga objekt går in i havsplaneområdet. Särskild hänsyn till totalförsva-
rets intressen anges även för områdena för energiutvinning vid Rata Stor-
grund (B107–B108).

Kultur
Områden med riksintresseanspråk för kulturmiljövård finns längs kusten 
mot land utanför havsplaneområdet. Kulturhistoriska värdekärnor identi-
fierade av Riksantikvarieämbetet ligger utanför havsplaneområdet, varför 
plankartan inte anger områden med särskild hänsyn till höga kulturmil-
jövärden. Hänsynsavstånd till värdekärnorna behöver bedömas i ett lokalt 
perspektiv, såsom eventuell påverkan på kulturmiljövärden av energiutvin-
ning vid Rata Storgrund (B107–B108). 

Natur
Havsplanen anger användning natur för ett område utanför Luleå (B103) 
som är skyddat genom Natura 2000. Särskild hänsyn till höga naturvärden 
anges längst upp i norr (B100), inom delar av Luleå och Piteå kommuner 
(B102, B104) och vid Rata Storgrund (B108). De stabila vinterisarna i Bot-
tenviken präglar havsmiljön i utsjön. Isarna utgör underlag för fotosynteti-
serande alger och vikare (ringsäl) behöver isen för att kutarna ska överleva. 
När klimatförändringarna minskar de stabila isarnas utbredning blir de 
norra delarna av Bottniska viken allt mer av avgörande betydelse. Klimat-
tillflykter har identifierats i nära anslutning till havsplaneområdet (Havs- 
och vattenmyndigheten, 2017).

Klimattillflykter 

Klimattillflykt är ett område som 
kan behöva särskilt skydd för att 
viktiga växter och djur ska bevaras 
när klimatet förändras och deras 
utbredning minskar. 

Områdena är ofta de mer stabila 
delarna av en arts större utbred-
ningsområde som väntas bli 
kvar när salthalt och temperatur 
förändras. 

En klimattillflykt bedöms vara 
viktig för att arten ska fortsätta att 
finnas i havsområdet. 

Klimattillflykt kan också kallas för 
klimatrefug eller klimatefugium. 

Läs mer i rapporten Underlag för 
klimatrefugier i havsplaneringen 
2017.
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Yrkesfiske
Användningen yrkesfiske anges för mycket få platser i havsområdet då yr-
kesfisket är glest i Bottenvikens utsjövatten. Det fiske som bedrivs är mesta-
dels med passiva redskap och kustnära. Höstfisket efter siklöja för löjrom är 
ekonomiskt betydande. Detta fiske sker kustnära med aktiva redskap och i 
huvudsak utanför havsplaneområdet.

Energiutvinning
I Robertsfors kommun i söder finns vid Rata Storgrund två områden med 
användning energiutvinning (B107–B108). De två vindkraftområdena som 
anges i kommunal översiktsplanering, bedöms vara av nationell vikt och 
därmed ett allmänt intresse av väsentlig betydelse. Det finns riksintressean-
språk för vindbruk i havet utanför Piteå och Luleå samt riksintresseanspråk 
för sjöfarten och totalförsvaret (B104–B105). Vindbruk bedöms inte vara 
förenligt med de andra riksintresseanspråken. Riksintresseanspråk för sjö-
fart och totalförsvar ges företräde framför riksintresseanspråk för vindbruk.  

Rekreation
I norra delen av havsområdet omfattas hela kusten mot land, utanför havs-
planeområdet, av riksintresse för det rörliga friluftslivet och riksintressean-
språk för friluftsliv. Möjlighet till samexistens med andra användningar och 
hänsynsavstånd behöver bedömas i ett lokalt perspektiv.

Sandutvinning
Havsplanen anger användning sandutvinning längst ut i Luleå kommuns 
utsjö på Svalans och Falkens grund (B104). Utifrån risksynpunkt bedöms 
sandutvinning inte vara lämplig i direkt angränsande område som går in i 
influensområdet för Tåme skjutfält (B105).
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Tabell 2. Havsområde Bottenviken

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för sam existens

Motivering till företräde

B100
Generell användning

Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Fisklek- och däggdjurs-
område.

B101

Generell användning

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

B102

Generell användning

Rekreation

Sjöfart

Totalförsvarets 
intressen.

Höga naturvärden:  
Fisklek- fågel- och 
däggdjursområde.

B103

Natur

Rekreation

Sjöfart

Totalförsvarets 
intressen.

B104

Generell användning

Rekreation

Sandutvinning

Sjöfart

Höga naturvärden: Rev-
miljö, fisklek-, fågel- och 
däggdjursområde.

Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningar bedöms inte kunna 
samexistera. Riksintresseanspråk 
för totalförsvaret ges företräde 
enligt 3 kap. 10 § miljöbalken 
framför riksintresseanspråk för 
vindbruk.

B105
Försvar

Sjöfart

Försvar ges företräde 
framför energiutvinning 
och sandutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera.  Riksintres-
seanspråk för totalförsvaret 
ges företräde enligt 3 kap. 10 § 
miljöbalken framför riksintresse-
anspråk för vindbruk och framför 
allmänt intresse av väsentlig 
betydelse sandutvinning.

B107 Energiutvinning Totalförsvarets 
intressen.

B108 Energiutvinning

Totalförsvarets 
intressen.

Höga naturvärden: Rev-
miljö och fisklekområde.
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Norra Bottenhavet och Norra Kvarken 

Kultur 
Höga kustens världsarv sträcker sig ut i havet med unika kultur- och na-
turmiljöer. Här anger havsplanen användning kultur (B130–B132). På finska 
sidan finns världsarvet finska Kvarkens skärgård. Höga kusten är även riks-
intresse obruten kust.

Områden med riksintresseanspråk för kulturmiljövård finns längs kusten 
mot land, utanför havsplaneområdet. Kulturhistoriska värdekärnor identi-
fierade av Riksantikvarieämbetet ligger huvudsakligen utanför havsplane-
området. Emellertid sträcker sig ett sådant område in i planområdet vid 
Höga kusten och omfattas där av särskild hänsyn till höga kulturmiljövär-
den (B126, B130–132). Hänsynsavstånd till värdekärnorna behöver bedömas 
i ett lokalt perspektiv.

Natur
Havsplanen anger användning natur i flera områden från Bonden och Syd-
ostbrotten i norr till Vänta litets grund i söder. Sydostbrotten (B122) omfat-
tas av Natura 2000 och naturreservatet Kronören. Vid Höga kusten finns 
riksintresseanspråk för naturvården (B126–B127, B131–B132). Vänta litets 
grund (B129) omfattas av Natura 2000. Grundet har klassats som en av de 
mest värdefulla utsjöbankarna i Bottniska viken (Naturvårdsverket, 2006).

Särskild hänsyn till höga naturvärden anges utanför Holmön (B121) och vid 
Vallinsgrundet (B124). I sin helhet präglas havsområdet av låg användning 
och miljöpåverkan är därför förhållandevis låg med hög ursprunglighet 
(Havs- och vattenmyndigheten, 2018h).

Sjöfart
Havsplanen anger användning sjöfart för flera fartygsstråk till och från Nor-
ra och Södra Kvarken. Flera viktiga hamnar ligger längs kusten i Norra Bot-
tenhavet. Sjötrafiken är viktig med trafik både till den egna kusten, söderut 
via Södra Kvarken ut i Östersjön samt även vidare norrut via Norra Kvarken 
till både svenska och finska hamnar i Bottenviken. Eftersom vintrarnas isar 
rör sig på ett oförutsägbart sätt behöver sjöfarten stora ytor och alternativa 
rutter inom Bottniska viken. 

Norra Kvarken som förbinder Bottenviken med Bottenhavet är mycket 
viktig för industrin i norr. Genom Norra Kvarken leds sjöfarten av säker-
hetsskäl i ett trafiksepareringssystem (TSS) eftersom passagen är trång och 
grund vilket ger sjöfarten begränsat manöverutrymme. Över Kvarken, mel-
lan Umeå och Vasa i Finland, går Europaväg 12 via färjelinje och har an-
vändning sjöfart i planen. Havsplanen anger även användning utrednings-
område sjöfart i södra delen av havsplaneområdet (B125). Läs mer om det i 
avsnittet om inriktning för användningen i Södra Bottenhavet.
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Försvar 
Havsplanen anger användning försvar för sjöövningsområde Härnön, som 
sträcker sig från kusten genom territorialhavet ut i svensk ekonomisk zon, 
och för influensområdet för Skärsvikens skjutfält (B127–B129, B132). 

Yrkesfiske
Havsplanen anger användning yrkesfiske på få ställen i havsområdet. Det 
fiske som bedrivs är begränsat, med passiva redskap och kustnära. Visst pe-
lagiskt fiske sker i söder. 

Rekreation
Vid Höga kusten finns ett riksintresseanspråk för friluftsliv som angränsar 
havsplaneområdet. Möjlighet till samexistens med andra användningar och 
hänsynsavstånd behöver bedömas i ett lokalt perspektiv.
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Tabell 3. Havsområde Norra Bottenhavet och Norra Kvarken

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för sam existens

Motivering till företräde

B121

Generell användning

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

Höga naturvärden: 
Rev miljö, fisklek-, fågel-  
och däggdjursområde.

B122 Natur

B124 Generell användning
Höga naturvärden: 
Revmiljö, fisklek-, fågel-  
och däggdjursområde.

B125

Generell användning

Rekreation

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

B126
Natur

Sjöfart
Höga kulturmiljövärden.

B127

Försvar

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

B128

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

B129

Försvar

Natur

Yrkesfiske

B130

Kultur

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

B131

Kultur

Natur

Sjöfart

Höga kulturmiljövärden.

B132

Försvar

Kultur

Natur

Sjöfart

Höga kulturmiljövärden.
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Södra Bottenhavet 

Rekreation
Södra Bottenhavet har grunda skärgårdar med genuina fiskelägen. Inom 
Hudiksvalls kommun finns riksintresseanspråk för friluftsliv i närheten av 
havsplaneområdet. Möjlighet till samexistens med andra användningar och 
hänsynsavstånd behöver bedömas i ett lokalt perspektiv.

Kultur
Kusten i söder, vid Gräsö mot Södra Kvarken, omfattas av riksintresse hög-
exploaterad kust. Områden med riksintresseanspråk för kulturmiljövård 
finns längs kusten utanför havsplaneområdet. Ett område vid Öregrund och 
Östhammar är landskapsbildsskyddsområde och omfattas i havsplanen av 
särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden (B140, B153–B154). Kulturhisto-
riska värdekärnor identifierade av Riksantikvarieämbetet ligger huvudsakli-
gen utanför havsplaneområdet. Emellertid sträcker sig ett sådant område in 
i planområdet vid Hudiksvall och omfattas där av särskild hänsyn till höga 
kulturmiljövärden (B140). Hänsynsavstånd till värdekärnorna behöver be-
dömas i ett lokalt perspektiv, såsom eventuell påverkan på kulturmiljövär-
den av energiutvinning i flera områden i Södra Bottenhavet (B142, B146, 
B151–B152).

Natur
Havsplanen anger användning natur på Finngrundens tre bankar (B148–
B149, B151) som alla omfattas av Natura 2000. Vid Finngrunden finns över-
vintringslokaler för sjöfågel. Grunden utgör den nordligaste utposten för 
övervintrande alfågel, som är en hotad art i Sverige.

Havsplanen anger särskild hänsyn till höga naturvärden på andra utsjö-
bankar i havsområdet, som Gretas klackar (B142), Storgrundet (B146), 
kring Finngrunden (B147, B150) och vid området mellan Grundkallen och 
Argos grund (B154). Område (B152) som ligger i anslutning till Natura 
2000  -område har naturvärden, men uppfyller inte kriterier för särskild 
hänsyn till höga naturvärden inom området. 

Ute till havs finns stora, av människan nästan opåverkade områden (Havs- 
och vattenmyndigheten, 2018h). Flera sådana områden är utsjöbankar va-
rav några, de grundaste, kännetecknas av ekologiskt värdefulla bottnar med 
algbeväxta rev. 

Energiutvinning
Havsplanen anger användning energiutvinning för flera områden i Södra 
Bottenhavet: 

• I utsjön (B143) som är identifierat som ett allmänt intresse av väsentlig 
betydelse för energiutvinning i havsplaneringsprocessen. 

• Vid Storgrundet (B146) där det finns ett tillståndsgivet projekt och riks-
intresseanspråk för vindbruk.
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• På Gretas klackar (B142), öster om Finngrunden (B147), på Finngrun-
dens västra bank (B151) och väster om Finngrunden (B152) där det finns
riksintresseanspråk för vindbruk.

Vindförhållanden, grundområden och närheten till bra anslutningspunkter 
gör förutsättningarna för energutvinning gynnsamma i havsområdet. Ur 
nationell energisynpunkt är Gävlebukten ett strategiskt område för havsba-
serad vindkraft (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). 

Finngrundens västra, norra och östra bank har alla bra förutsättningar för 
vindkraft vilket bekräftas av riksintresseanspråk för vindbruk. På bankarna 
har också Natura 2000-områden införts till skydd för värdefulla naturty-
per. En sammanställning av underlag från nuvarande och tidigare vind-
kraftsprojektering och tillståndsprövning samt från etablerandet av Natura 
2000-områdena har gjorts för att samla den stora mängden information 
om området som finns i tidigare ärenden (Havs- och vattenmyndigheten, 
2018b). 

Sammanställningen visar att osäkerheten kring hur eventuell vindkraft 
skulle påverka övervintrande alfågel har varit en avgörande faktor som har 
bidragit till att vindkraft på Finngrundets östra bank inte har bedömts vara 
förenlig med Natura 2000-lagstiftningen. Kunskapen om alfågelns utbred-
ning indikerar att Finngrundens östra och norra bank är de viktigaste över-
vintringsplatserna i havsområdet. Finngrundens östra bank har i Natur-
vårdsverkets utsjöbanksinventering pekats ut som särskilt viktig att undanta 
från all form av exploatering (Naturvårdsverket, 2006). Finngrundens östra 
och norra bankar anges därför med användning natur (B148–B149). De an-
dra grundområdena vid Finngrunden anges istället med användning ener-
giutvinning med särskild hänsyn till höga naturvärden (B147) eller samexis-
tens mellan användningarna energiutvinning och natur (B151).

Vindkraft bedöms i havsplanen kunna samexistera med områdenas na-
turvärden på delar av Finngrunden. Kring vindkraftverk blir det ytor där 
det kan uppstå undanträngningseffekter för fåglar. Planen undantar därför 
andra områden på Finngrunden från vindkraft för att säkerställa områden 
för övervintrande sjöfågel. Det är inte desto mindre viktigt att eventuella an-
läggningar utformas med särskild hänsyn till naturvärdena, vilket även gäl-
ler vindkraft vid Storgrundet och Gretas klackar. En verksamhet eller åtgärd 
som på ett betydande sätt kan påverka ett område som är skyddat enligt 
4 kapitlet 8 § miljöbalken, det vill säga Natura 2000, kräver alltid särskild 
tillståndsprövning. Detta gäller även verksamheter och åtgärder som ligger 
utanför Natura 2000-området.Vid energiutbyggnad ska särskild hänsyn tas 
till totalförsvarets intressen. De många områden för energiutvinning som 
havsplanen anger inom Södra Bottenhavet innebär risk för sammanlagd, 
kumulativ, påverkan på totalförsvarets intressen (B142–B143, B146–B147, 
B151–B152). Den risken ska beaktas vilket kan innebära begränsningar för 
utbyggnadens omfattning, samlat eller i enskilda områden. 

Genom Finngrunden går ett viktigt fartygsstråk som omfattas av riksintres-
seanspråk för sjöfart där det också finns riksintresseanspråk för vindbruk 
(B150). Fartygsstråket utgör en viktig länk och framfart för sjöfart bedöms 
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inte lämplig i intilliggande områden på grund av naturvärden och i andra 
områden för energiutvinning. Sjöfart ges därför företräde.

Vid Camps grund i söder finns riksintresseanspråk som inte bedöms vara 
förenliga (B140). Riksintresseanspråk för totalförsvaret samt sjöfarten ges 
företräde framför del av riksintresseanspråk för vindbruk i Tierps och Älv-
karlebys kommuner.  

Sjöfart
Användning sjöfart anges för flera fartygsstråk till och från Södra Kvarken. 
Flera viktiga hamnar ligger längs kusten i Södra Bottenhavet. Sjötrafiken 
i havsområdet är avgörande för många industrier med destinationer både 
utmed den egna kusten och i övriga Sverige och Finland. Eftersom isen är 
väderberoende och oförutsägbar behöver sjöfarten ha utrymme till många 
alternativa rutter. 

Utredningsområde sjöfart
Ett av områdena som anges för energiutvinning (B143) bedöms kunna på-
verka sjöfartens framkomlighet och kan, om vindkraft byggs ut, komma 
att kräva mindre omväg för sjöfarten i jämförelse med fartygsstråk som 
är riksintresseanspråk för sjöfart. Anpassning av vindkraftsetablering kan 
också behövas. Havsplanen anger utredningsområde sjöfart för ny föresla-
gen sträckning för sjöfart. Sträckningen är inte sjömätt vilket betyder att 
den kan behöva justeras. Tillgänglighet till södra norrlandskustens hamnar 
bedöms kunna tillgodoses med vissa justeringar av fartygsstråken när vind-
kraft anläggs i området. Planen tillgodoser härmed både vindkrafts- och 
sjöfartsintressena.

Havsplanen anger även utredningsområde sjöfart vid inloppen till Ljusne 
och Vallvik. För att åstadkomma samexistens med användning energiutvin-
ning (B146) behöver sjöfarten utredas. Anpassning kan därefter behöva ske 
av både sjöfart och energiutvinning.  

Yrkesfiske
Havsplanen anger användning yrkesfiske i framför allt de södra delarna av 
havsområdet. Det kustnära fisket som präglar många av de mindre kust-
samhällena sker mest med passiva redskap i och utanför kustbandet. Ett 
tidvis intensivt pelagiskt fiske bedrivs framför allt kring utsjöbankarna och 
i havsområdets sydöstra delar. Förutom svenskt fiske bedrivs även ett finskt 
fiske i området (Plan Bothnia).

Försvar
Inom Östhammars kommun anges användning försvar på grund av ett in-
fluensområde med särskilt behov av hinderfrihet (B153).
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Tabell 4. Havsområde Södra Bottenhavet 

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

B140

Generell användning

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

Vid Camps grund i 
söder ges försvar före-
träde framför energiut-
vinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Företräde ges 
åt riksintresseanspråk för totalför-
svaret enligt 3 kap. 10 § miljöbal-
ken samt riksintresseanspråk för 
sjöfart framför del av riksintres-
seanspråk för vindbruk.

B142 Energiutvinning

Totalförsvarets 
intressen.

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fisklek- och 
däggdjursområde.

B143 Energiutvinning Totalförsvarets 
intressen.

B146

Energiutvinning

Utredningsområde 
sjöfart 

Totalförsvarets 
intressen.

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fisklek- och 
däggdjurs område.

B147 Energiutvinning

Totalförsvarets 
intressen.

Höga naturvärden: Rev-
miljö, fisklek- och fågel-
område med särskilt låg 
miljöpåverkan.

B148 Natur Natur ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Natura 2000 
ges företräde enligt 3 och 4 kap. 
miljöbalken framför riksintresse-
anspråk för vindbruk.

B149
Natur

Yrkesfiske

Natur ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Natura 2000 
ges företräde enligt 3 och 4 kap. 
miljöbalken framför riksintresse-
anspråk för vindbruk.

B150

Generell användning

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden:  
Fisklek- och fågel-
område.

Sjöfart ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Riksintresse-
anspråk för sjöfart ges företräde 
framför riksintresseanspråk för 
vindbruk. Energiutvinning kan i 
högre utsträckning tillgodoses i 
närliggande områden. 
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Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

B151
Energiutvinning

Natur

Totalförsvarets 
intressen.

Energiutvinning 
anpassas till natur.

En verksamhet eller åtgärd som 
på ett betydande sätt kan påverka 
ett område som är skyddat enligt 
7 kap. 28 § miljöbalken, det vill 
säga Natura 2000, kräver alltid 
särskild tillståndsprövning.  

B152 Energiutvinning Totalförsvarets 
intressen.

B153
Försvar

Sjöfart
Höga kulturmiljövärden.

B154

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

Höga naturvärden: Rev-
miljö, fisklek-, fågel- och 
däggdjursområde.
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11. Vägledning och överväganden för 
Östersjöns havsområden

Kapitlet inleds med en sammanfattning av planeringens huvuddrag för 
havsplaneområdet. Sedan redovisas inriktningen för användningen och 
överväganden för Östersjöns olika havsområden. Varje havsområde presen-
teras med ett utsnitt ur plankartan i skala 1:1 000 000. I Östersjön finns fem 
havsområden:
• Norra Östersjön och Södra Kvarken
• Mellersta Östersjön
• Sydöstra Östersjön
• Södra Östersjön
• Sydvästra Östersjön och Öresund

Planeringens huvuddrag

Natur och människor
I Östersjöns havsplaneområde finns höga naturvärden och attraktiva livs-
miljöer för människor. Kust- och skärgårdslandskapen används flitigt för 
rekreation och friluftsliv och det finns höga kulturvärden både i kustbandet 
och i havet. 

Det finns stora områden med höga naturvärden i havsplaneområdet och 
flera av dem är naturreservat eller Natura 2000-område som har använd-
ning natur i havsplanen. Utöver dem finns områden där verksamheter be-
höver ta särskild hänsyn till höga naturvärden.  

Samtidigt som det finns goda förutsättningar för olika verksamheter behö-
ver miljön i Östersjön förbättras för att god miljöstatus ska nås. Det finns 
exempelvis stora områden med döda bottnar på grund av syrebrist.

Näringsliv och sjöfart som binder samman
Östersjön har stor betydelse för den internationella handeln och är därför 
också ett av de mest intensivt trafikerade områdena i världen. De många 
fartygsstråken binder samman länderna och bidrar till målet att länka sam-
man Östersjöregionen genom transport av människor och gods. Med denna 
utgångspunkt har fartygsstråk som sträcker sig från Sveriges grannländer in 
i svensk ekonomisk zon identifierats som allmänna intressen av väsentlig 
betydelse och anges som användning sjöfart.  

I havsplaneområdet finns några områden som kan vara möjliga för utvin-
ning av sand och det finns goda tekniska förutsättningar för havsbaserad 
energiutvinning. Yrkesfisket sker på mycket stora ytor och fiskeområden 
förändras dessutom mellan olika år och över längre tid. Därför är ytan för 
användning yrkesfiske utbredd i havsplanen. 

Figur 20. De fem havsområderna inom 
Östersjön. Numrering enligt kartnummer.
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Konkurrens mellan användningar 
Sveriges totalförsvar har omfattande intressen i havsplaneområdet, bland 
annat i form av sjöövningsområden. Därför är vindbruk olämpligt i flera 
områden sett till totalförsvarets intressen, men också på grund av höga na-
turvärden. Ett område för sandutvinning ligger inom ett Natura 2000-om-
råde, vilket innebär att sandutvinning endast kan tillåtas om den inte riske-
rar att skada eller störa de livsmiljöer eller arter som ska skyddas.

Operationella oljeutsläpp från sjöfarten söder om Gotland har en negativ 
påverkan på populationen av alfågel. Sjötrafiken kan även påverka tumlare 
genom buller. Ett sätt att undvika påverkan kan vara att styra om trafiken, 
men det kan även finnas andra lösningar. Att göra ändringar i någon del 
av trafiksystemet är komplext och kan få konsekvenser i andra delar av 
systemet. Problematiken behöver utredas vidare, och därför anger havs-
planen användning utredning sjöfart såväl söder som norr och öster om 
Gotland. Populationen av alfågel kan påverkas negativt även av vindkraft. 
Hänsyn till detta har tagits i den samlade bedömningen för vindkraft i 
havsplaneområdet.
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Utforska områdena på Havs- och 
vattenmyndighetens webbplats. 
Där går det att söka fram mer 
information om områdena. Sök ex-
empelvis på namn eller id-nummer 
i kartan. Det går även att titta och 
jämföra olika underlag.

Läs mer om användningarna i del 
2, kapitel »7. Vägledning om mest 
lämplig användning och särskild 
hänsyn« på sida 40 

Norra Östersjön och Södra Kvarken 

Rekreation
Havsplanen anger användning rekreation utanför delar av Östergötlands 
skärgård (Ö211, Ö226). Där finns riksintresseanspråk för friluftsliv. 

I Norra Östersjön ligger den yttre delen av Stockholms skärgård med höga 
kultur-, friluftslivs- och naturvärden. Över Södra Kvarken bildar den till-
sammans med Ålands skärgård och Finlands västkust ett världsunikt stråk 
av grunda skärgårdar. Stockholms skärgård är en av Sveriges mest välbesök-
ta med många naturhamnar och marinor. Friluftslivet och fritidssjöfarten 
är omfattande. Fritidsbåtstrafiken rör sig ofta både till och från Bottniska 
viken i norr, Gryts och Sankt Annas skärgårdar i söder, till Gotland och över 
Ålands hav. 

I höjd med havsområdets södra delar omfattas kusten, utanför havsplane-
området, av riksintresse rörligt friluftsliv. Möjlighet till samexistens med 
andra användningar och hänsynsavstånd behöver bedömas i ett lokalt 
perspektiv.

Natur
Havsplanen anger användning natur inom tre områden kring och söder om 
Stockholms skärgård, där det finns riksintresseanspråk för naturvård (Ö203, 
Ö206 och Ö210). Området vid Norrtälje kommun omfattar också ett plane-
rat marint naturreservat (Ö203). 

Havsplanen anger särskild hänsyn till höga naturvärden. Norr och sydost 
om Svenska högarna finns områden med potentiell klimattillflykt för blå-
mussla, tre av åtta identifierade områden i Östersjön (Havs- och vattenmyn-
digheten, 2017c). Klimattillflykten värnas genom särskild hänsyn till höga 
naturvärden (Ö202, Ö213–Ö214). Längst i sydväst av havsområdet anges 
revmiljö och lek- och däggdjursområde som naturvärden med angränsande 
och delvis överlappande riksintresseanspråk för naturvård i kustzon (Ö211). 

Kultur
Hela kuststräckan i havsområdet omfattas av riksintresse högexploaterad 
kust. I direkt anslutning till havsplaneområdet finns riksintresseanspråk för 
kulturmiljövård i Norrtälje och Värmdö kommuner. Kulturhistoriska vär-
dekärnor identifierade av Riksantikvarieämbetet ligger huvudsakligen ut-
anför havsplaneområdet. Emellertid sträcker sig ett par sådana områden in 
i planområdet utanför Stockholms skärgård och Norrtälje, där de i havspla-
nen omfattas av särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden (Ö202–Ö204, 
Ö209). Hänsynsavstånd till värdekärnorna behöver bedömas i ett lokalt 
perspektiv.

Sjöfart
Havsplanen anger användning sjöfart i stråk både i utsjön och in mot hamnar 
vid kusten. Fartygsstråken ingår även i Östersjöns större trafiksystem med 
förbindelser med Finska viken, Åland och Baltikum. För att binda samman 
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Klimattillflykter 

Klimattillflykt är ett område som 
kan behöva särskilt skydd för att 
viktiga växter och djur ska bevaras 
när klimatet förändras och deras 
utbredning minskar. 

Områdena är ofta de mer stabila 
delarna av en arts större utbred-
ningsområde som väntas bli 
kvar när salthalt och temperatur 
förändras. 

En klimattillflykt bedöms vara 
viktig för att arten ska fortsätta att 
finnas i havsområdet. 

Klimattillflykt kan också kallas för 
klimatrefug eller klimatefugium. 

Läs mer i rapporten Underlag för 
klimatrefugier i havsplaneringen 
2017.

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2018-01-16-underlag-for-klimatrefugier-i-havsplaneringen-2017.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2018-01-16-underlag-for-klimatrefugier-i-havsplaneringen-2017.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2018-01-16-underlag-for-klimatrefugier-i-havsplaneringen-2017.html
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/havsplaner/forslag-till-havsplaner.html 
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/havsplaner/forslag-till-havsplaner.html 
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fartygstråk från Stockholm mot Lettland markeras användning sjöfart öster 
om den östligaste (djup)farleden i svensk ekonomisk zon (Ö204). Denna del 
av användningen utgör ett allmänt intresse av väsentlig betydelse. Det smala 
vattenområdet Södra Kvarken är passagen mellan Norra Östersjön och Bot-
tenhavet. För att göra farvattnet säkert finns det ett system med trafiksepa-
reringar. Det ligger till hälften i Sverige och till hälften i Finland. Passagerna 
till Mälaren via Södertälje kanal in till Stockholm, vägen in till Oxelösunds 
hamn och den nya stora hamn som byggs i Nynäshamns kommun är andra 
viktiga stråk för användning sjöfart i havsområdet. 

Utredningsområde sjöfart
Horsstensleden är en eventuell framtida farled genom Stockholms skärgård 
in till Stockholms hamn. Den tänkta leden ligger inte i havsplaneområdet, 
men ansluter genom ett riksintresseanspråk för sjöfart till trafiksystemet i 
havsplaneområdet (Ö206–Ö207). Utöver riksintresseanspråket finns an-
språk för ytterligare en anslutning (Ö203, Ö206). Horsstensleden finns inte 
med i Nationell plan för infrastruktur 2018–2029. Det ligger utanför den 
statliga havsplaneringens juridiska mandat att ta ställning till huruvida den 
tänkta farleden utanför havsplaneområdet är lämplig. Däremot bör havspla-
nen ta höjd för att det i en framtid kan bli aktuellt med en ny farled in mot 
Stockholm. Av denna anledning markeras anslutningarna som utrednings-
område sjöfart. 

Från Nynäshamn går ett stråk mot Gdansk i Polen där havsplanen också 
anger utredningsområde sjöfart (Ö209, Ö211 och Ö226). Även runt Got-
land, i havsområdena Mellersta Östersjön och Sydöstra Östersjön anger 
havsplanen utredningsområde sjöfart, vilket beskrivs mer under rubriken 
sjöfart i de två havsområdena. Eventuell framtida förändring av sjötrafiken 
i dessa havsområden kan även påverka vägval för sjötrafiken i norra Öster-
sjön, vilket behöver ingå i utredningen.

Försvar
Havsplanen anger användning försvar längs stora delar av kuststräckan i 
havsområdet på grund av riksintresseanspråk för totalförsvaret samt influ-
ensområden. Väddö skjutfält ligger i Norrtälje kommun vid Södra Kvarken, 
med influensområde ut över havet (Ö201). Havsplanen anger användning 
försvar även för influensområden vid Söderarms och Korsö skjutfält i kom-
munerna Norrtälje respektive Värmdö (Ö202, Ö206–Ö207). I Stockholms 
södra skärgård sträcker sig Utö skjutfält och sjöövningsområde Nåttarö från 
kusten genom territorialhavet ut i svensk ekonomisk zon utanför kommu-
nerna Värmdö, Haninge och Nynäshamn (Ö209–Ö210). 

Energiutvinning
I Norra Östersjön råder goda vindförhållanden och lämpliga djup för havs-
baserade vindkraftverk och elbehovet är stort på grund av förbrukningen 
i Mälardalsregionen. I flera områden längs kusten från Norrtälje till Oxe-
lösund finns riksintresseanspråk för vindbruk (Ö203–Ö204, Ö209–Ö211, 
Ö214). Inom havsplaneringsprocessen har två områden identifierats som 
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allmänt intresse av väsentlig betydelse för energiutvinning. Det ena ligger 
utanför Svenska Björn (Ö204, Ö214) och det andra, som bedöms ge goda 
förutsättningar för flytande vindkraftverk, nordost om Kopparstenarna 
(Ö204). 

Havsplanen anger emellertid inga energiutvinningsområden i Norra Öster-
sjön och Södra Kvarken. De riksintresseanspråk för vindbruk och allmän-
na intressen av väsentlig betydelse som finns inom havsområdet bedöms i 
dagsläget inte vara förenliga med riksintresseanspråk för totalförsvaret och 
försvarsintressena ges därför företräde.

Yrkesfiske
Havsplanen anger användning yrkesfiske för stora delar av Norra Östersjön 
och något glesare för Södra Kvarken. I hela Norra Östersjön från Värmdö 
kommun och söderut, samt i ett mindre område i Södra Kvarken, bedrivs 
pelagiskt fiske, som avser fiske efter sill/strömming och skarpsill i utsjön. 
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Tabell 5. Havsområde Norra Östersjön och Södra Kvarken

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

Ö200

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

Ö201

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

Ö202
Försvar

Sjöfart

Höga kulturmiljövärden.

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fågel- och 
däggdjursområde med 
hög ursprunglighet samt 
klimattillflykt blåmussla.

Ö203

Natur

Utredningsområde 
sjöfart

Höga kulturmiljövärden. Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Riksintres-
seanspråk för totalförsvaret 
ges företräde enligt 3 kap. 10 § 
miljöbalken framför riksintresse-
anspråk för vindbruk.

Ö204

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden. Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Riksintres-
seanspråk för totalförsvaret ges 
företräde enligt 3 kap. 10 § mil-
jöbalken framför riksintressean-
språk för vindbruk och allmänna 
intressen av väsentlig betydelse 
för vindbruk.

Ö206

Försvar

Natur

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Ö207

Försvar

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: Rev-
miljö och däggdjursom-
råde med hög ursprung-
lighet samt klimattillflykt 
blå mussla.
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Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

Ö209

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

Rekreation

Höga kulturmiljövärden. Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Riksintres-
seanspråk för totalförsvaret 
ges företräde enligt 3 kap. 10 § 
miljöbalken framför riksintresse-
anspråk för vindbruk.

Ö210

Försvar

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Riksintres-
seanspråk för totalförsvaret 
ges företräde enligt 3 kap. 10 § 
miljöbalken framför riksintresse-
anspråk för vindbruk.

Ö211

Generell användning

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Rekreation

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fågel- och 
däggdjursområde.

Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Riksintres-
seanspråk för totalförsvaret 
ges företräde enligt 3 kap. 10 § 
miljöbalken framför riksintresse-
anspråk för vindbruk.

Ö213
Generell användning

Sjöfart

Höga kulturmiljövärden.

Höga naturvärden: Rev-
miljö och däggdjursom-
råde med hög ursprung-
lighet samt klimattillflykt 
blåmussla.

Ö214
Generell användning

Sjöfart

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fågel- och 
däggdjursområde, samt 
klimattillflykt blåmussla.

Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Riksintres-
seanspråk för totalförsvaret ges 
framför allmänna intressen av 
väsentlig betydelse för vindbruk.
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Mellersta Östersjön 

Yrkesfiske
Planen anger användning yrkesfiske i en stor del av havsområdet. Yrkesfis-
ket är utbrett i Mellersta Östersjön. Det mesta fisket är pelagiskt fiske som 
avser sill/strömming och skarpsill, och bedrivs i hela utsjön. Ett visst fiske 
med passiva redskap sker in mot kusten. 

Försvar
Det finns flera försvarsområden i Mellersta Östersjön som i planen anges 
som användning försvar. Längs fastlandskusten finns sjöövningsområde 
Sandsänkan (Ö221) och Urban som sträcker sig genom territorialhavet ut i 
svensk ekonomisk zon utanför Valdemarsviks, Västerviks och Oskarshamns 
kommuner (Ö222–Ö224). Söder om Visby ut i territorialhavet anges försvar 
eftersom området utgör influensområde för Tofta skjutfält (Ö228). Lite läng-
re norrut ligger sjöövningsområde Fårö (Ö230). Sjöövningsområde Martin 
ligger främst i Sydöstra Östersjön men en liten del ingår i Mellersta Öster-
sjön och anges som användning försvar (Ö234, Ö241). Havsplanen anger 
särskild hänsyn till totalförsvarets intressen för delar av Gotlands västkust 
på grund av stoppområde för höga objekt för Visby flygplats (Ö227, Ö229).

Energiutvinning
I Mellersta Östersjön råder goda förhållanden för energiutvinning. Havspla-
nen anger dock inga områden för energiutvinning. I Östergötlands skärgård 
finns del av riksintresseanspråk för vindbruk (Ö220) som inte bedöms vara 
förenligt med totalförsvarets intressen. Riksintresseanspråk för totalförsva-
ret ges företräde framför riksintresseanspråk för vindbruk.

Natur
Havsplanen anger användning natur för flera områden, framför allt längs 
fastlandskusten och norr om Gotland. Områdena längs kusterna vid Öst-
ergötlands och Kalmar län omfattas av riksintresseanspråk för naturvård 
(Ö220, Ö222, Ö224–Ö225, Ö234). Området vid Gotska sandön och Salvorev 
omfattas av Natura 2000 och flera andra naturskydd som till exempel natur-
reservat och Helcom MPA (Marine Protected Area) (Ö231).   

Vid sjöövningsområde Sandsänkan i Östergötlands skärgård (Ö221) finns 
riksintresseanspråk för totalförsvaret och i områdets västra del finns en liten 
del av riksintresseanspråk för naturvård. Området där riksintresseansprå-
ken överlappar är skalmässigt litet i förhållande till plankartans geografiska 
skala och markeras därför inte i plankartan med användning FN. Försvars-
verksamheten bör bedrivas så att negativ påverkan undviks på de naturvär-
den som ligger till grund för riksintressanspråk naturvård.

Öster om Gotland anger planen särskild hänsyn till höga naturvärden för 
tre områden. Områdena norr och söder om Slite (Ö236–Ö237) präglas av 
revmiljöer och lekområden för fisk med låg miljöpåverkan. Klints bank 
(Ö233) utgör en potentiell klimattillflykt för blåmussla.

4



98Havsplaner | Del 4 - Östersjön | Förslag på granskning

Kultur
Kusten från Västerviks kommun och söderut omfattas av riksintresse obru-
ten kust. Kusterna kring Gotland omfattas av riksintresse högexploaterad 
kust. Områden med riksintresseanspråk för kulturmiljövård finns längs 
kusterna utanför havsplaneområdet och på Gotska sandön. Kulturhisto-
riska värdekärnor identifierade av Riksantikvarieämbetet ligger huvudsak-
ligen utanför havsplaneområdet. Emellertid sträcker sig ett mindre sådant 
område in i planområdet vid Stora Karlsö och omfattas i havsplanen av sär-
skild hänsyn till höga kulturmiljövärden (Ö226). Hänsynsavstånd till värde-
kärnorna behöver bedömas i ett lokalt perspektiv.

Rekreation
Havsplanen anger användning rekreation utanför delar av Östergötlands 
skärgård (Ö220-Ö222, Ö226). Där finns riksintresseanspråk för friluftsliv. 
Friluftslivet och fritidssjöfarten är omfattande, och värdefulla områden 
finns längs hela kusten vid Gryts och Sankt Annas skärgårdar till Norra 
Öland och runt Gotland. 

Kusten från Västerviks kommun och söderut samt kusten kring Gotland, 
utanför havsplaneområdet, omfattas av riksintresse rörligt friluftsliv. Möj-
lighet till samexistens med andra användningar och hänsynsavstånd behö-
ver bedömas i ett lokalt perspektiv.

Sjöfart
Havsplanen anger användning sjöfart i flera fartygsstråk inom Mellersta 
Östersjön. Flera viktiga hamnar ligger längs kusten. Sjötrafiken är viktig 
med trafik både till fastlandskusten, till Gotland och vidare norrut eller sö-
derut, samt till svenska och utländska hamnar runt Östersjön. Ett fartygs-
stråk som sträcker sig från Rigabukten och ansluter till djupfarleden öster 
om Gotland i svensk ekonomisk zon är ett allmänt intresse av väsentlig be-
tydelse. Sträckan markeras som användning sjöfart (Ö232). 

Utredningsområde sjöfart 
Över Salvorev, mellan Fårö och Gotska sandön, går idag en passage för sjö-
trafik genom ett område med mycket höga naturvärden: bland annat finns 
den rödlistade arten alfågel här (Havs- och vattenmyndigheten, 2017f). Ut-
redningen visar att alfågel påverkas negativt av operationella oljeutsläpp 
från fartyg. Behovet av att utreda området kring Salvo Rev är nära knu-
tet till utredningen av sjötrafiken i det kraftigare trafikerade området kring 
Hoburgs bank söder om Gotland. Utöver alfågeln ska där även sjöfartens 
påverkan på tumlare utredas. Tumlaren är en rödlistad art som påverkas 
negativt av buller från sjötrafik. Den sammantagna effekten av detta behö-
ver utredas vidare och för fartygsstråken över Salvo rev anger planen därför 
utredning sjöfart. Även ett fartygsstråk öster om Gotland och farleden in till 
Slite, liksom två stråk från Nynäshamn mot Rigabukten respektive Polen, är 
del av utredning sjöfart som kan påverka sjöfarten i Mellersta Östersjön. Läs 
mer om det i avsnittet om inriktning för användningen i Sydöstra Östersjön.
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Tabell 6. Havsområde Mellersta Östersjön

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

Ö220

Natur

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Riksintres-
seanspråk för totalförsvaret 
ges företräde enligt 3 kap. 10 § 
miljöbalken framför riksintresse-
anspråk för vindbruk.

Ö221

Försvar

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Ö222

Försvar

Natur

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Ö223

Försvar

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Ö224

Försvar

Natur

Yrkesfiske

Ö225

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

Ö226

Generell användning

Rekreation

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden. Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Riksintres-
seanspråk för totalförsvaret 
ges företräde enligt 3 kap. 10 § 
miljöbalken framför riksintresse-
anspråk för vindbruk.

Ö227
Generell användning

Sjöfart

Totalförsvarets 
intressen.

Ö228

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske
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Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

Ö229

Generell användning

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Totalförsvarets 
intressen.

Ö230

Försvar

Sjöfart

Sjöfart utredning

Ö231

Natur

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Ö232

Generell användning

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Ö233

Generell användning

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden:  
Fisklek- och fågel-
område samt klimattill-
flykt blåmussla.

Ö234

Försvar

Natur

Sjöfart

Ö235

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Ö236
Generell användning

Yrkesfiske

Höga naturvärden: Rev-
miljö och fågelområde.

Ö237

Generell användning

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fågel- och 
däggdjursområde.
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Sydöstra Östersjön 

Natur
Havsplanen anger användning natur i ett stort område som sträcker sig från 
Gotlands södra udde vid Hoburgen via Hoburgs bank till Norra Midsjö-
banken och Södra Midsjöbanken (Ö245) och ett mindre angränsande om-
råde (Ö250). De omfattas av Natura 2000 och har mycket värdefull natur. I 
stora delar är miljöpåverkan låg och havsmiljön kan betraktas som relativt 
ursprunglig (Havs- och vattenmyndigheten, 2018h). Naturvärdena utgörs 
av värdefulla bottenmiljöer, reproduktionsområde för den hotade öster-
sjötumlaren samt de viktigaste övervintringsområdena för alfågeln. Båda 
arterna är rödlistade enligt Artdatabankens bedömning. Även födosöks-
områden för alfågel och annan fågel, samt lekområde för fisk finns i områ-
det. Havsområdets bankar anges som potentiella klimattillflykter för flera 
arter, vilket indikerar att områdets ekologiska betydelse kan komma att vara 
mycket högt i framtiden (Havs- och vattenmyndigheten, 2017c).

Havsplanen anger användning natur vid Ölands sydspets (Ö252–Ö253) där 
det finns planerat marint naturreservat.

Havsplanen anger särskild hänsyn till höga naturvärden i flera områden 
längs kusterna och i anslutning till områden med naturskydd där det också 
finns viktiga naturvärden (Ö240, Ö243, Ö247–Ö248, Ö251).

Energiutvinning
I Sydöstra Östersjön råder goda förutsättningar för energiutvinning och be-
hovet av el är stort på grund av den höga förbrukningen i södra Sverige. De 
många utsjöbankarna har både goda vindförhållanden och lämpliga djup 
för havsbaserade vindkraftverk. Samtidigt finns det mycket höga naturvär-
den. De yttersta östra och västra delarna av Norra Midsjöbanken och en del 
av Södra Midsjöbanken omfattas av riksintresseanspråk för vindbruk. Båda 
bankarna, förutom en del av Södra Midsjöbanken, omfattas av Natura 2000. 

Havsplanen anger användning energiutvinning på Södra Midsjöbanken 
(Ö248). Inom området finns riksintresseanspråk för vindbruk samt pågå-
ende vindkraftsprojektering och en anläggning är under prövning hos re-
geringen. Även Polen planerar för vindkraft i polsk ekonomisk zon på Södra 
Midsjöbanken, vilket kan föranleda behov av samordning för att förebygga 
omfattande miljöpåverkan. God samordning kan också främja ett effektivt 
utnyttjande av infrastruktur. Planen anger särskild hänsyn till höga natur-
värden i området eftersom det är mycket viktig för tumlare och som över-
vintringslokal för sjöfågel. Genom anpassning av till exempel tidsperioder 
för anläggningsarbeten och bullernivåer vid vindkraftbyggnation samt pla-
cering av vindkraftverk inom området, bedöms vindkraft kunna samexis-
tera med naturvärdena. Vid utbyggnad ska särskild hänsyn tas till totalför-
svarets intressen.

Havsplanen anger inte energiutvinning för Norra Midsjöbanken (Ö245). 
Den omfattas av Natura 2000 och av områdesskydd enligt Helcom (MPA). 
Den sammanlagda påverkan på naturvärdena i området bedöms inte 

4



103Havsplaner | Del 4 - Östersjön | Förslag på granskning

lämplig om samtliga områden med riksintresseanspråk för vindbruk i Syd-
östra Östersjön anläggs med vindbruksparker. 

Vid Kårehamn (Ö240–Ö241) finns riksintresseanspråk för både vindbruk 
och totalförsvaret. I en del av området finns en befintlig vindkraftsanlägg-
ning. Anläggningen är begränsad i utbredning och på grund av havspla-
nens övergripande skala anges inte energiutvinning på plankartan, men 
intresset tillgodoses. Framtida utökning av området bedöms i havsplanen 
inte vara förenlig med totalförsvarets intressen och därför tillgodoser havs-
planen inte det riksintresseanspråk som ligger utanför den redan befintliga 
anläggningen. 

Yrkesfiske
Användningen yrkesfiske anges i stora delar av havsområdet. Yrkesfisket 
är utbrett i Sydöstra Östersjön, men bedrivs sällan på utsjöbankarna. Fiske 
efter torsk bedrivs mest i de sydvästra delarna av havsområdet med trål-
fiske i utsjön och passivt fiske närmare kusten. Det pelagiska fisket som av-
ser fiske efter sill (strömming) och skarpsill bedrivs i stora delar av utsjön 
men inte på bankarna. Visst fiske med passiva redskap sker utanför Ölands 
kust. Mycket svenskt fiske bedrivs även i polsk ekonomisk zon söder om 
Midsjöbankarna. Fiske av allmänt intresse av väsentlig betydelse finns på 
Södra Midsjöbanken (Ö248). Energiutvinning som grundas på riksintres-
seanspråk för vindbruk ges företräde.

Rekreation 
Friluftslivet och fritidssjöfarten är omfattande i delar av Sydöstra Östersjön. 
Det finns flera områden som omfattas av riksintresseanspråk för friluftsliv 
utanför havsplaneområdet i kustområdena kring Gotland och Öland. Kus-
ten kring Gotland omfattas av riksintresse rörligt friluftsliv. Möjlighet till 
samexistens med andra användningar och hänsynsavstånd behöver bedö-
mas i ett lokalt perspektiv.

Kultur
Kusten längs Öland omfattas av riksintresse obruten kust och Gotlands kust 
omfattas av riksintresse högexploaterad kust. Södra Ölands odlingslandskap 
är ett världsarv och omfattas även till stor del av landskapsbildsskydd. Det 
finns flera områden som omfattas av riksintresseanspråk för kulturmiljö-
vård utanför havsplaneområdet i kustområdena kring Gotland och Öland. 
Kulturhistoriska värdekärnor identifierade av Riksantikvarieämbetet ligger 
utanför havsplaneområdet, varför plankartan inte anger områden med sär-
skild hänsyn till höga kulturmiljövärden. Hänsynsavstånd till värdekärnor-
na behöver bedömas i ett lokalt perspektiv.

Försvar 
Användning försvar anges för sjöövningsområde Hanö och Martin som 
ligger utanför Öland (Ö240–Ö241, Ö247, Ö250, Ö253). Sjöövningsområde 
Martin sträcker sig från kusten genom territorialhavet ut i svensk ekono-
misk zon utanför kommunerna Borgholm och Mörbylånga. Den nordligaste 
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delen av sjöövningsområde Hanö ligger inom territorialhavet söder om 
Öland. Havsplanen anger särskild hänsyn till totalförsvarets intressen för 
Södra Midsjöbanken (Ö248).

Sjöfart
Användning sjöfart anges för flera fartygsstråk inom havsområdet. I Sydös-
tra Östersjön är sjötrafiken viktig, med omfattande trafik till både utländska 
och svenska hamnar. Väster om Gotland går framför allt trafik med svenska 
destinationer, medan internationell trafik till och från Finska viken och 
Baltikum dominerar söder och öster om Gotland (Havs- och vattenmyn-
digheten, 2017d). Tre fartygsstråk, som sträcker sig från hamnar i Baltikum 
(Ventspils, Liepaja respektive Klaipeda) och ansluter till djupfarleden sydost 
om Gotland i svensk ekonomisk zon, utgör allmänna intressen av väsentlig 
betydelse. Sträckorna anges som användning sjöfart (Ö245).

Utredningsområde sjöfart
Planen anger utredningsområde sjöfart för ett stråk från Gdansk i Polen 
som sträcker sig till Nynäshamn. Havsplanen anger även utredningsområde 
sjöfart mellan Norra Midsjöbanken och Hoburgs bank. Där går sjöfarten 
i dag genom ett grundområde med mycket höga naturvärden för de röd-
listade arterna tumlare och alfågel, vilket också omfattas av Natura 2000. 
Utredningar visar att alfågelpopulationen påverkas negativt av operationella 
oljeutsläpp från fartyg och att tumlare störs av buller från fartygsstråk (Havs- 
och vattenmyndigheten, 2016c & 2018a). Ur naturvårdssynpunkt finns an-
ledning att flytta sjötrafik från detta område. Följdeffekter av en eventuell 
förflyttning av sjöfarten har utretts översiktligt vad gäller utsläppsökningar, 
restider och olycksrisker (Havs- och vattenmyndigheten, 2017d). Innan 
ställningstagande om mest lämplig användning i området kan tas, behö-
ver problematiken utredas vidare för fartygsstråket vid Hoburgs bank, som 
även fortsätter norr ut in i Mellersta Östersjöns havsområde. Även samband 
med sjötrafik över Salvorev och norr om Kopparstenarna, med eventuella 
konsekvenser för natur- och kulturvärden, behöver utredas vidare. En even-
tuell framtida justering av sjöfartens rörelser genom området behöver för-
ankras och förhandlas internationellt.

Flera områden i Sydöstra och Mellersta Östersjön berörs indirekt av ovan 
beskrivna problematik då en eventuell förflyttning av sjöfart skulle påverka 
trafikflödena genom djupvattenrutten som ligger söder om rutten Hoburgs 
bank–Norra Midsjöbanken och norr om Södra Midsjöbanken, samt rut-
terna väster och öster om Gotland och även i våra grannländer.
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Tabell 7. Havsområde Sydöstra Östersjön

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

Ö240

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fågel- och 
däggdjursområde med 
särskilt låg miljö-
påverkan.

Försvar ges företräde 
framför utökad energi-
utvinning.

Riksintresseanspråk för total-
försvaret ges företräde enligt 
3 kap. 10 § miljöbalken framför 
riksintresseanspråk för vindbruk. 
I del av området finns en befintlig 
vindkraftsanläggning. Framtida 
utökning av området bedöms inte 
vara förenlig med totalförsvarets 
intressen. 

Ö241

Försvar 

Sjöfart

Yrkesfiske

Försvar ges företräde 
framför utökad energi-
utvinning.

Riksintresseanspråk för total-
försvaret ges företräde enligt 
3 kap. 10 § miljöbalken framför 
riksintresseanspråk för vindbruk. 
I del av området finns en befintlig 
vindkraftsanläggning. Framtida 
utökning av området bedöms inte 
vara förenlig med totalförsvarets 
intressen. 

Ö242

Generell användning

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart

 Yrkesfiske

Ö243

Generell användning

Utredningsområde 
sjöfart

 Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fågel- och 
däggdjursområde.

Ö244

Generell användning

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart Yrkesfiske 

Ö245

Natur

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart Yrkesfiske 

Natur ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Natura 2000 
ges företräde enligt 3 och 4 kap. 
miljöbalken framför två riksintres-
seanspråk för vindbruk.

Ö248 Energiutvinning

Totalförsvarets 
intressen. 

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fågel- och 
däggdjursområde samt 
klimattillflykt blåmussla.

Energiutvinning ges 
företräde framför yrkes-
fiske.

Riksintresseanspråk för vindbruk 
ges företräde framför allmänt 
intresse av väsentlig betydelse 
för yrkesfiske. Yrkesfiskets behov 
bedöms kunna tillgodoses i när-
liggande område, vilket inte gäller 
för energiutvinning.
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Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

Ö250

Försvar

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

Ö251 Generell användning
Höga naturvärden: 
Revmiljö, fågel- och 
däggdjursområde.

Ö252
Natur

Yrkesfiske

Ö253

Försvar

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske
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Södra Östersjön 

Kultur
Hela kuststräckan omfattas av riksintresse högexploaterad kust. Områden 
med riksintresseanspråk kulturmiljövård finns längs kusten utanför havs-
planeområdet. Kulturhistoriska värdekärnor identifierade av Riksantikva-
rieämbetet ligger utanför havsplaneområdet, varför plankartan inte anger 
områden med särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden. Hänsynsavstånd 
till värdekärnorna behöver bedömas i ett lokalt perspektiv.

I Hanöbukten och vid ytterligare platser utanför kusten i Skåne och Ble-
kinge finns bevarade stenålderslandskap på havsbotten. Utanför Verkeåns 
mynning i Haväng har marinarkeologer de senaste åren dokumenterat och 
provundersökt ett område med stenålderslämningar (Ö262, Ö264). I den 
fortsatta havsplaneringsprocessen kan tillkommande underlag komma att 
ligga till grund för användning kultur i området.

Rekreation
Användning rekreation anges utanför Karlskrona (Ö260) där det finns riks-
intresseanspråk för friluftslivet. Friluftslivet och fritidssjöfarten är viktiga i 
Södra Östersjön. Längs kusten, utanför havsplaneområdet, finns flera om-
råden som omfattas av riksintresseanspråk för friluftslivet. Kusten i Hanö-
buktens västliga delar omfattas av riksintresse rörligt friluftsliv. Möjlighet 
till samexistens med andra användningar och hänsynsavstånd behöver be-
dömas i ett lokalt perspektiv.  

Försvar 
Försvar anges som användning i stora delar av havsområdet (Ö247, Ö260, 
Ö262, Ö264–Ö265). Karlskrona örlogshamn är en av Sveriges största och vik-
tigaste marinbaser. Skjutfälten Ravlunda och Rinkaby har influensområden 
i havet utanför Simrishamns, Kristianstads och Sölvesborgs kommuner. Sjö-
övningsområde Hanö ligger i territorialhavet och svensk ekonomisk zon i 
Hanöbukten och söder om Öland. 

Vid Utklippan (Ö260) anges samexistens mellan försvar, natur, rekreation, 
sjöfart och yrkesfiske. I den norra delen av området finns riksintressean-
språk för totalförsvaret. Inom området finns även riksintresseanspråk för 
naturvård samt ett marint naturreservat. 

Försvarsverksamheten bör bedrivas så att negativ påverkan undviks på de 
naturvärden som ligger till grund för det marina naturreservatet. Havspla-
nen anger särskild hänsyn till totalförsvarets intressen för energiområdet 
Taggen i Hanöbukten (Ö266).

Energiutvinning
I södra Östersjön råder goda förutsättningar för energiutvinning och beho-
vet är stort på grund av den höga elförbrukningen i södra Sverige. Utsjöban-
kar och kust har både goda vindförhållanden och lämpliga djup för havsba-
serade vindkraftverk. Havsplanen anger användning energiutvinning för ett 
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område nära kusten i Hanöbukten i Kristianstads och Sölvesborgs kommu-
ner där vindkraftsprojektet Taggen redan har fått tillstånd (Ö266).

I havsområdets norra del finns del av ytterligare ett riksintresseanspråk för 
vindbruk. Inom området finns även riksintresseanspråk för totalförsvaret. 
Regeringen har avslagit en ansökan om vindkraft i området med hänvis-
ning till att riksintresseanspråk för totalförsvaret har företräde framför riks-
intresseanspråk för vindbruk. Havsplanen ger företräde åt försvarsintresset 
(Ö262).

Sjöfart
Användning sjöfart anges i fartygsstråk genom området. Det mest trafike-
rade fartygsstråket i Östersjön går genom Södra Östersjön i system med 
trafiksepareringar längs Sveriges sydkust från Öresund eller från Gedser 
mellan Danmark och Tyskland, via Bornholmsgattet mot södra Öland. Här 
börjar även en djupled för vissa fartyg vid passage österut genom Östersjön. 
Sjötrafiken går delvis in till kusten, men främst vidare mot både svenska och 
utländska hamnar. 

Yrkesfiske
Användningen yrkesfiske anges för de flesta områdena eftersom yrkesfisket 
är utbrett i Södra Östersjön. Yrkesfiske efter torsk bedrivs mest med trålfiske 
i utsjön, men också med passiva redskap närmare kusten. Pelagiskt yrkes-
fiske efter sill och skarpsill bedrivs i utsjön. Annat fiske med passiva redskap 
bedrivs i olika utsträckning längs med kusten och i Hanöbukten. Fiskare 
från andra EU-länder fiskar i området. 

Inom området som anges för användning energiutvinning (Ö266) finns det 
tillståndsgivna vindbruksprojektet Taggen. Inom området finns också all-
männa intressen av väsentlig betydelse för yrkesfisket. På grund av svårig-
heter att förena yrkesfiske med energiutvinning samt behovet att utnyttja 
befintliga tillstånd för förnybar energi anges enbart energiutvinning som 
användning. Yrkesfisket i området är främst passivt och riktat mot en rör-
lig fiskresurs som medger möjligheten att nyttja fiskresursen i angräns-
ande områden. Då vindbruksprojektet är tillståndsgivet ges energiintresset 
företräde. 

Natur
Havsplanen anger användning natur för ett par ställen i Södra Östersjön: 
Utklippan (Ö260) omfattas av marint naturreservat och riksintresseanspråk 
för naturvården. Kiviksbredan utanför Kristianstad (Ö265) är planerat för 
marint områdesskydd Natura 2000 för tumlare och inväntar beslut om in-
rättande från regeringen. Söder om Simrishamns kommun (Ö268) löper ett 
kustnära stråk av höga naturvärden som omfattas av riksintresseanspråk för 
naturvård.

Det finns relativt små områden med skyddad natur i Södra Östersjön. För 
att främja och säkerställa ekosystemtjänster anges därför särskild hänsyn till 
höga naturvärden för flera områden. Utanför Karlskrona (Ö247) ska särskild 
hänsyn visas till revmiljöer och lek- och däggdjursområde, och längre ut i 
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utsjön (Ö249) även till en förhållandevis hög miljöpåverkan. I Hanöbukten 
finns bland annat rödlistad tumlare av den starkt hotade Östersjöpopulatio-
nen, även i Försvarsmaktens sjöövningsområde. Planen anger särskild hän-
syn till höga naturvärden för revmiljö, lekområde, däggdjur och fågel, samt 
klimattillflykt för flera arter (Ö262, Ö266). I Hanöbuktens nordvästra hörn 
finns en klimattillflykt som omfattar tre arter. I området ska hänsyn tas till 
höga naturvärden (Havs- och vattenmyndigheten, 2017c). 

Sandutvinning
Havsplanen anger användning sandutvinning utanför Utklippan (Ö262). 
Området ligger i en regional omgivning med expansiv bebyggelseutveckling 
och kommunala intressen av strandfodring som klimatanpassningsåtgärd. 
Där finns också höga naturvärden som särskild hänsyn ska tas till, vilket 
ställer höga krav på samexistensen. Området är ett viktigt fiskhabitat för 
torsk och framtida utvinning bör stämmas av mot torskens lekperiod för att 
inte riskera negativ påverkan (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen 
för akvatiska resurser, 2018b).
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Tabell 8. Havsområde Södra Östersjön

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

Ö246

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Ö247

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Revmiljö och däggdjurs-
område.

Ö249

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden:  
Fisklek- och däggdjurs-
område med särskilt 
hög miljöpåverkan.

Ö260

Försvar

Natur

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Ö262

Försvar

Sandutvinning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: Rev-
miljö, fisklek-, fågel- och 
däggdjursområde samt 
klimattillflykt blåmussla, 
blåstång och sill.

Höga kulturmiljövärden.

Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte kun-
na samexistera. Regeringen har 
avslagit en ansökan om vindkraft i 
området. Riksintresseanspråk för 
totalförsvaret ges företräde enligt 
3 kap. 10 § miljöbalken framför 
riksintresseanspråk för vindbruk.

Ö264

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

Ö265

Försvar

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

Ö266 Energi

Totalförsvarets 
intressen.

Höga naturvärden: Rev-
miljö samt klimattillflykt 
blåmussla och sill.

Energiutvinning ges 
företräde framför yrkes-
fiske.

Riksintresseanspråk för vindbruk 
ges företräde framför allmänt 
intresse av väsentlig betydelse 
för yrkesfiske. Yrkesfiskets behov 
bedöms kunna tillgodoses i när-
liggande område vilket inte gäller 
för energiutvinning.

Ö268
Natur

Yrkesfiske
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Sydvästra Östersjön och Öresund 

Sjöfart
Användning sjöfart anges i fartygsstråk genom havsområdet. Det mest trafi-
kerade fartygsstråket i Östersjön går genom Sydvästra Östersjön i ett system 
med trafiksepareringar längs Sveriges sydkust från Öresund via Falsterbo 
i Vellinge kommun eller från Gedser, mellan Danmark och Tyskland, till 
Bornholmsgattet. Sjötrafiken går främst vidare mot både svenska och ut-
ländska hamnar. Öresund är en av få vägar in till Östersjön för stora fartyg. 

Ett fartygstråk norr om Kriegers flak har anpassats till det fartygsstråk som 
ansluter i tysk ekonomisk zon. Fartygsstråket är ett allmänt intresse av vä-
sentlig betydelse.

Natur
Havsplanen anger användning natur i flera områden. För området som 
sträcker sig från utsjön vid östra delar av Trelleborg kommun via Falsterbo-
näset till sydligaste delen av Öresund baseras användningen på två Natura 
2000-områden samt riksintresseanspråk natur (Ö284). Områdets östra de-
lar omfattas av Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten som inrät-
tades 2016 för skydd av tumlare. Arbete pågår med framtagande av en beva-
randeplan för Natura 2000-området. Områdets nordvästliga delar omfattas 
av riksintresseanspråk natur och till stor del Natura 2000-området Falster-
bohalvön/Falsterbo-Foteviken, som är skyddat enligt både fågeldirektivet 
och art- och habitatdirektivet. Även ett marint naturreservat, Måkläppen – 
Limhamnströskeln, finns i området som sammantaget hyser stora och uni-
ka värden avseende fågel och en geologi som ger upphov till ett sandvand-
ringsområde utan motsvarighet i Sverige. Den befintliga vindkraftsparken 
Lillgrund (Ö287) finns inom riksintresseanspråk natur och där anger havs-
planen samexistens mellan användning energiutvinning och natur. 

Området norr om Ven i Öresund (Ö292) omfattar ett Natura 2000-område 
för tumlare och viktiga ängar med ålgräs, det kommunala naturreservatet 
Knähaken och riksintresseanspråk yrkesfiske lekområde. Lundåkrabukten 
(Ö290) omfattar de kommunala marina naturreservaten Grollgrunden, till-
lika riksintresseanspråk yrkesfiske lekområde, samt överklagade naturreser-
vatet Lundåkrabukten.

Havsplanen anger särskild hänsyn till höga naturvärden i Öresund (Ö289, 
Ö296) där det finns sammanhängande höga värden av betydelse för beva-
rande och utvecklade ekosystemtjänster. Dessa förstärks av förekomsten av 
däggdjur, fågel, värdefulla bottenmiljöer och lekområden för fisk. Samtidigt 
som naturvärdena är höga är påverkan från mänsklig verksamhet stor. 

Öster om Ystad löper ett kustnära stråk av höga naturvärden som anges 
med särskild hänsyn till höga naturvärden (Ö280–Ö281). Där finns värde-
fulla rev för fisklek samt ett viktigt fågel- och däggdjursområde.
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Sandutvinning
Två områden anges med användning sandutvinning; vid Sandhammaren 
söder om Ystad (Ö267) och utanför Falsterbo (Ö284). Områdena motive-
ras av både en regional omgivning med expansiv bebyggelseutveckling samt 
kommunala intressen av strandfodring som klimatanpassningsåtgärd. Vid 
Sandhammaren finns tillstånd för sandutvinning som löper till 2021. San-
den används för strandfodring har utvunnits 2011 och 2014 (Ystads kom-
mun, 2018). Utförd tillsyn visar att översedimentering av tidigare spår från 
utvinningen sker genom de geologiska processerna i området (Sveriges geo-
logiska undersökning, 2018c). 

Sandutvinningsområdet utanför Falsterbo (Ö284) är ett av totalt fyra om-
råden som pekats ut under 2016 som lämpliga för hållbar sandutvinning 
av Statens geologiska undersökning (SGU). Lämplighet för sandutvinning 
har bedömts för delar av undersökningsområdet och finns redovisat i rap-
porten Förutsättningar för utvinning av marin sand och grus i Sverige (Sveri-
ges geologiska undersökning, 2017a). Föreslaget sandutvinningsområde vid 
Falsterbo sammanfaller med västligaste delar av det Natura 2000-område 
som EU-kommissionen beslutade 2017, utifrån behovet att stärka skyddet av 
Östersjöpopulationen och Bälthavspopulationen av tumlare som är starkt 
hotade. Tumlarens höga geografiska rörlighet har resulterat i ett förhål-
landevis stort Natura 2000-område. Helhetsbedömning i havsplanen är att 
samexistens med sandutvinning är möjlig utifrån att utvinning föreslås i 
utkanten av Natura 2000-området. Tumlarens säsongsvisa variationer, till-
sammans med att miljöeffekten av sandutvinning bedöms ske på en begrän-
sad yta under en begränsad tid, stärker möjligheten till samexistens mel-
lan användningarna natur och sandutvinning som behöver anpassas efter 
Natura 2000-skyddet. En verksamhet eller åtgärd som på ett betydande sätt 
kan påverka ett område som är skyddat enligt 4 kapitlet 8 § miljöbalken, det 
vill säga Natura 2000, kräver alltid särskild tillståndsprövning.

Området angränsar också till Natura 2000-området Falsterbohalvön-Fo-
teviken, som även är marint naturreservat och del av riksintresseanspråk 
naturvård. Sandutvinning identifieras som en verksamhet som utgör risk 
för skada (Naturvårdsverket, 2000). Avvägningen i havsplanen har gjorts 
utifrån underlag som förordar utvinning i de östra delarna av det under-
sökta området, eftersom koncentrationer av musselbankar av vikt för det 
rika fågellivet identifierats i mer centralt belägna delar av Natura 2000-om-
rådet. En verksamhet eller åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka ett 
område som är skyddat enligt 4 kapitlet 8 § miljöbalken, det vill säga Natura 
2000, kräver alltid särskild tillståndsprövning.  

Sandutvinningsområdet vid Falsterbo ligger inom ett område med utpe-
kad trafikseparering för sjöfart och bedöms kunna samexistera. Den trafik-
alstring som sandutvinningen beräknas medföra bedöms som låg (Sveriges 
geologiska undersökning, 2017a & 2018c). Befintliga sjöfartsvolymer inne-
bär att sandutvinningen står för ett försumbart tillägg av bullerpåverkan på 
områdets naturvärden.

För de båda sandutvinningsområdena finns potentiell påverkan på yrkes-
fisket som vid Falsterbo även förstärks av kumulativa miljöeffekter från 

Läs mer i rapporten Förutsätt-
ningar för utvinning av marin sand 
och grus i Sverige.

4

https://www.sgu.se/om-sgu/press/pressmeddelanden/2017/januari/forutsattningar-for-utvinning-av-marin-sand-och-grus-i-sverige/
https://www.sgu.se/om-sgu/press/pressmeddelanden/2017/januari/forutsattningar-for-utvinning-av-marin-sand-och-grus-i-sverige/
https://www.sgu.se/om-sgu/press/pressmeddelanden/2017/januari/forutsattningar-for-utvinning-av-marin-sand-och-grus-i-sverige/


115Havsplaner | Del 4 - Östersjön | Förslag på granskning

dansk utvinning i Öresund. Havsplanens bedömning vilar även här på SGU 
(Sveriges geologiska undersökning, 2017a) där påverkan bedöms kunna be-
gränsas om skonsamma utvinningsmetoder används och om utvinningen 
förläggs till tider när fisken inte leker.

Energiutvinning
Havsplanen anger användning energiutvinning i två områden: på Kriegers 
flak (Ö285) och vid Lillgrund intill Öresundsbron (Ö287).

I området på Kriegers flak finns ett vindkraftsprojekt som har tillstånd och 
det omfattas av riksintresseanspråk för vindbruk. Även Danmark och Tysk-
land har planerat för vindkraft i sina angränsande ekonomiska zoner. Lill-
grund är Sveriges största befintliga havsbaserade vindkraftpark. Vid eventu-
ell förändring av vindkraftverken vid Lillgrund behöver inflygningsområdet 
till Köpenhamns flygplats Kastrup beaktas.

Det finns goda förutsättningar för vindkraft i havsområdet, med bra vind-
förhållanden och kust- och utsjöbankar med bra djupförhållanden för bot-
tenbaserade vindkraftverk och med närhet till områden med stor elförbruk-
ning i södra Sverige. 

Riksintresseanspråk för vindbruk utanför Skurups kommun (Ö267) tillgo-
doses inte i havsplanen eftersom vindbruk i området inte bedöms vara för-
enligt med totalförsvarets intressen. Riksintresseanspråk för totalförsvaret 
ges företräde framför riksintresseanspråk för vindbruk.

Två områden har identifierats som allmänna intressen av väsentlig bety-
delse för energiutvinning söder om Skåne (Ö267). Förutsättningarna för 
vindbruk är gynnsamma och den sammanlagda, kumulativa miljöpåverkan 
bedöms vara låg. På grund av totalförsvarets intressen tillgodoses de emel-
lertid inte i havsplanen. Det finns även andra intressen i området.

Rekreation
Havsplanen anger användning rekreation kring Ven (Ö292, Ö296) där det 
finns riksintresseanspråk för friluftslivet. Värdefulla kustlandskap sträcker 
sig längs västra och södra Skåne. I Öresund finns fritidsfiske och turbåts-
fiske. Friluftslivet och fritidssjöfarten är viktiga i hela havsområdet. Flera 
områden med riksintresseanspråk för friluftsliv finns utanför havsplaneom-
rådet, framför allt längs Skånes södra och västra kust. Kusten kring Simris-
hamn omfattas av riksintresse rörligt friluftsliv. Möjlighet till samexistens 
med andra användningar och hänsynsavstånd behöver bedömas i ett lokalt 
perspektiv.

Kultur
Hela kuststräckan omfattas av riksintresse högexploaterad kust. Flera om-
råden med riksintresseanspråk för kulturmiljövård finns längs hela kusten 
utanför havsplaneområdet. En liten del av riksintresseanspråk för kultur-
miljövård vid Falsterbonäset går in i det område som havsplanen omfattar 
(Ö284). På grund av havsplanens övergripande skala redovisas inte intres-
set på plankartan. Riksintresseanspråket för kulturmiljövård tillgodoses, 
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eftersom intresset och de användningar som havsplanen anger bedöms kun-
na samexistera. Kulturhistoriska värdekärnor identifierade av Riksantikva-
rieämbetet ligger utanför havsplaneområdet, varför plankartan inte anger 
områden med särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden. Hänsynsavstånd 
till värdekärnorna behöver bedömas i ett lokalt perspektiv.

Försvar
Havsplanen anger användning försvar för influensområde i havet för Kabu-
sa skjutfält i Ystads kommun (Ö281). En liten del av ett riksintresseanspråk 
för totalförsvaret vid Falsterbonäset, betecknat som övrigt influensområde, 
går in i det område som havsplanen omfattar (Ö284). På grund av havs-
planens övergripande skala redovisas inte försvarsintresset på plankartan. 
Riksintresseanspråket för totalförsvaret tillgodoses eftersom försvarsintres-
set och de användningar som havsplanen anger bedöms kunna samexistera. 

Särskild hänsyn till totalförsvarets intressen anges vid Lillgrund (Ö287).

Yrkesfiske
Yrkesfisket är utbrett och därför anger havsplanen användning yrkesfiske i 
stora delar av havsområdet. Yrkesfiske efter torsk bedrivs mest med trålfiske 
i utsjön, men också med passiva redskap närmare kusten. Pelagiskt yrkes-
fiske efter sill och skarpsill bedrivs i hela utsjön. Annat fiske med passiva 
redskap bedrivs i varierande utsträckning längs med kusten. I Öresund är 
bottentrålning inte tillåten, utan yrkesfisket sker med passiva redskap, bland 
annat efter torsk. 

Användning yrkesfiske anges inte vid Kriegers flak där det finns allmänna 
intressen av väsentlig betydelse för yrkesfisket samt i östra delar även riks-
intresseanspråk fångstområde (Ö285). Där finns tillstånd givet för energiut-
vinning. På grund av svårigheten med att förena yrkesfiske med energiut-
vinning samt behovet av att utnyttja befintliga tillstånd för förnybar energi 
anges enbart energiutvinning som användning. Yrkesfisket i området utgörs 
av passivt fiske efter torsk och bedöms kunna tillgodoses i närliggande om-
råden då fisket är riktat mot en förhållandevis rörlig fiskresurs. 

4
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Tabell 9. Havsområde Sydvästra Östersjön och Öresund 

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

Ö267

Generell användning

Sandutvinning

Sjöfart

Yrkesfiske

Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Riksintres-
seanspråk för totalförsvaret ges 
företräde enligt 3 kap. 10 § mil-
jöbalken framför riksintressean-
språk för vindbruk och allmänna 
intressen av väsentlig betydelse 
för vindbruk.

Ö280
Generell användning

Yrkesfiske

Höga naturvärden:  
Revmiljö samt fågel-
område.

Ö281

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

Höga naturvärden:  
Revmiljö samt fågelom-
råde.

Ö284

Natur

Sandutvinning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

Sandutvinning anpassas 
till natur. Till exempel 
avseende tidsperiod och 
lokalisering av uttag.

En verksamhet eller åtgärd som 
på ett betydande sätt kan påverka 
ett område som är skyddat enligt 
7 kap. 28 § miljöbalken, det vill 
säga Natura 2000, kräver alltid 
särskild tillståndsprövning.  

Ö285 Energi

Totalförsvarets 
intressen.

Höga naturvärden: Rev-
miljö samt fågel- och 
däggdjursområde.

Energiutvinning ges 
företräde framför yrkes-
fiske.

Riksintresseanspråk för vindbruk 
ges företräde framför riksintresse-
anspråk för yrkesfiske och allmänt 
intresse av väsentlig betydelse 
för yrkesfiske. Yrkesfiskets behov 
bedöms kunna tillgodoses i när-
liggande område vilket inte gäller 
för energiutvinning.

Ö287
Energi

Natur

Totalförsvarets 
intressen.

Ö288

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Ö289

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Revmiljö, samt dägg-
djurs- och fågelområde 
med särskilt hög miljö-
påverkan.

Ö290
Natur

Yrkesfiske

Ö292

Natur

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.
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Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

Ö294

Natur

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

Ö296

Generell användning

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden. 

Höga naturvärden:  
Revmiljö, fisklek-, fågel- 
och däggdjursområde 
med särskilt hög miljö-
påverkan. 
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12. Vägledning och överväganden
för Västerhavets havsområden

Kapitlet inleds med en sammanfattning av planeringens huvuddrag för 
havsplaneområdet. Sedan redovisas inriktningen för användningen och 
överväganden för Västerhavets havsområden. Varje havsområde presente-
ras med ett utsnitt ur plankartan i skala 1:1 000 000. I Västerhavet finns två 
havsområden:
• Skagerrak
• Kattegatt

Planeringens huvuddrag

Näringsliv och människor
På många platser inom Västerhavets havsplaneområde finns det attraktiva 
livsmiljöer för människor. Utmed hela kusten är friluftslivet och turismen 
viktig. Det bedrivs mycket yrkesfiske efter både fisk och skaldjur som fång-
as med olika metoder. Sjötrafiken är omfattande i hela planområdet, även 
nära kusten. En betydande del av trafiken till och från Östersjön tar sig ge-
nom Kattegatt och Öresund och det finns flera hamnar på västkusten med 
stor betydelse för svensk utrikeshandel. Sveriges totalförsvar har intressen 
i havsplaneområdet, bland annat i form av sjöövningsområden. Det finns 
goda förutsättningar för förnybar energiutvinning genom havsbaserat vind-
bruk, tack vare lämpliga djup, goda vindförhållanden och närhet till land. 

Samtidigt som det finns goda förutsättningar för olika verksamheter behö-
ver miljötillståndet i Västerhavet förbättras för att god miljöstatus ska nås.

Många verksamheter fungerar bra tillsammans i planområdet, det vill säga 
de samexisterar. Samexistensen är ofta reglerad. Det kan till exempel handla 
om att områden avlyses vid försvarsövningar eller om regler för hur fartyg 
får framföras i farleder som ingår i trafiksepareringssystem, till exempel fis-
kande fiskefartyg. 

Yrkesfiske, sjöfart och vindkraft 
Yrkesfisket är geografiskt omfattande och dessutom föränderligt mellan oli-
ka år och över längre tid. Därför är ytan för användning yrkesfiske stor i 
havsplanen. 

Det finns nya beslutade trafiksepareringar som ska göra sjötrafiken längs 
västkusten säkrare och som omfattas av havsplanens användning sjöfart.

I Västerhavet föreslås områden energiutvinning för att bidra till Sveriges 
mål om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. I Kattegatt finns 
ett föreslaget område som kan innebära att yrkesfisket kan behöva anpas-
sas i området. I Skagerak omfattas havsområdets norra delar av en mellan-
kommunal kustzonsplan där ett utvecklingsområde för marin energi och 
livsmedel pekas ut. Området finns inom det nationella havsplaneområdet 

Figur 21. De två havsområderna 
inom Västerhavet. Numrering enligt 
kartnummer.
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(V341). Området är geografiskt litet i förhållanden till plankartans geogra-
fiska skala och markeras därför inte i plankartan.

Höga naturvärden och nationalpark under ytan
Det finns stora områden med höga naturvärden i havsplaneområdet och 
flera av dem är naturreservat och Natura 2000-områden. I Skagerrak finns 
dessutom Kosterhavets nationalpark, där naturskyddet främst gäller under-
vattensmiljöer. Utöver dem redovisar havsplanen även områden för särskild 
hänsyn till höga naturvärden.

5
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Utforska områdena på Havs- och 
vattenmyndighetens webbplats. 
Där går det att söka fram mer 
information om områdena. Sök ex-
empelvis på namn eller id-nummer 
i kartan. Det går även att titta och 
jämföra olika underlag.

5
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Läs mer om användningarna i del 
2, kapitel “7. Vägledning om mest 
lämplig användning och särskild 
hänsyn” på sida 40 

Kattegatt

Natur 
Havsplanen anger användning natur för ett stort område i Skånska Kattegatt 
(V300) som omfattas av Natura 2000. Natur anges även för utsjöbankarna 
Röde bank (V301), Stora Middelgrund (V302), Morups bank (V306), Lilla 
Middelgrund (V309) och Fladen (V313) som har höga naturvärden och är 
Natura 2000-områden. De östra delarna av Lilla Middelgrund (V309) om-
fattas av riksintresseanspråk för naturvård och området runt Morups bank 
utgör riksintresseanspråk för yrkesfiske lekområde. Balgö utanför Varberg 
(V314) är ett Natura 2000-område.

På utsjöbankarna finns höga värden för främst fågel och tumlare, viktiga 
lekområden för fisk och värdefulla bottenmiljöer. Naturvårdsverket har 
identifierat utsjöbankarna Fladen och Lilla Middelgrund som särskilt vär-
defulla (Naturvårdsverket, 2006). Havs- och vattenmyndigheten har fått i 
uppdrag av regeringen att i dialog med andra berörda EU-medlemsstater 
utarbeta en gemensam rekommendation om bevarandeåtgärder i syfte att 
nå bevarandemålen i Natura 2000-områdena Fladen, Lilla Middelgrund, 
Stora Middelgrund och Röde bank samt Morups bank.

Havsplanen anger särskild hänsyn till höga naturvärden i två områden i 
Kattegatt (V315–V316). Höga naturvärden finns även på den danska sidan. 

Sjöfart
Havsplanen anger användning sjöfart i stora delar av Kattegatt i stråk från 
norr till söder och in i hamnarna längs kusterna, både på svenska och dans-
ka sidan. Användning sjöfart omfattar områden medriksintresseanspråk 
för sjöfart och områden med trafiksepareringssystem som krävs för säker 
sjöfart.

Sjötrafiken är viktig och omfattande eftersom vägen genom Kattegatt är en 
av få vägar in till Östersjön för stora fartyg. I söder, utanför Stora och Lil-
la Middelgrund, finns vägvalet Öresund eller Stora Bält som båda begrän-
sar vilken höjd och vilket djup fartygen kan ha. Stora Bältbron begränsar 
höjden. 

Den andra vägen in i Östersjön är Kielkanalen som medför begränsningar 
i bredd, längd och djup på fartygen. För att garantera säker sjöfart genom 
de grunda vattnen i Kattegatt införs trafiksepareringsregleringar på båda 
sidor om utsjöbankarna från och med 1 juli 2020. De nya åtgärderna inne-
bär bland annat att det skapas ett trafiksepareringssystem för trafiken norr 
om Skagen och en ny fartygsrutt närmare den svenska kusten för trafiken 
mellan Skagen och Öresund. En analys av ett tidigare förslag har visat att 
bredare fartygstråk sammantaget är bättre för havsmiljön eftersom risken 
för olyckor minskar (Havs- och vattenmyndigheten, 2017e). 

Som en följd av de nya trafiksepareringarnas regleringar i södra Kattegatt 
pågår ett arbete med att ta fram förslag på ändring av riksintresseanspråk 
för sjöfart. I havsplanen har inte hänsyn tagits till en eventuell ny sträck-
ning genom område V300. Innan ställning kan tas, behövs mer analys om 

https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/havsplaner/forslag-till-havsplaner.html 
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/havsplaner/forslag-till-havsplaner.html 
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eventuella konsekvenser av en ny sträckning. Havsplanens användning sjö-
fart anges därför i stråk enligt riksintresseanspråk för sjöfart.

Rekreation
Havsplanen anger användning rekreation för några av de värdefulla ut-
sjöbankarna (V301–V302, V309, V312–V313) och ett område i söder mot 
Öresund (V300) som omfattas av riksintresseanspråk för friluftslivet. Ut-
sjöbankarna omfattas även av Natura 2000, vilket kan leda till att fritids-
fisket på bankarna i viss mån kommer att behöva begränsas. Med en sådan 
anpassning bedöms samexistens vara möjlig. Friluftslivet och fritidsfisket är 
omfattande, både längs kusten och på utsjöbankarna. Viktiga passager för 
fritidsbåtstrafiken går mellan Sverige och Danmark, samt över Läsö. Stora 
delar av kusten, utanför havsplaneområdet, omfattas också av riksintresse 
för det rörliga friluftslivet. Möjlighet till samexistens med andra använd-
ningar och hänsynsavstånd behöver bedömas i ett lokalt perspektiv.

Kultur
Hela kuststräckan omfattas av riksintresse högexploaterad kust. Områden 
med riksintresseanspråk kulturmiljövård finns längs kusten utanför havs-
planeområdet. Kulturhistoriska värdekärnor identifierade av Riksantikva-
rieämbetet ligger utanför havsplaneområdet, varför plankartan inte anger 
områden med särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden. Hänsynsavstånd 
till värdekärnorna behöver bedömas i ett lokalt perspektiv, såsom eventuell 
påverkan på kulturmiljövärden av energiutvinning väster om Falkenberg 
(V305). 

Energiutvinning
I havsområdet råder goda förutsättningar för vindkraft med höga vindhas-
tigheter och utsjöbankar med lämpligt djup. Stamnätet på land är väl ut-
byggt eftersom kärnkraftverket Ringhals ligger vid Hallandskusten. 

Havsplanen anger två områden med användning energiutvinning i Kattegatt. 
På Stora Middelgrund (V302) finns både riksintresseanspråk för vindbruk 
och ett pågående projekt för energiutvinning. Området är även Natura 2000 
vilket ställer särskilda krav på energiutvinningen om samexistens ska vara 
möjlig. Tillstånd till en vindkraftpark har meddelats av regeringen, men det 
saknas så kallat Natura 2000-tillstånd för etablering i området. Väster om 
Falkenberg (V305) finns riksintresseanspråk för vindbruk och ett tillstånds-
givet projekt samt i södra delen ett allmänt intresse av väsentlig betydelse 
som har identifierats i havsplaneringsprocessen. Vid energiutbyggnad ska 
särskild hänsyn tas till totalförsvarets intressen. Flera vindkraftparker inne-
bär risk för sammanlagd, kumulativ, påverkan på totalförsvarets intressen. 
Den risken ska beaktas vilket kan innebära begränsningar för utbyggnadens 
omfattning, samlat eller i enskilda områden.

För att samexistens ska vara möjlig mellan olika användningar behöver an-
läggning av vindkraftverk utföras med hänsyn till Kattegatts höga naturvär-
den och det lokala yrkesfisket. Fiske som inte kan förenas med användning 
energiutvinning kan bedrivas i kringliggande områden. De utsjöbankar 
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som har högst naturvärden enligt tidigare inventering (Naturvårdsverket, 
2006) undanhålls från energiutvinning.

Yrkesfiske
Havsplanen anger användningen yrkesfiske i stora delar av Kattegatt. Vikti-
ga lekområden för torsk i mellersta och södra Kattegatt omfattas av områ-
den där havsplanen anger användning natur. 

Yrkesfisket är utbrett i Kattegatt men även starkt reglerat, bland annat helt 
och delvis stängt för både yrkes- och fritidsfiske i ett område i söder (stora 
delar av V300). Fiske efter havskräfta och pelagiskt fiske bedrivs i stora de-
lar av havsområdet. Burar används i mindre utsträckning för att fiska hav-
skräfta och hummer närmare kusten. Fiske med passiva redskap sker i olika 
utsträckning över hela området.

Havsplanen tillgodoser inte riksintresseanspråk och i havsplaneringen iden-
tifierade allmänna intressen av väsentlig betydelse för yrkesfisket där det 
finns förslag om reglering av fiske (V301, V309, V313), och där fiske inte 
bedöms vara förenligt med energiutvinning (V302). För det i havsplanen 
angivna energiutvinningsområdet väster om Falkenberg (V305) bedöms yr-
kesfiske med trål inte vara möjligt i den tillståndsgivna delen av området. 
Övriga delen av området bör upplåtas för fiske med passiva redskap även 
efter uppförande av vindkraftsanläggning. Fisket i området sker främst efter 
den förhållandevis platsbundna havskräftan.

Försvar
Utanför Halmstad anger havsplanen användning försvar på grund av influ-
ensområde för Ringenäs skjutfält (V304). Havsplanen anger även särskild 
hänsyn till totalförsvarets intressen för ett par områden (V302, V305).
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Tabell 10. Havsområde Kattegatt 

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

V300

Natur

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

V301

Natur

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

V302

Energi

Natur

Rekreation

Totalförsvarets 
intressen.

Energiutvinning ges 
företräde framför yrkes-
fiske.

Energiutvinning anpas-
sas till natur.

Användningarna bedöms inte kun-
na samexistera.  Riksintressean-
språk för vindbruk ges företräde 
framför allmänt intresse av vä-
sentlig betydelse för yrkesfisket.

En verksamhet eller åtgärd som 
på ett betydande sätt kan påverka 
ett område som är skyddat enligt 
7 kap. 28 § miljöbalken, det vill 
säga Natura 2000, kräver alltid 
särskild tillståndsprövning.  

V304

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

V305

Energiutvinning

Sjöfart

Yrkesfiske

Totalförsvarets 
intressen.

Energiutvinning ges 
företräde framför yrkes-
fiske.

 

Användningarna bedöms inte kun-
na samexistera. Riksintressean-
språk för vindbruk ges företräde 
framför riksintresseanspråk för 
yrkesfiske då tillstånd finns för 
vindbruksanläggning.

V306

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

V309

Natur

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Natur ges företräde 
framför yrkesfiske.

Riksintresseanspråk för yrkes-
fiske fångstområde samt allmänt 
intresse av väsentlig betydelse för 
yrkesfiske tillgodoses inte i delar 
av området där det finns förslag 
om reglering av fiske.

V312

Generell användning

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske
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Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

V313

Natur

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Natur ges företräde 
framför yrkesfiske.

Riksintresseanspråk för yrkes-
fiske fångstområde samt allmänt 
intresse av väsentlig betydelse för 
yrkesfiske tillgodoses inte i delar 
av området där det finns förslag 
om reglering av fiske.

V314

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

V315

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden:  
Revmiljö, fisklek- och 
däggdjursområde med 
särskilt hög miljö-
påverkan.

V316

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Fisklek- och däggdjurs-
område.
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Skagerrak

Natur
Havsplanen anger användning natur i många delar av havsområdet. Bratten 
i väst är ett stort område som omfattas av Natura 2000 (V335–V336). 

Kring Kosteröarna anges användning natur vid Strömstad (V344) och Ta-
num (V349) där det finns en nationalpark, naturreservat och Natura 2000. 
Havsplanen anger också användning natur för flera områden där det inte 
finns något områdesskydd i dag, men som planeras; Kring Väderöarna 
och Svabergsgrunden (V338–V340) och utanför Göteborgs södra skärgård 
(V330, V345) har förstudier för inrättande av marina naturreservat påbör-
jats med anledning av höga värden av sällsynta bottenmiljöer.

I flera områden ska särskild hänsyn tas till höga naturvärden (V332, V334, 
V343, V347–V348).

Rekreation 
Friluftslivet och fritidssjöfarten är omfattande i hela havsområdet och fri-
tidsbåtstrafiken rör sig ofta till och från Norge och Danmark. Bohuskustens 
skärgård är välbesökt med omfattande turism och det finns många natur-
hamnar och marinor. Kusten utanför havsplaneområdet i norra Skagerrak, 
till norr om Lysekil, omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Hela 
kuststräckan utanför havsplaneområdet omfattas av riksintresseanspråk för 
friluftslivet. Möjlighet till samexistens med andra användningar och hän-
synsavstånd behöver bedömas i ett lokalt perspektiv.

Kultur
Kusten längs södra Skagerrak omfattas av riksintresse högexploaterad kust. 
Den norra kuststräckan omfattas av riksintresse obruten kust. Områden 
med riksintresseanspråk för kulturmiljövård finns längs kusten utanför 
havsplaneområdet, bland annat ett större område kring Göteborgs södra 
skärgård. Kulturhistoriska värdekärnor identifierade av Riksantikvarieäm-
betet ligger utanför havsplaneområdet, varför plankartan inte anger områ-
den med särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden. Hänsynsavstånd till 
värdekärnorna behöver bedömas i ett lokalt perspektiv.

Yrkesfiske 
Yrkesfisket är omfattande i Skagerrak och anges som användning i större 
delen av Skagerrak, med undantag för bland annat ett mindre område längst 
i väster inne i Natura 2000-området Bratten (V335). Räkfiske bedrivs i stor 
omfattning i den norra delen av området. Fiske efter havskräfta bedrivs över 
hela havsområdet förutom längst i väster. Skaldjur har en förhållandevis låg 
geografisk rörlighet, vilket gör att fiskeområdena är mer stabila än i annat 
fiske. Närmare kusten utövas ett burfiske för havskräfta. Fiske med passiva 
redskap sker i olika utsträckning över hela området, något intensivare i sö-
der. Pelagiskt fiske bedrivs från Sotenäs och söderut. 
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Väst (23–38 nautiska mil) om ön Måseskär finns ett dumpningsområde med 
28 fartyg som innehåller kemiska stridsmedel i okänd utsträckning. Mil-
jöfarliga ämnen har läckt ut i den marina miljön, vilket medför ett aktivt 
trålfiske i närheten av vraken. Trål och trålbord som är i kontakt med havs-
botten river upp sediment och sprider ämnena över ett större geografiskt 
område. Data från studier visar att nedbrytningsprodukter från kemiska 
stridsmedel återfinns i matfisk och kräftdjur i området. Därför bör yrkes-
fiske inte tillåtas i närområdet. Området är geografiskt litet i förhållande till 
plankartans geografiska skala och markeras därför inte i plankartan. Havs-
planens vägledning är dock att yrkesfiske inte är en lämplig användning i 
dumpningsområdet.

Sjöfart
Havsplanen anger användning sjöfart i stora delar av havsområdet, med flera 
fartygsstråk från Oslo i norr till Kattegatt i söder samt in mot kusten och ut 
förbi Skagen mot Nordsjön. Utanför Göteborg omfattar användningen även 
områden som identifierats som allmänna intressen av väsentlig betydelse i 
havsplaneringsprocessen för att möjliggöra förslag till trafiksepareringssys-
tem och ankringsplats (V330–333).

Rutter från Östersjön sträcker sig genom Skagerrak ut i Nordsjön och vidare 
ut i världshaven. Sverige har även rutter till Danmark och Norge. I Göteborg 
och Lysekil ligger Sveriges två största hamnar. För att garantera säker sjöfart 
går nya trafiksepareringsregleringar från Skagen.

Utanför Norra Bohuslän anger en gemensam översiktsplan ett område för 
verksamheter mellan två ben på ett sjöstråk som delar sig (V341). Vid eta-
blering i området är hänsyn till sjösäkerhetsfrågor viktigt. Området anges i 
havsplanen som generell användning. 

Försvar 
Havsplanen anger användning försvar för sjöövningsområde Skagen som 
sträcker sig från Sotenäs i norr till Tjörn i söder, ut över hela territorialhavet 
samt i ekonomisk zon (V333–V334, V336, V338–V339, V347). Längre söder-
ut, nästan helt inom Göteborgs kommun, ligger sjöövningsområdet Känsö 
där havsplanen också anger användning försvar (V330). 
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Tabell 11. Havsområde Skagerrak

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

V330

Försvar

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

V331

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

V332

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fisklek- och 
däggdjursområde.

V333

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

V334

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Fisklek- och däggdjurs-
område.

V335
Natur

Yrkesfiske

V336

Försvar

Natur

Yrkesfiske

V338

Försvar

Natur

Yrkesfiske

Sjöfart

V339

Försvar

Natur

Yrkesfiske

Sjöfart

V340

Natur

Yrkesfiske

Sjöfart
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Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

V341

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

V342

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

V343

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Revmiljö samt fisklek-, 
fågel- och däggdjurs-
område.

V344

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

V345

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

V347

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fisklek- och 
däggdjursområde med 
hög ursprunglighet.

V348

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Fisklek- och däggdjurs-
område med särskilt 
hög miljöpåverkan.

V349

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske
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13. Havsplaneförslagens innebörd

Ny nationell helhetsplanering
Fysisk planering innebär att samhällets olika mål ska integreras till en håll-
bar helhet, där det rumsliga sammanhanget synliggörs och beslutas i en 
planhandling. En plan ska ge stabilitet i form av förutsägbarhet i den fram-
tida användningen, samtidigt som den ska medge flexibilitet för hantering 
av förändrade omvärldsfaktorer och utveckling av ny teknik. Den nationella 
havsplaneringen är en ny form av fysisk planering i Sverige, där helhetsper-
spektivet har att förhålla sig till pågående sektorplanering och förvaltning. 
Målkonflikter tydliggörs när olika samhällsmål ska få ett rumsligt uttryck. 
Havsplaneringen utgör en del av hela samhällsbygget, där aktiviteter i havet 
kan minska utrymmeskonkurrens och nyttjande av resurser på land.

Planering av havet skiljer sig i vissa delar från landplanering, sett till flöde 
och dynamik i användningen samt i relation till anspråk och olika plane-
ringsnivåer, från det lokala perspektivet till det internationella. Under den 
här första processen av nationell havsplanering har planeringen och redo-
visningen utarbetats så att havsplanernas vägledning ges på lämplig nivå. 
Beskrivning av beteckningar för användning och hänsyn i havsplanerna är 
ett uttryck för detta. Havsplanerna vägleder om vilka funktioner och värden 
som behöver bevaras och utvecklas, så att vägledningen till myndigheter 
och verksamhetsutövare ger flexibilitet i förhållande till förändrade förut-
sättningar i framtiden. Samtidigt som havsplanerna anger vilken använd-
ning och vilka funktioner som bör ha företräde i ett visst område kan för-
valtning och åtgärder anpassas framöver.

Olika planeringsnivåer 
Den nationella havsplaneringen är övergripande och på en översiktlig nivå; 
i den kommunala fysiska planeringen görs en mer detaljerad planering nära 
land och längs kusten. Mycket verksamhet sker just i kustzonen som ingår i 
den kommunala och regionala planeringen men inte i den nationella havs-
planeringen. Kommuner och regioner har stora möjligheter i planeringen 
av framtida lokal och regional utveckling, bland annat i de stora områden 
där havsplanerna anger generell användning. Det finns också potential för 
gemensam vidareutveckling av planeringen mellan kommunal, regional 
och statlig nivå för att stärka land-havperspektivet.

I den nationella havsplaneringen samverkar Sverige även med grannländer-
na. Det internationella samarbetet kommer att vidareutvecklas i kommande 
havsplaneringscykler, bland annat vad gäller metodutveckling, gemensam-
ma planeringsunderlag och uppföljning av havsplanerna.

Samexistens
I många avseenden ger havsplanerna företräde för användning som redan 
pågår i havet. Samexistens för olika aktiviteter på samma plats kan vara 
reglerad och redan etablerad, men en utvecklad förvaltning behövs för att 
fler verksamheter ska få plats och för att de värden som bör bevaras ska 
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bibehållas och utvecklas. Framtida anspråk från nya verksamheter i havet 
kommer att ingå i den fortsatta havsplaneringen, med samexistens som 
utgångspunkt.

Användning av havet

Utveckling av pågående verksamheter 
Havsplanerna ger goda förutsättningar för framtida utveckling och ökning 
av internationell handel och ökande transporter av gods och människor till 
sjöss både mellan länder runt Östersjön och till och från hamnar bortom 
Östersjön. Havsplanerna bidrar på så sätt till Östersjöstrategins mål om att 
öka välståndet och länka samma Östersjöregionen, men även till transport-
politiska mål om att transporter bör flyttas från väg till sjöfart och järnväg. 
Användning sjöfart har också anpassats till pågående planering av sjöfart 
och havsbaserad vindkraft i Sveriges grannländer. Havsplanen för Östersjön 
innebär att sjötrafiken och fartygsstråken runt Gotland utreds med utgångs-
punkten att sjöfartens miljöpåverkan behöver minska, framför allt negativ 
påverkan på fågel och tumlare, samtidigt som vi ska ha ett effektivt, klimats-
mart och säkert trafiksystem.

Havsplanerna ger uttryck för samhällsmålen om ett fortsatt och utvecklat 
yrkesfiske genom att ange företräde för yrkesfiske i de viktigaste fångstom-
rådena. Yrkesfisket samexisterar generellt väl med andra verksamheter, till 
exempel sjöfart och Försvarsmaktens övningsverksamhet. Om vindkraft 
etableras i ett område kan yrkesfiske påverkas på specifika platser, men yr-
kesfisket i sin helhet påverkas i liten grad. Genom områden med användning 
natur respektive särskild hänsyn till höga naturvärden bidrar havsplanerna 
med förutsättningar för hållbara fiskbestånd som ger framtida utveckling av 
yrkesfisket.

Både sjöfart och fiske är rörliga verksamheter som använder stora områden. 
För sjöfart redovisar plankartorna stråk som behövs för att transportfunk-
tionen ska upprätthållas. I realiteten kan sjötrafiken använda alla områden 
som inte har direkta restriktioner. För fiske redovisar plankartorna viktiga 
fångstområden i dagsläget men också de områden som behövs för att ta höjd 
för fiskets dynamik med framtida förändringar. Fisket kan dock fortsätta ske 
även i övriga områden, i enlighet med gällande fiskereglering. Vid framtida 
anspråk från andra verksamheter behöver exakt lokalisering och platsan-
vändning analyseras i en mer detaljerad planering. Avvägningar behöver 
göras utifrån aspekten att funktionerna fiske och sjöfart ska bibehållas.

Goda förutsättningar för försvar och säkerhet tar sig uttryck i havsplanerna 
dels genom att försvar och säkerhet väger tungt i avvägningar mellan intres-
sen, dels genom användning försvar som omfattar både sjöövningsområden 
och de influensområden som behövs för anläggningar på land. Säkerhet är 
en förutsättning för samhällets utveckling, för såväl  miljö och näringsliv 
som social välfärd.
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Förnybar energi
Energiutvinning är en förhållandevis ny användning av havet som ställer 
krav på havsplanering. Det finns goda tekniska förutsättningar för havsba-
serad vindkraft i Sveriges havsområden och i södra delen av landet finns 
ett underskott på elproduktion. Motstående intressen innebär dock att den 
fulla potentialen för havsbaserad vindkraft inte kan tas tillvara fullt ut. I 
Bottniska viken, främst södra Bottenhavet, har den nationella processen 
identifierat flera lämpliga nya områden för energiutvinning. Det finns även 
ett fåtal nya energiområden i övriga havsplaneområden. Att havsplanerna 
anger att särskild hänsyn ska tas till totalförsvarets intressen bidrar till möj-
ligheten att föreslå nya energiområden.

Med dagens förutsättningar har etablering av vindkraft bedömts som oför-
enlig med totalförsvarets intressen för ett flertal potentiella områden för 
havsbaserad vindkraft, framför allt i havsplaneområde Östersjön. Havspla-
neringens nationella skala har klarlagt målkonflikten mellan energi- respek-
tive försvarsintressen. I den fortsatta havsplaneringen bör målsättningen 
vara att fler områden för havsbaserad vind kan identifieras, vilket bidrar 
till energiöverenskommelsens mål om 100 procent förnybar elproduktion 
år 2040. Därför föreslås en statlig utredning av dagens energietableringssys-
tem. Frågor som har lyfts fram som hinder för samexistens är bland annat 
osäkerhet angående omfattning, sannolikhet och tidpunkt för vindkraftse-
tablering. Utöver ökad elproduktion kan planeringsförutsättningar som un-
derlättar framtida vindkraftparker i havet bland annat påverka reglerkraften 
samt ha betydelse för att minska överföringsbehovet av el från norra till söd-
ra Sverige.

Eftersom havsplanerna är vägledande och bygger på översiktliga övervägan-
den innebär de inte en garanti för att alla energiområden i havsplanerna kan 
byggas ut. Att havsplanerna anger företräde bereder möjligheter för kom-
mande beslut. I senare tillståndsprocesser prövas energiprojekt gentemot de 
funktioner och de värden som ska bevaras, inklusive Natura 2000-områ-
den. Krav för anpassning ställs då i förhållande till bland annat lokala förut-
sättningar och planerad verksamhet. 

De områden som anges för energiutvinning i havsplanerna möjliggör för 
sammanlagt 33 TWh till 45 TWh i årlig elproduktion beroende på hur stor 
andel av områdena som kommer att kunna användas med hänsyn till natur-
vård, försvar, kulturmiljö och andra intressen.

Beräkningarna har utgått från 50 till 75 procents nyttjande av områdena. 
I Östersjön och Västerhavet omfattar granskningsförslagen nya och till-
ståndsgivna energiområden som beräknas producera 12-16 TWh. Jämfö-
relsevis uppgår den årliga elproduktionen från kärnkraftsanläggningarna 
Ringhals och Oskarshamn till cirka 35-40 TWh.

Mellan Sverige och grannländer planeras fler förbindelser för eldistribution 
som bidrar till mål om att öka integrationen mellan svenska och europeiska 
elnät. I den svenska planeringsprocessen är det för tidigt att anvisa specifika 
platser för anslutningspunkter mellan länderna.
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Materialförsörjning
Havsplanen vägleder om användning sandutvinning i fyra områden, varav 
tre där det tidigare inte skett sandutvinning. Utvinning av marin sand bidrar 
till att möta samhällets behov av sand för konstruktion samt strandfodring 
som en del i klimatanpassningen. Materialförsörjning från svenska havs-
områden är ett alternativ till import från andra länder. De områden som 
har identifierats är de som bedöms vara mest lämpliga sett till naturvärden, 
biologiska och geologiska faktorer, tekniska egenskaper samt sedimentdy-
namik. I plankartan markeras områdena med punkter för att visa att den 
närmare utbredningen bör fastställas först i en tillståndsprövning. Plane-
ringsunderlaget redovisar de försiktighetsåtgärder som krävs för att täkt-
verksamhet ska kunna ske med minimerad negativ påverkan.

Kulturarv och rekreationsvärden
Kulturarvet som beaktas i havsplaneringen utgörs dels av kulturhistoriska 
lämningar i havet, dels kulturmiljöer längs kusten. Havsplanerna uppmärk-
sammar risk för direkt respektive indirekt påverkan. Havsplanerna anger att 
särskild hänsyn ska tas till höga kulturmiljövärden i kustzonen, men exakta 
områden kan inte anges i de nationella havsplanernas övergripande skala. 
I den fortsatta havsplaneringen kan både lämningar i havet och kulturmil-
jöer längs kusten ligga till grund för ytterligare vägledning i havsplanerna, 
baserat på ett utvecklat planeringsunderlag. Även för rekreation behövs ett 
samlat planeringsunderlag som återger hur användning av havet samverkar 
med lokala värden och vilken betydelse dessa har i den nationella havspla-
neringen. I land-havperspektivet finns det behov av att belysa de sociala vär-
den som kultur och rekreation ger i form av hälsa och välbefinnande.

Förstärkning av ekosystemtjänster
Havsplanen är en av flera delar i havs- och vattenmiljöförvaltningen som ska 
bidra till att vi når målet om god miljöstatus i havet. Övergripande handlar 
det om att i avvägning mellan intressen se till att ge förutsättningar för de 
ekosystemtjänster från havet vi människor behöver. I hög utsträckning är 
sysselsättning och utveckling inom olika näringar beroende av havets eko-
systemtjänster, som mat och syre.

Havsplanerna vägleder om områden med anvädning natur som samlar be-
fintliga och planerade områdesskydd, riksintresseanspråk för naturvård och  
riksintresseanspråk för lek- och uppväxtområden (yrkesfiske).

Havsplanernas vägledning innehåller även ett nytt sätt att styra mot utveck-
lande av värdefulla ekosystemtjänster, till nytta för många intressen, som 
komplement till etablerade former av naturskydd, till nytta för många in-
tressen. Genom vägledning om särskild hänsyn till höga naturvärden upp-
märksammas de naturvärden som all havsförvaltning och all verksamhet 
behöver ta hänsyn till, inte minst med tanke på behovet av resiliens i den 
pågående klimatförändringen.

Vägledningen om särskild hänsyn berör planering och tillståndspröv-
ning, men riktas även till arbetet med utveckling av havsförvaltningen. De 
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angivna områdena är underlag i förvaltningen med syftet att berörda myn-
digheter tillsammans med berörda sektorer arbetar vidare med de utpekade 
områdena, för att se om specifika åtgärder behöver vidtas så att särskild hän-
syn tas till de höga naturvärdena. Intentionen är också att vägleda aktörer 
att planera verksamhet och aktiviteter, i tid och rum och med möjlighet för 
anpassning till ändrade förutsättningar, för att de inom sin egen rådighet 
ska bidra till havets ekosystemtjänster. 
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14. Konsekvenser av 
havsplaneförslagen

En beskrivning av de konsekvenser som havsplanerna bedöms leda till be-
höver ingå i beslutsunderlaget. I miljöbalken och havsplaneringsförord-
ningen ställs krav på vad som ska ingå och hur redovisning ska ske. I del 
1 beskrivs processen för konsekvensbedömning och i det här kapitlet be-
skrivs översiktligt resultaten från den genomförda bedömningen av konse-
kvenser. Kapitlet inleds med ett resonemang om överväganden i fråga om 
konsekvensbedömning.

Överväganden
Planeringen och konsekvensbedömningen har skett systematiskt och base-
ras på ett omfattande kunskapsunderlag. Bedömning av konsekvenser av 
havsplaner på övergripande och nationell nivå har utvecklats i flera steg un-
der planeringsprocessen. Konsekvensbedömning har sina förutsättningar 
och begränsningar i såväl metodval som kriterier och underlag. Det gäller 
även beträffande formulering av nollalternativet, det vill säga referensalter-
nativet som anger hur utvecklingen förväntas se ut inom olika sektorer utan 
planer som tillämpas. Befintlig verksamhet som planförslagen bekräftar och 
verksamheter som redan har tillstånd ingår i nollalternativet, det vill säga att 
konsekvenser av dem inte beräknas uppkomma som en följd av planförsla-
gen, vilket kan förvilla tolkningen av bedömda konsekvenser. En osäkerhet 
kring omvärldsutvecklingen, både på kort och lång sikt, innebär också be-
gränsningar och komplexitet i kvantifiering och värdering av resultat, bland 
annat utifrån antagen utveckling inom olika sektorer. Bedömningsmetoder-
na har baserats på aktuell kunskap och de har anpassats till havsplanernas 
strategiska karaktär och detaljeringsnivå.

Planering är en process för samhället att möta en osäker framtid och försöka 
styra nyttjandet av utrymmet och användningen av resurser i en önskvärd 
riktning. Havsplaneförslagen är resultaten av en omfattande process med 
utgångspunkt i flera olika samhällsmål, inklusive de globala hållbarhets-
målen. Planförslagen är den rumsliga och geografiska tolkningen av sam-
hällsmålen, formulerade i planeringsmål, och avvägningarna emellan de 
anspråk som bidrar till dem. Planeringen har bland annat utvecklats utifrån 
synpunkter från många intressenter. Sammanfattningsvis bedöms havspla-
nerna bidra till planeringsmålet om god havsmiljö och hållbar tillväxt. Det 
relaterar till en sammantagen bedömning av respektive planområde, till stor 
del kopplat till områden för förnybar energi samt stärkande av naturvärden 
och ekosystemtjänster.

Havsplanerna ska på en övergripande nivå vägleda om användningen av 
havet och här ingår även minimering av negativ påverkan på ekosystemen, 
liksom påverkan på landmiljöer. Inför varje verksamhetsetablering kommer 
det ske en miljöprövning, och i vissa fall Natura 2000-prövning, som hante-
rar specifika förutsättningar och villkor.
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Bevarande och utveckling av naturvärden och ekosystemtjänster, samt för-
stärkning av ekosystemens funktioner och motståndskraft i ett förändrat 
klimat, utgör i det långsiktiga perspektivet en bas för ekonomisk utveckling 
och människors välfärd. Mänskligt nyttjande av havet kan emellertid inte 
ske utan viss påverkan på miljö och ekosystem. För att i sin helhet bedöma 
och värdera miljökonsekvenser och samhällsekonomiska effekter behövs ett 
perspektiv med landplanering och havets nyttjande i ett sammanhang. Hus-
hållning med resurser innebär bland annat att lokalisera de verksamheter 
som samhället har behov av till de mest lämpliga platserna. Systemperspek-
tivet behöver inkludera de landområden som inte behöver tas i anspråk för 
motsvarande samhällsnytta. Att havet nyttjas för en stor del av samhällets 
behov av transportarbete ger belastningar på havets miljö, samtidigt som 
det ger en avlastning av behov av utrymme, investeringar och påverkan på 
land. Resonemanget relaterar även till andra nödvändiga samhällsfunktio-
ner som livsmedelsproduktion och försvar och säkerhet, samt klimatnyttan 
av förnybar energi.

Hållbarhetsbedömning och miljöbedömning
Detaljerad beskrivning av resultaten från konsekvensbedömningsproces-
sen finns i de rapporter som har utarbetats; hållbarhetsbeskrivning och 
samhällsekonomisk konsekvensanalys (Östersjön) samt miljökonsekvens-
beskrivning. Tidigare har samhällsekonomiska konsekvensanalyser av 
samrådsförslagen genomförts för Gävlebukten i Bottniska viken och södra 
Kattegatt i Västerhavet.

Läs mer i rapporterna från konse-
kvensbedömningen på Havs- och 
vattenmyndighetens webbsida.

Läs mer i kapitel ”18. Ekosystem-
tjänster” på sida 168 i del 7.

Konsekvenser av havsplaneförslagen bedöms i förhållande till nollalterna-
tivet som anger förväntad utveckling inom olika sektorer fram till år 2030 
och förväntad framtida förändring av det nuvarande tillståndet i miljön 
om det inte finns havsplaner. Slutsatserna från hållbarhetsbedömningen 
och miljöbedömningen sammanfattas också utifrån nollalternativet, i syf-
te att ge en bild av endast de konsekvenser som havsplanerna förväntas ge 
upphov till. Nollalternativet finns beskrivet i de separata rapporterna från 
konsekvensbedömningen.

Slutsatser från hållbarhetsbedömningen
Hållbarhetsbedömningen utgår från de tre hållbarhetsdimensionerna, det 
vill säga ekologisk, ekonomisk och social utveckling. I hållbarhetsbedöm-
ningen bedöms hur förväntade effekter påverkar samhälle och näringar, 
bland annat utifrån påverkan på ekosystemtjänster. Här beskrivs översiktligt 
resultaten från de två analyser som har genomförts för granskningsförslagen.

Samhällsekonomisk konsekvensanalys
Den samhällsekonomiska konsekvensanalysen har utförts för havsplan Öst-
ersjön. Flera slutsatser är generella och relaterar således även till Västerhavet 
och Bottniska viken. Analysen bedömer samhällsekonomiska konsekven-
ser, i form av olika nyttor och kostnader, av ett scenario där förslaget till 
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havsplan tillämpas. I analysen inkluderas samhällsekonomiska aspekter re-
laterade till ekosystemtjänster och deras påverkan på samhälle och ekonomi. 

Resultatet av analysen visar att energiutvinning, sandutvinning, marin re-
kreation och fiske är de näringsgrenar som påverkas ekonomiskt av havspla-
nerna. Till följd av stärkt kultur- och naturhänsyn kan också vissa positiva 
effekter uppstå i besöksnäring och relaterade sektorer. Ökad naturhänsyn 
vid trålning och annat fiske kan innebära vissa kostnadsökningar, även för 
förädlingsverksamhet i beredning av fisk och skaldjur, partihandel och de-
taljhandel. Den skattade minskade förtjänsten inom yrkesfisket antas emel-
lertid bli relativt liten och troligen kortsiktig.

I havsplanerna för Bottniska viken och Västerhavet finns förslag på områ-
den med energiutvinning som är belägna närmare land, jämfört med den 
analyserade Östersjöplanen och i förhållande till nollalternativet. Påverkan 
på landskapsbilden kan potentiellt ha effekt på turismnäringen i områden 
med vindkraft nära kusten.

Sammantaget pekar analysen för Östersjön på att havsplanen jämfört med 
nollalternativet leder till samhällsekonomisk lönsamhet. Osäkerheter är för-
knippade med storleken på olika kostnads- och nyttoposter, men det kon-
stateras att det finns ett flertal potentiellt stora nyttor och färre potentiella 
kostnader.

Slutsatsen från ekosystemtjänstanalysen, när ekosystemtjänster grupperas, 
är att kulturella och stödjande ekosystemtjänster förväntas påverkas i hu-
vudsak positivt. Reglerande och försörjande ekosystemtjänster påverkas 
både positivt och negativt och det är inte möjligt att dra slutsatser om net-
topåverkan är positiv eller negativ.

Figur 22. Översiktlig illustration av uppskattade nyttor och kostnader från rapporten 
Samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslag till havsplan Östersjön.
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För näringslivet konstateras att ett flertal näringar påverkas positivt, medan 
yrkesfiske och handelsled fisk kan påverkas av en viss negativ utveckling av 
förädlingsvärden till följd av möjliga ytterligare krav på hänsyn beträffande 
till exempel fångstmetoder. Skattningarna av förädlingsvärden är mycket 
osäkra vilket beror på att det är svårt att förutsäga utvecklingen som planen 
driver fram. Dessa skattningar ger emellertid en bild av vilka möjliga föräd-
lingsvärden som kan skapas och också en bild av balansen mellan positiva 
och negativa effekter på näringslivet.

Vissa effekter på näringsliv och ekosystemtjänster uttrycker delvis samma 
nytta. Det är fallet för kulturella ekosystemtjänster som landskap- och re-
kreationsmiljöer, samt näringarna kopplade till kultur och rekreation. Den 
skattade nyttan i termer av ökade förädlingsvärden i dessa näringar kan 
därmed antas fånga upp en del av den nytta som kulturella ekosystemtjäns-
ter genererar. Emellertid kan icke-användarvärden (existens- och arvsvär-
den) förknippade med stärkta ekosystemtjänster inte antas fångas upp av 
marknadsvärden i näringarna, vilket innebär att det utöver näringslivsut-
vecklingen finns ytterligare nyttor i form av kulturella ekosystemtjänster, till 
exempel natur- och kulturarv.

Utöver konsekvenser för ekosystemtjänster och näringslivet lyfter analysen 
fram ytterligare samhällsekonomiska effekter. I fråga om försvar är det värdet 
av upprätthållande av svensk totalförsvarsförmåga (välbefinnandeeffekter 
och undvikande av skeenden med stora negativa effekter) samt kostnadsef-
fekter i de fall befintlig försvarsförmåga behöver uppfyllas på ett sätt som är 
mindre kostnadseffektivt till följd av en havsplan. Andra konsekvenser som 
tillkommer som samhällsekonomiska nyttoposter är förbättrad effektivitet i 
planering och tillståndsgivning samt möjliga positiva hälsoeffekter eftersom 
havsplanen potentiellt kan leda till ökade rekreationsvärden. Hälsoeffek-
terna kan betraktas som relativt små och svåra att mäta, men på grund av 
havsplanens positiva påverkan på rekreation genom ökad hänsyn till såväl 
rekreations- som kultur- och naturvärden är dessa effekter inte försumbara.

I den samhällsekonomiska konsekvensanalysen konstateras att den me-
kanism som kommer att bidra till utveckling av de olika intressena i för-
hållande till nollalternativet är att en havsplan ger signaler till marknaden, 
allmänheten och myndigheter om hur olika aktiviteter ska prioriteras och/
eller samexistera i olika områden, samt vilken hänsyn som behöver tas till 
befintliga värden, vilket också kommer att påverka tillståndsgivningspro-
cesser. Havsplanen kommer att driva fram en tydlighet kring föreskriven 
användning som stödjer kommuners arbete med översiktsplanering. Pro-
cessen kring havsplanering bidrar till möjligheter för ökad samsyn mellan 
kommuner, myndigheter och andra aktörer kring vilka avvägningar som 
behövs mellan olika intressen. Havsplaneringen gör det mer förutsägbart 
vad som kommer att ske till havs och processen ligger till grund för vissa 
förankringsprocesser. På så sätt kommer föreskriven användning att bidra 
till att driva fram en utveckling som annars inte hade kommit till stånd. Be-
slut om framtida användning i till exempel tillståndsgivning kommer att ha 
en tydligare ram att förhålla sig till, vilket kan gynna såväl handläggningsti-
der som företagsekonomiska intressen. Det är svårt att förutsäga i mer detalj 
hur havsplanen bidrar till denna typ av nyttor, och nyttorna i nästföljande 
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led är svåra att kvantifiera. En möjlig nytta är förknippad med kostnadsbe-
sparingar i tillståndsprocesser samt en mer effektiv planeringsprocess för 
havet i svenska kustkommuner.

Hållbarhetsbeskrivning
Här redogörs översiktligt för de resultat som finns i hållbarhetsbeskrivning-
en. Den redovisar hållbarhetsanalysen av bedömda effekter av gransknings-
förslagen för havsplan Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. 

Bottniska viken

Hållbarhetsbeskrivningen visar ett positivt utfall för ekonomisk hållbarhet 
i Bottniska viken, bland annat på grund av havsplanens vägledning om en-
ergiutvinning i flera områden. Även om lönsamheten inom havsbaserad 
energiutvinning i nuläget är låg, bedöms den framtida potentialen som hög 
eftersom efterfrågan på förnybar energi förväntas öka samtidigt som icke 
förnybar elproduktion ska fasas ut enligt politiska mål. Planförslagets väg-
ledning om sandutvinning vid Svalans och Falkens grund bedöms skapa 
goda förutsättningar för täktverksamhet. Energi- respektive sandutvinning 
bedöms kunna medföra vissa negativa ekonomiska effekter till följd av ökad 
belastning på ekosystemtjänster av betydelse för yrkesfiske, rekreation och 
turismnäring. Emellertid förväntas havsplanens vägledning om särskild 
hänsyn till höga naturvärden stärka stödjande ekosystemtjänster och bidra 
till den ekonomiska hållbarheten.

För miljön bedöms planförslaget medföra en positiv effekt i förhållande till 
nollalternativet. Resultatet förklaras av en relativt stor positiv klimateffekt 
till följd av planens vägledning om energiutvinning. Även planens vägled-
ning om sjöfart i södra Bottenhavet bidrar positivt eftersom sjötrafiken leds 
på större avstånd från grundområden med höga naturvärden. Sandutvin-
ning och vindkraftsetablering bedöms emellertid leda till vissa negativa 
miljöeffekter. 

En positiv effekt inom social hållbarhet är kopplad till förväntade sysselsätt-
ningseffekter inom vindkraftsindustrin, till följd av vägledningen om ener-
giutvinning. Det kan samtidigt ge upphov till negativa effekter med avseen-
de på sociala aspekter som tillgänglighet och kulturmiljö, vilket påverkar 
den övergripande bedömningen.

Östersjön

Havsplanens vägledning om särskild hänsyn till höga naturvärden förväntas 
stärka stödjande ekosystemtjänster och bidra till den ekonomiska hållbar-
heten. I hållbarhetsbeskrivningen bedöms den ekonomiska hållbarheten i 
planförslaget vara god, vilket även förklaras av vägledningen om energiut-
vinning vid Södra Midsjöbanken. Den framtida potentialen bedöms vara 
hög på grund av en förväntad ökning av efterfrågan på förnybar el. Planför-
slagets vägledning om sandutvinning utanför Skånes kust och i Hanöbukten 
bedöms skapa goda förutsättningar för täktverksamhet. Energi- respektive 
sandutvinning bedöms också kunna medföra mindre, negativa, ekonomiska 
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effekter till följd av ökad belastning på ekosystemtjänster av betydelse för 
yrkesfiske och rekreation.

Planens vägledning om energiutvinning bedöms medföra en relativt stor 
positiv klimateffekt. Sandutvinning och vindkraftsetablering bedöms emel-
lertid leda till vissa negativa miljöeffekter, vilket påverkar resultatet för eko-
logisk hållbarhet på en övergripande nivå.

Inom social hållbarhet bedöms effekterna från planförslaget för Östersjön 
överlag vara små. En positiv effekt är kopplad till förväntade sysselsättnings-
effekter inom vindkraftsindustrin till följd av vägledning om energiutvin-
ning på Södra Midsjöbanken.

Västerhavet

Hållbarhetsbeskrivningen pekar på små övergripande effekter av planförsla-
get för Västerhavet. Resultatet av analysen visar en positiv ekonomisk effekt 
från planens vägledning om energiutvinning i södra Västerhavet. Energiut-
vinningen bedöms kunna medföra vissa negativa ekonomiska effekter till 
följd av ökad belastning på ekosystemtjänster av betydelse för yrkesfiske, 
rekreation och turismnäring. Planförslagets vägledning om särskild hänsyn 
till höga naturvärden bedöms emellertid stärka stödjande ekosystemtjänster 
och på sikt gynna de miljöförutsättningar som yrkesfisket är beroende av, 
vilket bidrar till den ekonomiska hållbarheten.

För ekologisk hållbarhet bedöms planförslaget medföra en viss positiv kli-
mateffekt till följd av planens vägledning om energiutvinning. Vindkraft-
setablering bedöms även leda till lokala negativa miljöeffekter. En minskad 
miljöbelastning förväntas däremot av planförslagets vägledning och särskild 
hänsyn till höga naturvärden.

Inom social hållbarhet ger områden med energiutvinning ett positivt utfall i 
bedömningen till följd av en förväntad ökning av arbetstillfällen. Vindkraft-
setablering kan emellertid ge upphov till negativa effekter utifrån bedöm-
ning av sociala aspekter som tillgänglighet och kulturmiljö, samt potentiellt 
en viss negativ sysselsättningseffekt inom turismsektorn.

Globala hållbarhetsmål

För de globala hållbarhetsmålen med inriktning mot hållbar energi och 
minskad klimatpåverkan, mål nummer 7 och 13, bedöms planförslagen bi-
dra positivt i alla tre havsplaneområden. Betydelsen av de positiva bidragen 
ökar med omfattningen av ökad energiutvinning och är därför högst i Bott-
niska viken. Energiutvinning kan ge upphov till lokala negativa miljöeffek-
ter på marina bottenmiljöer, vilket relaterar till delmål 14.2 om att skydda 
och återställa ekosystem, och eventuellt viss påverkan på kulturmiljöer, del-
mål 11.4. Planförslagens vägledning om särskild hänsyn till höga naturvär-
den bedöms medföra ett positivt bidrag till mål 14 och 15 genom förväntade 
miljöåtgärder inom bland annat yrkesfiske. I Västerhavet beräknas effekten 
vara störst och här bedöms vägledningen om hänsyn leda till ett övergripan-
de positivt bidrag till delmålet 14.4 om att främja hållbart fiske.
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Slutsatser från miljöbedömningen
I miljöbedömningen bedöms effekterna på miljön utifrån angivna miljö-
aspekter i miljöbalken. Resultaten redovisas i miljökonsekvensbeskrivning-
en för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Här ges en sammanfatt-
ning på övergripande nivå.

Miljökonsekvensbeskrivning

Befolkning och hälsa

Enligt miljökonsekvensbeskrivningen bedöms havsplanerna kunna inne-
bära vissa begränsningar för friluftslivet i energiområden och vindkraftens 
visuella inverkan på landskapet kan påverka kulturella ekosystemtjänster. 
Hälsoaspekter relaterade till belastningar från transporter till följd av rums-
liga förändringar (sandutvinning, yrkesfiske med mera), bedöms inte på-
verkas på något betydande sätt. Bevarande av naturvärden är av betydelse 
för miljöaspekterna befolkning och hälsa och havsplanerna bedöms bidra 
positivt till dem genom vägledning om särskild hänsyn till höga naturvär-
den och användning natur. Den samlade bedömningen är att havsplanerna 
bidrar till positiva konsekvenser för miljöaspekterna befolkning och hälsa, i 
varierande utsträckning för respektive havsplan.

Landskap och kulturmiljö

I miljökonsekvensbeskrivningen konstateras att vägledning om särskild 
hänsyn till höga kulturmiljövärden, samt användning kultur (Bottniska 
viken) och användning rekreation, ger en positiv miljöeffekt på aspekten 
landskap i alla planområden. Bevarande av kulturmiljöer kan främjas av 
utvecklad naturförvaltning inom marina skyddade områden. Därmed kan 
områden där havsplanerna vägleder om användning natur och särskild hän-
syn till höga naturvärden även ge positiva effekter för kulturmiljöer. Såle-
des bedöms havsplanerna generellt ge vissa positiva effekter för landskap 
och kulturmiljöer. Landskap och kulturmiljö kan påverkas negativt av an-
vändningarna energi och sandutvinning. För de områden där havsplanerna 
föreslår dessa användningar bedöms emellertid påverkan och miljöeffekter 
vara små, förutom i södra Bottenhavet och södra Västerhavet där energi-
utvinning bedöms ge måttlig negativ påverkan och effekt på miljöaspekten 
landskap.

Marin ekologi och bottenmiljöer

De belastningar som har identifierats för marin ekologi och bottenmiljöer 
är i förhållande till nollalternativet företrädesvis kopplade till användning-
arna energi och sandutvinning. För marin ekologi och bottenmiljöer, in-
klusive vatten som livsmiljö, relateras belastningar och effekter till en geo-
grafisk skala där lokal avser inom ett havsområde och regional avser inom 
ett havsplaneområde. För varaktighet av tillfälliga negativa effekter relaterar 
reversibel på kort sikt till en tidperiod upp till två år, reversibel på medellång 
sikt omfattar två till fem år och reversibel på lång sikt avser en tidperiod 
längre än fem år.
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Figur 23. I miljöbedömningen ingår analys av hur olika ekosystemkomponenter 
påverkas av planeringen. Det här diagrammet är ett exempel på de diagram som finns 
med i miljökonsekvensbeskrivningen. Exemplet visar beräknade minskade miljöeffekter 
i havsplaneområde Östersjön. Till höger i figuren redovisas med gröna markeringar de 
ekosystemkomponenter som gynnas av de minskade effekterna av miljöbelastningarna 
som anges till vänster i figuren. Redovisningen visar den relativa förändringen i 
påverkan från varje belastning på varje ekosystemkomponenter.
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För Bottniska viken anger miljökonsekvensbeskrivningen att havsplanen 
bedöms ge vissa negativa effekter på den marina ekologin inklusive botten-
miljöer till följd av energiområden och sandutvinningsområden. För vind-
kraftparker gäller det framför allt lokala effekter under anläggningsfasen, 
med störningar som bedöms vara reversibla på medellång sikt. Även vat-
tenkvaliteten påverkas i och i närheten av föreslaget sandutvinningsområde 
och vid anläggande av vindkraft, men den effekten bedöms vara reversi-
bel på kort sikt. Utbyggnad av vindkraft bedöms kunna påverka övervint-
rande fåglar och kustfåglar negativt. Belastningen på fåglar är lokal men 
effekten är även av internationell relevans på grund av flyttfåglar. Effekten 
anses vara irreversibel och ett flertal vindkraftparker i samma havsområde 
kan potentiellt ge en samverkande, kumulativ, effekt. I Bottenviken bedöms 
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sandutvinning ge små negativa effekter på vikare och gråsäl samt botten-
miljöer. Påverkan är lokalt begränsad men kan för populationerna vara av 
landsöverskridande betydelse.

För Östersjön anger miljökonsekvensbeskrivningen att havsplanens väg-
ledning om särskild hänsyn till höga naturvärden bedöms leda till mins-
kad belastning från framför allt fiske genom minskning av störning och 
bifångst. Det ger vissa positiva effekter för bottensamhällen, växter, fisk, 
Östersjö- och bälthavstumlare, gråsäl, knubbsäl samt kustfåglar och över-
vintrande fåglar. Förväntad minskad trålning kan även ge en viss positiv 
effekt för vattenkvaliteten på grund av minskad grumling lokalt. Sandutvin-
ning och anläggning av vindkraftparker bedöms däremot ge små till mått-
liga negativa lokala effekter för den marina ekologin och för bottenmiljöer. 
De bedöms vara reversibla på kort till lång sikt beroende på art och typ 
av bottenmiljö. Planerad energiutvinning på Södra Midsjöbanken bedöms 
kunna medföra viss störning under anläggningsfasen, dock inga långvari-
ga negativa förändringar av bottenegenskaper. Negativa effekter för fisk till 
följd av störningar av bottenmiljöer omfattar på grund av förhöjd grumling 
inte endast bentiska arter utan även pelagiska arter. Dessa effekter bedöms 
dock vara kortvariga och reversibla, och därmed inte påverka beståndet ne-
gativt. Sandutvinningsområdena bedöms också kunna påverka lekområden 
för bland annat torsk i sydvästra Östersjön. Vissa effekter på den marina 
ekologin, positiva liksom negativa, är relevanta för kustzonen och av regio-
nal respektive internationell relevans i de fall de berör populationer som rör 
sig över stora områden. Vindkraft på Södra Midsjöbanken bedöms påverka 
fåglar negativt, med en lokal belastning men internationell effekt. Den effek-
ten förväntas vara irreversibel.

Havsplanen för Östersjön föreslår utredningsområden för sjötrafiken och 
fartygsstråken runt Gotland. I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas be-
dömning av skillnaderna i miljöeffekter i områdena kring Hoburgs bank 
och Salvo rev av sjötrafik enligt dagens fartygsstråk respektive omflyttad 
sjötrafik. Belastningarna som har analyserats är undervattensbuller och ol-
jespill. För omflyttad sjötrafik vid Hoburgs bank visar analysen vissa po-
sitiva miljöeffekter för övervintrande sjöfågel och pelagiska arter. Under-
vattensbullret skulle minska om sjötrafiken går i ett djupare område med 
större andel mjukbotten som reflekterar ljudet i mindre utsträckning. En 
mindre negativ effekt uppnås också om sjötrafiken passerar områden med 
lägre naturvärden. För Salvo rev visar analysen vissa lokala positiva effekter 
på företrädesvis fisk och fågel.

För Västerhavet anger miljökonsekvensbeskrivningen att havsplanen be-
döms ge vissa positiva effekter för den marina ekologin, bland annat för 
fiskarter, fisklekområden och bottenmiljöer. I Skagerrak gäller det även för 
Nordsjötumlare och knubbsäl. Kattegatt är ett viktigt område för bälthav-
stumlare och havsplanen bedöms inte medföra några bestående negativa 
effekter för populationen. En av orsakerna till positiva effekter är antagandet 
om minskad bottentrålning i områden med vägledning om särskild hänsyn 
till höga naturvärden. Minskat trålfiske som ger minskad fysisk störning av 
havsbotten kan lokalt ge positiv effekt, i synnerhet för hårda bottnar. I Kat-
tegatt bedöms vindkraftsetablering ge en liten negativ effekt för fåglar. Det 
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är en lokal belastning som även relaterar till kustzonen, men på grund av 
flyttfåglar har den också internationell relevans. Det finns risk för kumulati-
va effekter av att flera vindparker etableras i området. Effekten bedöms vara 
irreversibel utifrån ett antagande om att tillstånd förnyas.

Klimat och luft

Den extra produktion av förnybar el som havsplanerna förväntas ge upp-
hov till medför en klimatnytta i form av minskade utsläpp av växthusgaser 
ifall den ersätter el från energikällor med högre utsläpp. Elproduktionen i 
Sverige är i internationell jämförelse förknippad med mycket låga utsläpp av 
växthusgaser på grund av den stora andelen av energi från vatten- och kärn-
kraft. Emellertid antas vindkraften ha potential att bidra till en nettoeffekt 
för reduktion av koldioxid. Ett relativt omfattande tillskott av förnybar el 
möjliggörs av energiområden i förslagen till havsplaner. Även ett restriktivt 
scenario, där vindkraften endast ersätter el från den nordiska elmarknaden, 
visar på betydande utsläppsminskningar.

Sjötrafik för service och transporter vid energi- respektive sandutvinning 
kan påverka luftkvaliteten, främst för den lokala miljön. Energi och sand-
utvinning bedöms ge marginella till små negativa miljöeffekter för luft i de 
havsområden där havsplanerna föreslår dessa användningar. Miljökonse-
kvensbeskrivningen anger generellt att havsplanerna inte bedöms medföra 
någon ytterligare påverkan för luftkvaliteten, jämfört med nollalternativet.

Hushållning

Miljökonsekvensbeskrivningen anger att havsplanerna sammantaget be-
döms medföra en positiv konsekvens för miljöaspekten hushållning, vilken 
omfattar mark, vatten och fysisk miljö samt material, råvaror och energi. 
Bedömningen grundar sig bland annat i att havsplanerna verkar för samex-
istens mellan olika användningar. Sandutvinning bidrar med ett efterfrågat 
material av hög kvalitet, vilket kan minska behovet av import och visst uttag 
av materialet från landbaserade källor. Täktverksamhetens negativa effekter 
kommer att kunna minimeras genom att följa de krav som ställs vid miljöp-
rövning. Energiutvinning i havet bidrar med energi från en förnybar källa 
och minskar behovet av att ta landområden i anspråk.

God miljöstatus

I miljöbedömningen ingår en kvalitativ analys av havsplanernas bidrag till 
att uppnå god miljöstatus i svenska vatten för relevanta bedömningskriteri-
er enligt havsmiljödirektivet och de kriterier i ramdirektivet för vatten som 
har en anknytning till den marina miljön, samt för miljökvalitetsnormer 
för Nordsjön och Östersjön. Den sammanlagda bedömningen visar små ef-
fekter till följd av havsplanerna, både negativa och positiva. Sand- och en-
ergiutvinning bedöms främst ge lokala negativa effekter, för bottenmiljöer 
geografiskt begränsade och små i förhållande till havsplaneområdena som 
helhet. För övervintrande havsfågel kan etableringen av havsbaserad vind-
kraft ha måttlig negativ effekt, emellertid med potentiell internationell be-
tydelse. Utifrån dagens kunskapsläge och flertalet andra påverkansfaktorer 
är det inte möjligt att för alla arter förutsäga effekter på populationsnivå av 
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de förändringar som havsplanerna medför. Mer detaljerade undersökningar 
kommer att krävas vid verksamhetsprövning av havsbaserad vindkraft.

Sveriges miljökvalitetsmål

Havsplanerna bedöms kunna ha en viss direkt påverkan på några av Sveri-
ges miljökvalitetsmål. Det gäller Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri 
miljö, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ett rikt växt- och djur-
liv. De som förväntas påverkas i något högre grad och i ett internationellt 
perspektiv är Begränsad klimatpåverkan och Hav i balans samt levande kust 
och skärgård.

Havsplanerna skapar förutsättningar för en relativt omfattande etablering 
av havsbaserad vindkraft. Vägledningen förväntas underlätta tillståndspröv-
ningsprocesser och därmed öka takten för utvinning av förnybar energi. Ge-
nom vägledning om etablering av havsbaserad vindkraft och sandutvinning 
riskerar emellertid värdefulla arter och livsmiljöer att störas. Samtidigt öpp-
nar havsplanerna möjligheten för ökat skydd av arter och habitat i betydligt 
flera och större områden genom vägledningen om särskild hänsyn till höga 
naturvärden. Bedömning av höga naturvärden har ingått i avvägningarna 
om mest lämplig användning, med resultatet att störande verksamheter 
undviks i de mest värdefulla naturområdena. Vägledning om hänsyn till 
höga naturvärden signalerar för verksamhetsutövare och tillsynsmyndighe-
ter ett behov av att tillämpa hållbarhetsprinciper vid framtida verksamhet. 
Därutöver bekräftar användning natur alla befintliga och planerade skydda-
de områden, fisklekområden samt riksintresseområden för naturvård. Väg-
ledning om särskild hänsyn till höga naturvärden uppmärksammar betydel-
sen av specifika områden för biologisk mångfald, ekosystemens integritet 
samt resiliens i ett förändrat klimat, vilket kan utgöra en grund för framtida 
skydd av arter och habitat.
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Denna sida är medvetet tom.
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715. Kustområdenas attraktivitet och
samhällsutveckling

Sverige har en av Europas längsta kuster, en koncentration av befolkning 
längs kusterna och en stark tradition av maritim verksamhet. Attraktiva 
kustområden är viktiga för utvecklingen av de maritima näringarna, samti-
digt som dessa näringar i mångt och mycket utgör grunden för en levande 
kust och skärgård. För att ge möjligheter till försörjning, rekreation samt 
natur- och kulturupplevelser behöver kustområdena vara tillgängliga, 
både fysiskt och virtuellt, med tillgång till nödvändig samhällsservice. 

Regeringen antog år 2015 En svensk maritim strategi – för människor, jobb 
och miljö, där de tre perspektiven Hav i balans, Attraktiva kustområden samt 
Konkurrenskraftiga näringar ingår i visionen. År 2018 redovisade Havs- och 
vattenmyndigheten en fördjupad uppföljning av strategin. Delar av resulta-
tet redovisas i ett urval av kartor på följande sidor. 

En svensk maritim strategi – för 
människor, jobb och miljö

Befolkning
Den historiska betydelsen av havet som transportled eller som källa för mat 
avspeglas än i dag i den geografiska koncentrationen av befolkning längs 
kusterna. År 2017 fanns 5,3 miljoner invånare inom 10 kilometer från kust-
linjen. Det motsvarar drygt halva befolkningen, eller 52 procent (Statistiska 
centralbyrån, 2019a). Sveriges tre största kommuner, Stockholm, Göteborg 
och Malmö, har alla kontakt med havet. 

På senare tid har områden inom pendlingsavstånd till de tre storstadsregio-
nerna Stockholm, Göteborg och Malmö vuxit. En del av denna tillväxt har 
även skett genom att tidigare fritidsbebyggelse fått ny permanentboende be-
folkning. Många attraktiva kustområden lockar även turister på sommaren, 
vilket ger underlag för permanentboende med försörjning inom besöksnä-
ringen. Kustområden på längre avstånd från storstadsregionerna har ofta 
tappat befolkning, och permanentbebyggelse har övergått till fritidsbebyg-
gelse (Havs- och vattenmyndigheten, 2015b).

Tillväxt och regional utveckling
Tillgång till arbetskraft är en av de viktigaste lokaliseringsfaktorerna för 
företag. Specialiseringen inom näringslivet leder till att företagen efterfrå-
gar kreativ och kompetent arbetskraft. Näringslivet utvecklas i större om-
fattning på platser med hög befolkningskoncentration, och fler människor 
flyttar till dessa platser för arbete (Havs- och vattenmyndigheten 2015). Fi-
gur 24 på sidan 157 och Figur 25 på sidan 157 visar befolkningstäthet 
respektive koncentration av arbetsplatser inom 10 kilometer från kusten. 

Vissa delar av näringslivet har fortsatt andra lokaliseringspreferenser, till 
exempel den växande besöksnäringen och den råvaruintensiva delen av in-
dustrin. För att dessa näringar ska kunna rekrytera och utvecklas har attrak-
tiva boendemiljöer stor betydelse, till exempel i anslutning till kust och hav 
(Havs- och vattenmyndigheten 2015). Arbetsplatser i kustområdena skapar 
även möjligheter för kustbefolkningen att arbeta lokalt.
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Figur 24. Karta över befolkningstäthet 2017.
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Figur 25. Karta över arbetsställen 2016.
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Figur 26. Karta över gästnätter 2017.
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Figur 27. Karta över bredbandstillgänglighet 2017.
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Maritima näringar

Med maritima näringar avses i den 
maritima strategin verksamheter 
som sker på, i, eller är beroende 
av resurser från havet samt verk-
samheter som bidrar med varor 
eller tjänster direkt riktade till de 
maritima verksamheterna. I de 
maritima näringarna inkluderas 
även verksamheter i kustområdet 
som på annat sätt är beroende av 
havet, exempelvis turism. Även 
motsvarande verksamheter i och 
intill de större sjöarna räknas till 
de maritima näringarna. I strategin 
används följande indelning av de 
aktuella näringarna: 
• Transport – rederier, hamn- 

och logistikföretag 
• Maritim teknik och produk-

tion – teknik-, system- och 
underleverantörer, varv samt 
fritidsbåtsindustrin 

• Havet som naturresurs – 
livsmedel, energi från våg, 
vatten och vind, substrat för 
biobränslen, mineral m.m.

• Fritid och turism – färjetra-
fik, kryssningsverksamhet, 
skärgårdsturism, fritidsfiske, 
handel med och service av 
fritidsbåtar, samt marinor) 

• Service – t.ex. skeppsmäklare, 
försäkringsbolag, kommersiell 
sjömätning och undersöknings-
verksamhet 

Maritima näringar
Med sin mångfald av maritima aktiviteter är svenska havs- och kustområ-
den en viktig tillgång för svensk ekonomi. I en första uppföljning av den 
maritima strategin har 7 157 företag i näringslivet identifieras som maritima 
år 2014 (Havs- och vattenmyndigheten, 2018l & Statistiska centralbyrån, 
2018b). Det motsvarar 0,7 procent av samtliga företag i näringslivet. De-
finitionen utgår från en kombination av branschmässiga och geografiska 
gränsdragningar. 

Nettoomsättningen i de maritima näringarna utgjorde 1,1 procent av den 
totala nettoomsättningen i näringslivet år 2014. Transportområdet var störst 
med 51 procent av de maritima näringarnas totala omsättning, följt av mari-
tim teknik och produktion med 19 procent. 

De maritima näringarna sysselsatte cirka 33 000 personer år 2014. Syssel-
sättningen var störst inom området Transport, med 14 400 förvärvsarbe-
tande fördelat på cirka 850 arbetsplatser. 

Figur 28. Fördelning av nettoomsättningen inom de maritima näringarna 
efter område, år 2014 (Statistiska centralbyrån, 2018b).

En majoritet av de sysselsatta inom maritima näringar var män, 22 800 jäm-
fört med 10 200 kvinnor år 2014. Jämnast var könsfördelningen inom om-
rådet Fritid och turism: av de 6 800 förvärvsarbetande var hälften män och 
hälften kvinnor. Inom området Transport som sysselsatte flest personer var 
4 000 kvinnor och drygt 10 000 var män.

Flest företag återfanns inom området Havet som naturresurs, cirka 2 500 
eller 35 procent av samtliga företag. Området Havet som naturresurs syssel-
satte däremot bara 4 800 förvärvsarbetande. Många företag inom området 
är små med få anställda.
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Figur 29. Antal förvärvsarbetande inom de maritima näringarna efter 
område och kön, år 2014 (Statistiska centralbyrån, 2018b). 

Besöksattraktivitet
Kust- och skärgårdslandskap är med sina natur- och kulturmiljöer viktiga 
för Sveriges attraktionskraft som turistland och för en långsiktigt konkur-
renskraftig besöksnäring. Totalt spenderades cirka 35 miljoner gästnätter 
inom 10 kilometer från kusten år 2017, vilket motsvarar 61 procent av det to-
tala antalet gästnätter i Sverige (Statistiska centralbyrån, 2019b). Figur 26 på 
sidan 157 visar antalet gästnätter per län, inom 10 kilometer från kusten.

Uppkoppling av kustområdena 
Tillgång till bredband är en av flera förutsättningar för att kustområdena 
ska vara attraktiva för såväl boende som för besök och arbete. Det inne-
bär tillgänglighet till nya tjänster och är även ett verktyg för att överbrygga 
de geografiska avstånd som kan finnas till vissa tjänster och service. Enligt 
regeringens bredbandsstrategi bör minst 90 procent av alla hushåll och fö-
retag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Uppkopplade 
kustområden är en indikator för tillgänglighet i uppföljningen av perspekti-
vet attraktiva kustområden i den maritima strategin. Figur 27 på sidan 157 
visar tillgången till bredband med 100 Mbit/sekund inom 10 kilometer från 
kusten (Post- och telestyrelsen, 2018). 

Sverige helt uppkopplat 2025 - en 
bredbandsstrategi

Utsikt över havet från kustområdena
Havsutsikten är en av många parametrar för kustområdenas attraktivitet. 
Sveriges geologiska undersökning, SGU, har genomfört en utsiktsanalys för 
att översiktligt undersöka vilka landområden inom kustzonen som kan på-
verkas av havsbaserad vindkraft (Sveriges geologiska undersökning 2018a). 
Resultatet visas i Figur 30 på sidan 160.
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Områden med hög andel observatörspunkter på land innebär att en kon-
struktion på denna plats i havet har en potentiellt högre inverkan på exem-
pelvis förändrad utsikt från kustzonen, än områden med låg andel observa-
törspunkter på land. 

Resultatet ger bara en övergripande bild och en potentiell risk, eftersom det 
finns begränsningar i indata. Till exempel bortser analysen från att det kan 
finnas redan skymmande objekt för utsikten. Modellen är anpassad för att 
användas i den nationella havsplaneringen. För att göra en mer korrekt be-
dömning på detaljnivå krävs högre upplösning på data och mer lokal an-
passning av beräkningarna.

Figur 30. Siktanalys (SGU)

Höjd över havet

Antal observatörspunkter på 
land som kan ses i varje 1 km2 ruta

Många

Få

Högt

Lågt
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16. Havets tillstånd

Förutsättningar för ekosystemen
Ett ekosystem är ett avgränsat område som hyser växter, djur och mikro-
organismer i en gemensam miljö. Ekosystem begränsas inte av storlek – de 
kan vara stora som hela havet eller små som enskilda tångruskor.

Förutsättningar som påverkar ekosystemens gränser och arters utbred-
ningsområden i havet är salthalt, temperatur, istäcke, strömmar, vindar, 
vågor, vattnets omsättningstid, djupförhållanden och typ av botten. Den 
naturliga variationen inom alla dessa faktorer är stor. Organismer som le-
ver på havsbottnen är anpassade för att leva i specifika miljöförhållanden, 
som ett visst intervall i salthalt eller tillgängligt solljus, och överlever inte 
när miljöförhållandena förändras av naturliga eller mänskliga orsaker. Salt-
halten i bottenvattnet i Sveriges havsområden varierar från nära sötvatten i 
norra Bottenviken till oceaniska förhållanden i yttre delar av norra Väster-
havet. Dessa skillnader avspeglar sig i havsområdenas biologiska mångfald 
och sammansättning där många arter i Bottniska viken är så kallade sötvat-
tensarter, medan det betydligt saltare Västerhavet har högre mångfald som 
inkluderar flera nationellt sällsynta och unika arter i relativt små livsmiljöer.

I Östersjöns planområde är en stor del av de djupare liggande bottnarna 
helt eller nästan helt utan syre. I Västerhavet förekommer periodvis låga 
syrgaskoncentrationer i södra Kattegatt och i östra Skagerrak, främst i inre 
fjordsystem, medan samma problem inte finns i Bottniska viken. Syrebris-
ten bidrar till minskad biologisk mångfald, förändrad artsammansättning 
och påverkar ekosystemen negativt.

Förutsättningarna för marina ekosystem påverkas i olika grad av mänskliga 
aktiviteter. Påverkan kan härstamma från aktiviteter som bedrivs i dag eller 
från historisk användning, såväl på land som i havet.

Behoven hos ekosystemen och konsekvenser av miljöpåverkan bedöms i det 
nationella arbetet med EU:s havsmiljödirektiv som är införlivat i svensk lag-
stiftning genom havsmiljöförordningen (2010:1341). Bedömningen av mil-
jöstatus utgår från ett antal kategorier av arter och livsmiljöer med underlig-
gande kriterier som bedöms utifrån olika indikatorer. Senaste bedömningen 
redovisas i rapporten Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023 
som ger en samlad en bild av havsmiljöns tillstånd och nyttjandet av den. 
Nästa avsnitt återger en sammanfattning av bedömningen av tillståndet för 
marina arter och livsmiljöer. I detta sammanhang inkluderas Bottniska vi-
ken i termen Östersjön.

Bedömning av miljötillståndet i havet

Växt- och djurliv
God miljöstatus uppnås inte fram till 2020 för de flesta av bedömda arter 
inom grupperna av fåglar, fisk och marina däggdjur, samt livsmiljötyper, 
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varken i Östersjön eller i Västerhavet. Det finns dock tecken på återhämt-
ning i framför allt Västerhavet och för vissa arter och artgrupper i Östersjön.

För tumlare är populationsstorleken relativt stabil i Västerhavet, men kri-
tiskt låg i Östersjön. För säl är tillståndet delvis positivt. Knubbsäl i Väs-
terhavet och gråsäl i Östersjön ökar i antal, och deras utbredning är stabil 
medan situationen för vikare (ringsäl) är fortsatt kritisk, liksom för knubb-
säl i Kalmarsund. 

Utvecklingen för de flesta fågelarter är generellt positiv. För fiskätande och 
betande fåglar som söker föda nära botten finns tecken på återhämtning, 
men de arter som söker föda på havsbotten uppnår inte god miljöstatus i 
vare sig Västerhavet eller Östersjön. 

Situationen för fisk är fortfarande ansträngd. God miljöstatus uppnås inte 
för kommersiellt nyttjad fisk och skaldjur. För vissa fiskbestånd i Västerha-
vet är trenden positiv, men för många bestånd i Östersjön, framför allt de 
bottenlevande, är situationen fortfarande kritisk. 

Biologisk mångfald
Bedömningen av god miljöstatus för biologisk mångfald inkluderar alla de 
bedömda arterna i grupperna fåglar, marina däggdjur och fisk. Bedömning-
en är att god miljöstatus för biologisk mångfald inte kommer att uppnås 
fram till 2020 varken i Östersjön eller i Västerhavet. Det finns dock tecken 
på återhämtning.

Lägesbeskrivningen för Västerhavet och Östersjön i det nationella arbetet 
med havsmiljödirektivet stämmer också överens av den senaste fördjupade 
utvärderingen av de två havsrelaterade miljömålen Ett rikt växt- och djurliv 
och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Bedömningen är att dessa 
två miljökvalitetsmål inte kommer att nås till 2020 (Naturvårdsverket, 2015). 

Mänsklig påverkan
Det är svårt att peka ut enskilda aktiviteter eller belastningar som orsak för 
tillståndet hos arter och livsmiljöer i svenska hav. Övergödning, förhöjda 
halter av farliga ämnen, buller, habitatförlust, muddring och dumpning 
samt fiske och introduktion av vissa främmande arter bidrar negativt till 
status för många av de arter och livsmiljöer som bedömts.

God miljöstatus uppnås inte för övergödning. Positivt är att det svenska 
läckaget av näringsämnen till haven generellt sett minskar. Dock innebär en 
lång historisk period med höga utsläpp att näringsämnen lagrats upp och 
fortsätter påverka havsmiljön negativt, framför allt i Östersjön. Detta gör att 
förbättringar ännu inte tydligt kan utläsas i miljön. På västkusten är det en-
dast Skagerraks utsjövatten som bedöms ha god miljöstatus, och i Östersjön 
endast kustvattnen i norra delarna av Bottenhavet och i Bottenviken. 

God miljöstatus uppnås inte heller för utsläpp och befintliga halter av farliga 
ämnen i haven. Detta beror på för höga halter av flera långlivade miljögif-
ter i havsmiljön. Påverkan syns på bland annat på snäckor, vitmärla och 
havsörn. Bland positiva tecken framträder oförändrade eller nedåtgående 
trender för halterna av många bedömda farliga ämnen i svenska hav. 
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7Även mer direkt exploatering av marina miljöer utgör avsevärd påverkan. 
Uttaget av flera arter fiskar och skaldjur bedöms vara för stort för att be-
stånden ska vara långsiktigt hållbara. Till det kommer indirekta effekter på 
ekosystemen av fisket, såsom oavsiktliga bifångster och skador på havsbott-
narna. Fiskbestånden påverkas även av andra miljöproblem, framför allt 
övergödning på grund av låga syrehalter eller syrebrist.

Fysisk påverkan såsom anläggande av bryggor och hamnar bedöms vara 
ett problem för hela näringsväven av samband mellan växter och djur. På-
verkan sker främst i kustzonen och sammanfaller med viktiga lek- och fö-
dosöksområden för marina arter. 

I likhet med bedömningen inom havsmiljödirektivet visar analyser inom 
havsplaneringen en liknande bild. Analyserna har utförts med det kumula-
tiva planeringsverktyget Symphony. 

Bakgrundbelastningen dominerar som sammanlagd, kumulativ miljöpåver-
kan för havsplaneområde Bottniska viken och Östersjön, enligt Symphony. 
Inom begreppet bakgrundsbelastning ryms bland annat övergödning och 
miljögifter, som dock baseras på en delvis annan datainsamling än havsmil-
jödirektivet. I Västerhavet finns ett mer jämbördigt förhållande där miljö-
påverkan från ett utbrett, intensivt och relativt varierat yrkesfiske utgör en 
lika stor andel som bakgrundsbelastningen (Havs- och vattenmyndigheten, 
2018h). 

Övervakning och undersökningar till havs
Det pågår övervakning och undersökningar i havsområdena, såväl vad 
gäller oceanografiska förhållanden som maringeologi, djup, vattnets fysi-
kaliska och kemiska egenskaper och biologisk mångfald, inklusive fiskbe-
stånd. Det finns särskilda områden och lokaler i havsplaneområdet där det 
sker övervakning av sediment i fråga om metaller och organiska miljögifter. 
Övervakningen sker lokalt och rör små områden. 
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717. Klimat och samhällsanpassning
Klimatförändringar kommer att påverka havet och människans möjlighet 
att använda havet och dess ekosystemtjänster på många olika sätt. Det råder 
stor sannolikhet att ett förändrat klimat innebär betydande förändringar i 
ekosystemen då isläggningsmönster, salthalt, strömmar, syresättning samt 
vind- och vågmönster påverkas (Havs- och vattenmyndigheten, 2017b). Kli-
matfrågan kopplar även till själva anspråken på användning av havet. Ett 
överhängande behov att minska utsläpp av växthusgaser på kort tid kom-
mer sannolikt medföra en ökad användning av havet för utvinning av olika 
former av fossilfri energi som havsbaserad vind- eller vågkraft.

Klimatförändringens konsekvenser på havets 
miljö
Människans utsläpp av koldioxid leder till en ökad försurning av havet med 
risk för långtgående konsekvenser för organismer och ekosystem. Ökande 
halter av koldioxid i atmosfären som löser sig i havsvattnet medför att havs-
vattnets pH sjunker – havet försuras. Sjunkande pH-värde har konstaterats 
i världshaven och även i svenska havsområden. Försurningen av haven på-
verkar lösligheten av kalk och kommer att få konsekvenser för växt- och 
djurarter samt ekosystemen. Varmare havsvatten gör det lättare för nya 
främmande arter att etablera sig i våra havsområden och ger en ökad an-
vändning av syre hos havets organismer vilket kommer att påverka Öster-
sjöns situation. Temperaturökning, och salthaltförändringar är andra fakto-
rer som klimatförändringen väntas innebära vilket kan påverka det marina 
livet både lokalt och i större skala. Tillsammans kan dessa förändringar öka 
stressen på marina organismer (Havs- och vattenmyndigheten, 2018f).

Klimatanpassning
Effekter av klimatförändringar på land kan innebära ett ökat intresse för 
verksamhet till havs. Exempelvis kan högre vattennivåer och kraftigare vä-
derfenomen öka behovet för sandutvinning till havs som ett led i att be-
kämpa en ökad stranderosion vid våra kuster. Mer extrema vädersituationer 
med fler och intensivare oväder innebär också ett behov av ökad beredskap. 
Svårigheter att bedriva verksamheter till havs har följdverkningar på land 
eller utomlands och påverkar därigenom de totala utsläppen av växthusga-
ser (Havs- och vattenmyndigheten, 2018f).

Inom havsmiljöförvaltningen ökar behovet av att inkludera aspekter kring 
klimat i omsorgen av höga naturvärden och dess utbredning för att säker-
ställa viktiga ekosystemtjänster. I arbetet med marint områdesskydd kom-
mer den nya förordningen (2018:1428) om myndigheters klimatanpassning 
ställa krav på att värdera skyddsvärda naturvärden utifrån ett klimatper-
spektiv där utbredningen av naturvärdena kan förändras på sikt. Behov av 
god uppföljning av det marina områdesskyddets representativitet och funk-
tionalitet väntas öka i ett förändrat klimat. Uppföljningen är viktig för att 
nätverket av skyddade områden ska bidra till en grön infrastruktur i havet 
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7som främjar ekosystemtjänster utan att begränsa utvecklingen av maritima 
näringar mer än nödvändigt. 

Klimattillflykter i havsplaneringen
I havsplaneringsprocessen har två rapporter tagits fram som rör klimatför-
ändringens rumsliga effekter i havet och behovet av nya angreppsätt inom 
förvaltningen. Den första rapporten visar på behovet av att främja områden 
med hög biologisk mångfald i havet, då mångfalden i sig ger goda förut-
sättningar för motståndskraft mot klimatförändringens effekter. Genom en 
hållbar framtida förvaltning av dessa områden kan fortsatta ekosystemtjäns-
ter säkerställas. I rapporten föreslås att planeringen bör peka ut så kallade 
klimattillflykter. Klimattillflykter är områden där effekten av klimatföränd-
ringen är liten i förhållande till omgivande livsmiljö, vilket möjliggör högre 
överlevnad av arter (Havs- och vattenmyndigheten, 2017b).

I en uppföljande rapport (Havs- och vattenmyndigheten, 2017c) har mo-
delleringar av hydrografiska och ekologiska faktorer genomförts utifrån två 
relativt olika klimatscenarier från FN:s klimatpanel. Syftet är att få en bild 
av sannolika förändringar i utbredningsmönster för viktiga marina arter. 
Vikare, torsk, sill, skorv, ålgräs, blåmussla och ett antal tångarter har valts 
ut för att gemensamt representera större artgrupper inom Östersjöns och 
Bottniska vikens marina ekosystem. Analyser av alla havsplaneområden har 
genomförts men för Västerhavet innebär begränsad datatillgång från SMHI 
och efterföljande tillförlitlighetsgrad i resultatet att analys av klimatföränd-
ringens rumsliga effekter är fokuserad på Östersjön och Bottniska viken. 

Modelleringen visar på betydande rumsliga förändringar år 2099, där de 
flesta arter förskjuter sin utbredning söderut till följd av minskad salthalt. 
Temperaturförändringar innebär exempelvis att vikaren (ringsäl), som är 
beroende av isbeläggning, förskjuts norrut medan skorven (ishavsgråsug-
ga), ökar sin utbredning i hela Östersjön och Bottniska viken (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2017c). 

Klimattillflykter 

Klimattillflykt är ett område som 
kan behöva särskilt skydd för att 
viktiga växter och djur ska bevaras 
när klimatet förändras och deras 
utbredning minskar. 

Områdena är ofta de mer stabila 
delarna av en arts större utbred-
ningsområde som väntas bli 
kvar när salthalt och temperatur 
förändras. 

En klimattillflykt bedöms vara 
viktig för att arten ska fortsätta att 
finnas i havsområdet. 

Klimattillflykt kan också kallas för 
klimatrefug eller klimatefugium. 

Läs mer i rapporten Underlag för 
klimatrefugier i havsplaneringen 
2017.
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718. Ekosystemtjänster
Havet är en oumbärlig resurs för människan och samhället. Livskraftiga 
ekosystem är grunden för ett hållbart användande av havets resurser. De 
marina ekosystemen erbjuder ett rikt utbud av varor och tjänster som män-
niskan är beroende av, så kallade ekosystemtjänster. Begreppet ekosystem-
tjänster beskriver ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors 
välbefinnande. Det representerar ett sätt att beskriva ekosystemen ur män-
niskans perspektiv och tydliggör vårt beroende av naturen. 

Biologisk mångfald är en nödvändig förutsättning för att ekosystemen ska 
ha kapacitet att leverera ekosystemtjänster. Många olika ekosystem och na-
turtyper, olika arter och stor genetisk variation inom arterna behövs för 
att ekosystemen ska vara livskraftiga och ha förmåga till anpassning och 
återhämtning trots störningar till exempel vid utsläpp av föroreningar och 
värmeböljor. Sådan återhämtningskraft eller motståndskraft kallas också 
resiliens. 

Vissa ekosystemtjänster är mer direkta och synliga än andra, som råvaror vi 
använder till material och mat. Andra är indirekta men utgör förutsättning-
ar för de mer direkta, som viktiga livs- och uppväxtmiljöer för fisk. Andra 
ekosystemstjänster kopplar till människors upplevelser och välbefinnande 
såsom rekreation i kust- och havsmiljöer. Genom att analysera vilka eko-
systemtjänster vi får från havet blir det tydligare hur viktiga de är för männ-
iskor och samhället. 

Ekosystemtjänster är produkter 
och tjänster från naturen som 
bidrar till människors välfärd och 
välbefinnande. Ekosystemtjänster 
delas ofta in i fyra kategorier: 
stödjande, reglerande, försörjande 
och kulturella.
• Stödjande ekosystemtjänster 

är grundläggande funktioner 
i ekosystemen som är en 
förutsättning för alla de andra 
ekosystemtjänsterna, till exem-
pel fotosyntes och biokemiska 
kretslopp, samt livsmiljöer 
(habitat) för arter, som fisk.

• Reglerande ekosystemtjäns-
ter är nyttan människor har 
av ekosystemfunktioner som 
påverkar miljöfaktorer, till 
exempel klimatreglering, som 
att växthusgaser fångas in, och 
nedbrytning av näringsämnen 
för att motverka övergödning i 
våra vatten och hav.

• Försörjande ekosystemtjänster 
är de livsnödvändiga resurser 
som naturen tillhandahåller, till 
exempel livsmedel, rent vatten 
och råvaror.

• Kulturella ekosystemtjänster 
omfattar andliga och upplevel-
semässiga värden som bidrar 
till vårt välbefinnande, till 
exempel miljöer för inspiration 
och rekreation, som dykning, 
fritidsfiske och andra natur-
upplevelser.

Ekosystemtjänster och intressen i havet
Naturområden och naturvärden i havet innefattar grundläggande struktu-
rella och funktionella ekosystemtjänster, exempelvis livsmiljöer, såsom lek- 
och uppväxtområden för fisk, näringsvävar och biologisk mångfald. Dessa 
stödjande tjänster skapar förutsättningar för direkta tjänster som exempelvis 
fisk- och skaldjur för kommersiellt fiske och fritidsfiske, samt naturmiljöer 
för friluftsliv och rekreation som är betydande för välbefinnande och hälsa. 
Naturmiljöer kan i sin tur bidra till regional utveckling inom exempelvis 
hållbar maritim turismnäring. 

Funktioner som reglering av miljögifter, föroreningar och närsalter bidrar 
även till en förbättrad vattenkvalitet. Att säkerställa dessa ekosystemtjänster 
främjar såväl återuppbyggnad av kommersiella fiskebestånd som biologisk 
mångfald. Det kan i sin tur bidra till en ökad återhämtningsförmåga vid 
klimatförändringar och eventuella störningar, exempelvis föroreningar. 

Ekosystemtjänsterna är en förutsättning för en långsiktigt hållbar förvalt-
ning av havet och för att säkerställa en långsiktig hållbar användning av ha-
vets resurser (Havs- och vattenmyndigheten, 2015a).
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Figur 31. Havets ekosystem bidrar med flera samhällsviktiga funktioner som till 
exempel produktion av livsmedel. De mer synliga ekosystemtjänsterna påverkar och är 
beroende av andra indirekta som inte är så synliga. Till exempel är fiskar beroende av 
livskraftiga livsmiljöer och lekområden för att överleva och ge bärkraftiga fiskbestånd. 
Ett annat exempel är ekosystem som bryter ner näringsämnen och gifter.

Livsmedel 
såsom fisk, skaldjur 

och musslor.

Naturupplevelser 
som bad och segling  
och andra aktiviteter  

som bidrar till  
rekreation,  

folkhälsa  
och turism-  

sektorn.

Kulturarv 
som uppstått genom  

historiskt nyttjande av livs-
medel från havet, till exempel 

gamla fiskelägen.
Klimatreglering 

genom upptag av koldioxid.

Upptag och  
nedbrytning av  
näringsämnen  
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genom biologiska 
processer spelar stor  
roll för havets produktion av 
andra ekosystemtjänster, inte 
minst livsmedel och  
naturupplevelser.

Primärproduktion 
av växtplankton och alger 
är grunden för  
livsmedelsproduktion.  
Alger kan också användas 
direkt som gödningsmedel 
eller i livsmedel.
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Läs mer under varje respektive 
intresse i kapitel »19. Intressen och 
anspråk«

Energi
Energiutvinning i havsplanerna omfattar främst havsbaserad vindkraft, vil-
ken inte är beroende av ekosystemtjänster. Däremot kan vindkraft indirekt 
minska belastning på klimatreglerarande ekosystemtjänster genom att er-
sätta klimatbelastande energi med förnybar och fossilfri energi. 

Vindkraftverkens ledningar, kablar och buller kan skada livsmiljöerna. 
Även landskapsbilden kan påverkas, och därmed även kulturmiljöer, fri-
luftsliv och turism.

Fördelar kan vara:
• mindre belastning från klimatgaser och behov av klimatreglerande 

tjänster, 
• ökad biologisk mångfald till havs genom konstgjorda rev.
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Försvar
Aktiviteter inom försvar medför fysisk påverkan på livsmiljöer, buller och 
spridning av miljögifter, vilket ökar belastning på reglerande ekosystem-
tjänster. Försvarsaktiviteter kan även påverka andra intressens möjligheter 
att nyttja ekosystemtjänster, till exempel tillgång till natur- och kulturmil-
jöer, friluftsliv, turism och fiske.

Infrastruktur
Anläggning av broar över havet sker ofta i grunda områden och till stor del 
nära kusten eller på utsjöbankar och kan påverka marina livsmiljöer och 
kulturmiljöer negativt. 

Det kan uppstå konstgjorda rev som bidrar till biologisk mångfald.

Kultur
Kulturmiljöer bidrar till människors identitet och välbefinnande. Viktiga 
ekosystemtjänster är landskap att vistas i och kulturarv som uppstått genom 
nyttjande av havet, till exempel fiskelägen. 

Ekosystemtjänsterna kan även bidra till värdeskapande turism och 
rekreation.

Rekreation
Ekosystemtjänster i form av naturupplevelser och rekreation, t.ex. fritids-
fiske eller bad, bidrar till människors välbefinnande, livskvalitet och hälsa, 
regional utveckling och sysselsättning. 

Aktiviteter inom friluftsliv och turism kan påverka olika ekosystemtjänster 
genom buller, utsläpp av farliga ämnen från fritidsbåtar, eller skräp och ank-
ring som påverkar bottenmiljöer och kulturmiljöer.

Utvinning av material
Utvinning av sand kan påverka marina livsmiljöer och kulturmiljöer ne-
gativt. Samtidigt kan sand för strandfodring säkerställa rekreation och 
kulturmiljöer.

Figur 32. Viktiga ekosystemtjänster för rekreation och kulturmiljö.
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Vattenbruk
Genom vattenbruk tillhandahålls fisk, skaldjur och alger. Odlingen är bland 
annat beroende av att det finns ekosystemtjänster i form av biologisk mång-
fald och god vattenkvalitet. Vattenbruk påverkar ekosystemtjänster genom 
utsläpp av näringsämnen, övergödning, genetisk påverkan och utsläpp av 
farliga ämnen. Odling av alger och musslor och deras upptag av näringsäm-
nen kan dock bidra till att minska övergödningen och därmed ha positiva 
effekter på ekosystem.

Figur 33. Viktiga ekosystemtjänster för vattenbruket.
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Yrkesfiske
Yrkesfisket tar vara på ekosystemtjänsten fisk och skaldjur som livsmedel 
och protein från havet. 

Fisket är beroende av en väl fungerande näringsvävsdynamik och goda livs- 
och uppväxtmiljöer för fisk och skaldjur. 

Fisket kan ge negativ påverkan på livsmiljöer och biologisk mångfald ge-
nom bland annat bottenskador, slitage, skräp och förlorade fiskeredskap. 
Samtidigt kan yrkesfisket hjälpa till med att föra iland marint skräp för åter-
vinning och återbruk.

Upptaget av fisk- och skaldjur kan ge förändringar i födovävar. Fisket kan 
skada kulturmiljöer på botten, till exempel vrak. 

Ett hållbart nyttjande av ekosystemtjänster kan skapa förutsättning för re-
gional näringslivsutveckling. Detta dels utifrån livsmedelsförsörjning och 
råvaror, dels lokal identitet och kulturella värden. Det kan i sin tur inne-
bära andra ekosystemtjänster som är viktiga för samhället och näringar som 
turism.

Figur 34. Viktiga ekosystemtjänster för yrkesfisket.
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719. Intressen och anspråk

Energi
Energisektorns behov av ytor för användning i havet är dels knutet till pro-
duktion, dels till överföring av energi. Dessutom använder kärnkraften 
havsvatten för kylning. Energiproduktion till havs sker i Sverige som vind-
kraft och som övrig havsenergi i form av vågkraft. I svenskt vatten sker över-
föring av energi genom kraftledningar och gasledningar. 

Ur energiutvinningsperspektiv finns det flera fördelar med havsbaserad 
vindkraft. Vindarna till havs är ofta både starkare och jämnare än över 
land, vilket gör det möjligt att bygga större och effektivare parker. Havsba-
serad vindkraft möjliggör en större geografisk spridning av elproduktionen 
i Sverige vilket är positivt. Svårigheten att uppnå ekonomisk lönsamhet i 
projekten begränsar utbyggnaden till havs. Med utvecklad teknik uppnås 
bättre lönsamhet och ökad energiproduktion. Kostnadseffektiveten för 
havsbaserad energiutvinning förväntas öka till år 2050 (Energimyndighe-
ten, 2017). 

Havsenergisystem är ett samlingsbegrepp som i nuläget främst innefat-
tar energiomvandling från vågor, tidvatten (strömmande och fördämt), 
temperaturskillnader och salthaltsskillnader. I Sverige bedrivs forskning, 
utveckling och demonstration inom vågkraft och forskning inom marin 
strömkraft. Strömkraft baseras framför allt på strömmande tidvatten och 
havsströmmar. Inom vågkraft ligger Sverige långt fram i den internationella 
utvecklingen, men trots det är tekniken fortfarande ny och under utveck-
ling. Samhällsutvecklingen innebär ett beroende av el, vilket förutsätter ett 
robust och driftsäkert överföringsnät och en alltmer integrerad europeisk 
elmarknad. God tillgång till energi är av central betydelse för näringslivet, 
i synnerhet för den energiintensiva basindustrin. Elberoendet innebär att 
långvariga elavbrott inte accepteras. 

Planeringsmålet som relaterar till 
energi är: 
• Skapa förutsättningar för

utvecklad energiöverföring och
förnybar elproduktion i havet.

Befintlig användning
Den installerade effekten av all vindkraft i Sverige uppgick i slutet av 2017 till 
6611 MW varav 203 MW kom från havsbaserade anläggningar. De svenska 
vindkraftverken producerade tillsammans 17,6 TWh under år 2017, varav 
0,7 TWh producerades av de havsbaserade verken (Energimyndigheten, 
2018a). Sveriges totala elproduktion uppgick till 160 TWh. Nettoexporten 
uppgick till 19 TWh (Statistiska centralbyrån, 2018c) . Det finns idag fyra 
vindkraftparker till havs i Sverige: Lillgrund, Bockstigen, Utgrunden 1 och 
Kårehamn. Dessa ligger i närheten av Öland och Gotland, utom Lillgrund 
som ligger i Öresund. Samtliga är belägna inom territorialhavet.

Det finns också några planerade vindkraftparker där tillstånd finns, men 
som ännu inte är uppförda: Kriegers flak och Stora Middelgrund i Sveri-
ges ekonomiska zon och Storgrundet, Utgrunden II och Taggen i territo-
rialhavet. För Stora Middelgrund saknas så kallat Natura 2000-tillstånd. 
Det är framför allt på grund av bristande lönsamhet som parkerna ännu 
inte har uppförts. Anläggningskostnaderna är sjunkande och lönsamheten 
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7förväntas bli bättre framöver. Av överenskommelse om den svenska energi-
politiken, energiöverenskommelsen, framgår även att anslutningsavgifterna 
till stamnätet för havsbaserad vindkraft bör slopas. De tillstånd som ännu 
inte nyttjats behöver i vissa fall ändras eller förnyas eftersom de ursprung-
liga tillstånden inte är anpassade till dagens förutsättningar, till exempel när 
det gäller höjd på verken.  

Flera kommuner planerar för kustnära havsbaserad energiutvinning genom 
att ange lämpliga områden i sina översiktsplaner. 

Uppsala universitet driver i dag två olika forskningsanläggningar, Söderfors 
där ett marint strömkraftverk har installerats och Lysekil som omfattar flera 
vågkraftsaggregat. Även utanför Sotenäs har vågkraft installerats.

Det finns två likströmsförbindelser i Västerhavet mellan Sverige och Jylland. 
Södra Sverige och Själland har sex kabelförbindelser. En likströmsförbin-
delse sammanbinder södra Sverige med Tyskland mellan Trelleborg och Lü-
beck. En ny förbindelse till östra Tyskland planeras (Hansa Power Bridge). 
En likströmsförbindelse förbinder Karlshamn i Sverige med Slupsk i Polen 
(SwePolLink). En likströmsförbindelse finns även till Litauen (NordBalt). 
Det finns i dag två förbindelser mellan Gotland och fastlandet och ytterli-
gare en planeras i framtiden. Två likströmsförbindelser finns mellan Sverige 
och Finland i Bottniska viken vid Forsmark (Fenno-Skan) och en ny plane-
ras i närheten av Nordmaling. 

Vid sidan av utlandskablar för el finns även region- och lokalnätsledning-
ar till havs. Sjöfartsverket har även ett nätverk av icke koncessionspliktiga 
ledningar i skärgården, som förser både fyranläggningar och privatkunder 
med el.

Mellan Malmö och Danmark finns en naturgasledning som står för mat-
ningen till det västsvenska naturgassystemet. Mellan Ryssland och Tyskland 
löper Nord Stream som är en naturgasledning med två parallella rör på bot-
ten genom Finska viken och Östersjön. Ledningen passerar genom Sveriges 
ekonomiska zon. Sveriges regering meddelade i juni 2018 beslut om att be-
vilja tillstånd för anläggning av ytterligare två parallella rör, Nord Stream 2. 
En annan naturgasledning sträcker sig mellan Danmark och Sverige i Öre-
sund och en ny, Baltic Pipe, planeras mellan Polen och Danmark, eventuellt 
genom Sveriges ekonomiska zon.
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Figur 35. Stamnätet för el 2019 (Källa: Svenska kraftnät).

Anspråk
Enligt energiöverenskommelsen (Regeringen, 2016) ska Sverige övergå till 
ett helt förnybart elsystem, med mål om 100 procent förnybar elproduktion 
år 2040. I definitionen för förnybar energi ingår inte kärnkraft. Av överens-
kommelsen framgår att 100 procent förnybar elproduktion till 2040 är ett 
mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en 
stängning av kärnkraft med politiska beslut.

Målen om förnybar energi är generella och inte styrda mot något kraftslag 
(Energimyndigheten, 2018a). Riksdagen beslutade dock redan 2009 om en 
planeringsram för vindkraft på 30 TWh till år 2020, varav 10 TWh till havs. 
Planeringsramen är inte ett produktionsmål, utan innebär att det ska finnas 
en beredskap som möjliggör en utbyggnad av 10 TWh havsbaserad vind-
kraft. För närvarande finns ingen beslutad planeringsram eller motsvarande 
för vågkraft i Sverige. 

Läs mer om regeringens energi-
överenskommelse på webben. 
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7Sverige och Norge har ett elcertifikatsystem som är ett marknadsbaserat sys-
tem med mål att öka mängden förnybar elproduktion med 28,4 TWh mel-
lan 2012 och 2020. Utbyggnaden av vindkraft beror på dess konkurrenskraft 
mot andra certifikatberättigade kraftslag. Sverige har beslutat om att utöka 
systemet med ytterligare 18 TWh mellan 2020 och 2030 och att förlänga 
systemet till 2045. Läs mer om elcertifikatsystemet på Energimyndighetens 
webbplats.

För att uppnå målet om 100 procent förnybar elproduktion bedömer Ener-
gimyndigheten att det behöver installeras omkring 80-100 TWh ny förnybar 
elproduktion i Sverige till 2040-2045. Myndigheten bedömer att ambitionen 
i havsplanerna bör vara att möjliggöra för omkring 50 TWh havsbaserad 
vindkraft (Energimyndigheten, 2018b). 

Figur 36. Elområden i Sverige. 
Det produceras mycket i norr men 
förbrukas mycket i söder (Källa: 
Energimarknadsinspektionen).
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Infrastruktur

Användningen av havet för energiöverföring omfattar installation, drift, un-
derhåll och avveckling av sjökabelförbindelser. Stamnätet ägs av staten och 
förvaltas och drivs av Svenska kraftnät. Mellan stamnät och lokala nät finns 
det regionnät som ägs av privata aktörer. Det svenska elsystemet karaktäri-
seras av hög produktion i norr och stor förbrukning i söder. I dag är det na-
tionella systemet med kraftkablar i stort sett landbaserat, men det finns även 
sjökablar. Med utbyggnad av vindkraft till havs ställs nya krav på ett flexibelt 
transmissionssystem, som ska kunna hantera en stor andel växlande energi. 
Elnät sammankopplas både inom landet och internationellt för att bli mer 
robusta. En förutsättning för att uppnå de nationella och europeiska målen 
för energi- respektive klimatpolitiken är att det finns möjligheter att i större 
utsträckning koppla samman elsystemen i olika länder i Europa.

Inom EU finns en strävan att öka den europeiska integrationen av elnäten. 
I den svenska energiöverenskommelsens framhålls specifikt att det genom 
bättre sammanbindning av elnäten mellan länderna kring Östersjön ska-
pas bättre förutsättningar för en samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad av 
vindkraftsparker till havs.

Utvecklingszoner och områden för testbäddar

Det finns behov av platser i havet för att pröva och testa ny marin teknik 
eller produktion. I Lysekil, Sotenäs och Tanums kommuner har särskilda 
utvecklingszoner gemensamt pekats ut i respektive kommuns översikts-
planer. Zonerna är avsedda för produktions- och testanläggningar för ma-
rina livsmedel och marin energi. En av zonerna är belägen i Västerhavets 
planområde.

Riksintresseanspråk enligt 3 kapitlet miljöbalken

Energimyndigheten beslutar om riksintressen för anläggningar för energi-
produktion och energidistribution enligt 3 kapitlet 8 § miljöbalken. 

Anspråken för energiproduktion i havsplaneområdet innefattar vindbruk 
och baseras på kriterier för årsmedelvind, djup och områdesstorlek. 

Inga riksintressen för energidistribution har pekats ut i havsplaneområdena.

Läs mer om riksintresseanspråken 
på Energimyndighetens webbplats.
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Riksintresseanspråk för energiproduktion, 
3 kap. 8 § MB

Andra anspråk för vindbruk

Andra anspråk för energidistribution

Befintlig rörledning

Planerad rörledning

Befintlig kraftkabel

(Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen)

(Svenska kraftnät, Helcom)

Karta 16. Energi: Riksintresseanspråk och  
andra anspråk



Allmänna intressen

Projekt

Utöver riksintresseanspråken har olika energiföretag visat intresse för att 
anlägga havsbaserad vindkraft i specifika områden i alla tre havsplaneom-
råden. Dessa anspråk befinner sig i olika skeden i enskilda tillstånds- eller 
planeringsprocesser. Vissa av anspråken har inkommit vid sen tidpunkt i 
havsplaneringsprocessen och har därför inte kunnat bedömas i planeringen. 

Vindbruk i kommunala översiktsplaner 

Kommuner pekar ut områden för vindbruk i sin översiktsplanering enligt 
plan- och bygglagen.

Andra områden 

I havsplaneringsprocessen har andra områden med goda tekniska förutsätt-
ningar för havsbaserad vind identifierats. Identifieringen har gjorts utifrån:
• djup (ner till 40 m för fasta botteninstallationer, på djupare vatten för

flytande vindkraftverk),
• stabil, platt och homogen botten,
• medelvind (minst cirka 9 m/s årlig medelvindhastighet),
• avstånd från land, närhet till anslutning till elnät på land och närhet till

områden med hög förbrukning.

Internationellt samspel

Olika länders områden för energiutvinning kan ha stora samordningsför-
delar, särskilt om de ligger i någorlunda nära anslutning till varandra. Det 
gäller både i projekteringsfasen och för infrastrukturen. Flera av Sveriges 
grannländer har pågående planering för områden med energiutvinning. 
Energiutvinning i andra länder kan också innebära konsekvenser i Sverige, 
till exempel i form av miljöpåverkan. 

Södra Midsjöbanken ligger i både Sveriges och Polens ekonomiska zon. 
I den svenska zonen finns en ansökan om att anlägga en vindkraftspark 
(status januari 2019). Polen har i den polska ekonomiska zonen på banken 
utfärdat lokaliseringstillstånd för energiutvinning, vilket görs i ett tidigt 
skede för fortsatt utredning. Planering och projektering i respektive land 
kan påverka olika nationella intressen, varför det finns behov av samverkan 
i gränsöverskridande frågor. Vid Kriegers flak finns tillstånd för vindkraft 
i Danmark, Tyskland och Sverige. Samordning kan även behöva ske med 
Danmark kring vindkraft i Öresundsregionen. 

Svenska Kraftnät och en tysk systemoperatör har slutit ett samarbetsavtal 
om detaljerna kring en planerad svensk-tysk elförbindelse, Hansa Power 
Bridge, som ska sträcka sig 300 kilometer från Güstrow i nordöstra Tysk-
land till Hurva i Skåne och ha en kapacitet på 700 MW. Tyskland har ge-
nom sin planeringsmyndighet framfört ett behov av att Sverige inkluderar 
anslutningspunkter för sammankoppling av denna planerade elförbindelse. 
Enligt Svenska Kraftnät är det inte ändamålsenligt att i dagsläget anvisa nå-
gon specifik plats i havsplanerna för anslutning mellan länderna. 

Figur 37. Produktionskostnad för 
vindkraft till havs (LCOE). Huvudscenario 
2025 med 6 % genomsnittlig vägd 
kapitalkostnad.
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7Juridiska förutsättningar
För att anlägga en vindkraftpark till havs inom territorialhavet krävs till-
stånd enligt bland annat 9 och 11 kapitlen miljöbalken. Ansökan prövas av 
mark- och miljödomstolen. I ekonomisk zon krävs tillstånd enligt lagen 
(1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon och ansökan prövas av regeringen. 
Dessutom krävs tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för 
undersökningar av havsbotten och utläggning av ledningar vid vindkrafts-
etablering i den ekonomiska zonen (EZ). För utläggning av ledningar och 
kablar inom territoriet krävs tillstånd enligt andra nationella lagar. När en 
verksamhet eller åtgärd kan påverka miljön i ett Natura 2000-område på ett 
betydande sätt krävs också ett särskilt Natura 2000-tillstånd enligt 7 kapitlet 
28 a § miljöbalken. Kravet på ett sådant tillstånd gäller både i territorial-
havet och i ekonomisk zon. Det prövas av mark- och miljödomstolen om 
tillståndsansökan i övrigt ska avgöras av domstolen och av länsstyrelsen när 
tillståndsansökan avser en anläggning i ekonomisk zon. 

Om byggnationen av en vindkraftsanläggning medför ett ingrepp i en forn-
lämning krävs även tillstånd enligt 2 kap. 12 § kulturmiljölagen (1988:950). 
När man ska uppföra en anläggning bör man därför ta reda på om arbetsfö-
retaget berör någon fornlämning och samråda med länsstyrelsen. 

Miljö och klimat 

Vindkraft 

Havsbaserade vindkraft påverkar den lokala marina miljön på olika sätt 
vid anläggning, drift och avveckling. De lokala omständigheterna spelar en 
betydande roll för vilka konsekvenser som uppstår. Under anläggningsfa-
sen orsakar framför allt pålning i samband med monopilefundament höga 
ljud som kan färdas långt i vatten, vilket kan påverka exempelvis tumlare. 
Fundament som består av flera mindre pålar avger lägre ljud än de som 
består av en stor monopile. Fundament som grävs eller borras ned i botten 
innebär inte någon pålning alls och denna ljudstörning uteblir. Även grum-
ling under anläggningsfasen kan påverka marina djur- och växtsamhällen, 
men hur mycket sediment som sprids är beroende av sedimenttyp, vatten-
strömmar och vilken metod som används. Effekterna är ofta övergående 
eftersom muddringsvolymen är liten och för att bottenmaterialet brukar 
vara grovkornigt. Under driftfasen uppstår visst ljud, men eventuella sub-
tila effekter av ljud som avges genom fundamentet är ännu inte klarlagda. 
När det gäller fågel och fladdermöss beräknas risken vara liten att dessa dör 
på grund av vindkraftverk jämfört med annan mänsklig påverkan, förutsatt 
att hänsyn till dessa risker tas vid lokaliseringen. Vissa fågelarter uppvisar 
undvikandebeteende vid vindkraftsparker vilket innebär att de måste söka 
föda någon annanstans. Det kan då uppstå habitatförlust, som i det här fallet 
innebär att en art inte längre har tillgång till en livsmiljö den tidigare haft 
tillgång till. En positiv effekt av vindkraft är att vindkraftverkens fundament 
kan fungera som konstgjorda rev och locka till sig både ryggradslösa djur, 
fisk och marina däggdjur (Naturvårdsverket, 2012). 
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Kablar 

Anläggandet av en sjökabel medför fysiska ingrepp i bottenmiljön. Kabeln 
kan läggas upp till en meter under havsbotten. Anläggningsarbetet medför 
grumling av vattnet, förändrad bottenmaterialstruktur och lokal påverkan 
på vattenväxter. Grumlingen kan påverka fisk, bottenfauna och bottenflora. 
Bottenväxter och bottenlevande djur kan dock etablera sig på nytt över den 
nedlagda kabeln. Under drifttiden bedöms påverkan i huvudsak begränsas 
till tillfällen då kabeln eventuellt ska repareras. Alla elektriska kablar ge-
nererar elektromagnetiska fält som kan påverka marina organismer i olika 
utsträckning. Kraftfälten varierar beroende på vilken typ av kabel som an-
vänds och mängden elektricitet som överförs. Genom olika skyddsåtgärder, 
som exempelvis att gräva ner kabeln i botten, kan kraftfältens påverkan på 
marina organismer minimeras. Detta kan vara viktigt där högspännings-
kablar korsar vandringsvägen för ål (Naturvårdsverket, 2012).

Klimat 

Vindkraft och vågkraft är förnybara energikällor, som inte bidrar till utsläpp 
av växthusgaser eller andra föroreningar vid drift och med låga livscykel-
utsläpp av koldioxid. Det är positivt för havsmiljön eftersom klimateffekter 
och framför allt den pågående havsförsurningen utgör betydande hot mot 
marina ekosystem i en nära framtid.

7
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Planeringsmålet som relaterar till 
försvar är: 
• Skapa förutsättningar för 

försvar och säkerhet.

Försvar
Sveriges totalförsvar består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil 
verksamhet (civilt försvar).

Försvarsmaktens uppgift är att upprätthålla och utveckla ett militärt försvar 
med förmåga till väpnad strid. Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige 
och främja svensk säkerhet genom insatser nationellt och internationellt, 
upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet samt värna 
Sveriges suveräna rättigheter och nationella intressen utanför det svenska 
territoriet.

Det civila försvaret ska värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste 
samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat 
angrepp eller krig i omvärlden. Flera statliga myndigheter och andra aktörer 
har ansvar inom det civila försvaret. De senaste åren har planeringen av det 
civila försvaret återupptagits.

Befintlig användning
Försvarsmaktens marina sektor bedriver övervakning och signalspaning. 
Båda delarna har en teknisk funktion men övervakning är även fysisk. Till 
skillnad från armén så bedrivs den marina verksamheten ständigt skarpt på 
grund av övervakning. Det betyder att det som gäller i kris eller krig även 
gäller i andra tider. 

Övningar 

För att upprätthålla och utveckla förmågan till väpnad strid på, över och un-
der vattenytan finns marina övnings- och skjutfält runt Sveriges kust. Far-
tygsförbanden använder i samverkan med flyg- och helikopterförband ma-
rina skjutområden. Ett antal militära flygplatser nära havet används också. 
Övningar och utbildning i väpnad strid behöver genomföras på ett säkert 
sätt för förbanden men också för allmänheten samt civil sjö- och flygtrafik, 
så att inte vådabeskjutning, incidenter eller olyckor inträffar. Försvarsmak-
ten genomför övningar på väst-, syd-, ost-, och Norrlandskusten med deras 
olika kustförhållanden, havsförhållanden samt hydrologiska och meteoro-
logiska betingelser. Övningar genomförs under olika ljus- och mörkerför-
hållanden och vid alla tider på året och dygnet. Fartygsförbanden har behov 
av att genomföra övningar med bland annat skarp ammunition i närheten 
av sina ordinarie örlogshamnar men också från tillfälliga baser längs Sveri-
ges kust.

Signalspaning 

Försvarets radioanstalt, FRA, bevakar konflikter utomlands och främmande 
makters agerande och avsikter som har betydelse för svensk utrikes-, säker-
hets- och försvarspolitik. Signalspaning är störningskänslig och har behov 
av skydd för att motverka störningar från andra verksamheter. Järnvägar, 
motorvägar, elkraftsanläggningar och radiomaster är landbaserade verk-
samheter som kan störa signalspaning inom cirka en mil i spaningssektorn. 
Vindkraft, särskilt havsbaserad, kan störa signalspaning på ett betydligt 
längre avstånd.

7

Havsplaner | Del 7 - Planeringsförutsättningar | Förslag på granskning



181

7Civilt försvar

Det militära försvaret har ett starkt intresse av att samhällets funktionalitet 
upprätthålls. Samhällets samlade förmåga att stödja Försvarsmakten när det 
råder höjd beredskap är en del av totalförsvaret. Det civila försvaret är bero-
ende av att enskilda intressen som transporter med mera kan bedrivas och 
fungerar vid höjd beredskap eftersom flödet av varor och tjänster är viktigt 
för en trygg försörjning. Farleder till strategiska hamnar liksom havsför-
lagda kablar för elförsörjning och kommunikation är delar av det civila för-
svaret som ingår i havsplaneringen.

Anspråk
Försvarsmakten är beroende av övnings- och skjutfält för att kunna genom-
föra övningar vid olika kust- och havsförhållanden, utan störningar av fy-
siska eller tekniska hinder som begränsar verksamheten för flyg och fartyg. 
För signalspaningen finns det behov av skydd för att motverka störningar 
från andra verksamheter som påverkar sambands- och radarsystem och 
som också kan medföra begränsningar i flyg- och sjösäkerheten.

Påverkan av fasta installationer 

Inom en del områden riskerar etablering av vindkraftverk och andra höga 
objekt att medföra betydande negativ påverkan på militära intressen och ut-
pekade riksintressen för totalförsvarets militära del. Den närmare påverkan 
kan i vissa fall inte beskrivas öppet med hänsyn till att informationen om-
fattas av försvarssekretess. Generellt kan beskrivas att vindkraftverk medför 
skada på militära intressen bland annat i form av:

• påverkan på tekniska system och möjligheten att nyttja dessa för att ge-
nomföra bevakning av Sveriges territorium, 

• begränsningar i möjligheten att utbilda och öva de förmågor som är en 
förutsättning för att Försvarsmakten ska nå operativ effekt,

 • begränsningar i möjligheten till skydd av landets territorium vid en even-
tuell framtida konflikt i strategiskt viktiga områden.

Etablering av vindkraftverk och andra höga objekt kan inom en del om-
råden innebära konflikt med riksintressen för totalförsvarets militära del. 
Anläggningar för energiutvinning kan vara förenliga med de militära intres-
sena, men exakt utbredning av parker och placering av enskilda vindkraft-
verk behöver bedömas i varje enskilt fall för att utreda den exakta effekten 
på de militära intressena.

Framtiden 

Riksdagen fattade i juni 2015 beslut om att Sveriges militära operativa för-
måga ska öka. En ökad förmåga uppnås bland annat genom ökad övnings-
verksamhet i havsområdena. Det väntas innebära att Försvarsmakten ökar 
sitt nyttjande av havsanknutna utpekade riksintresseområden.

Det försvarspolitiska läget har förändrats under senare år och även läget för 
civilt försvar, vilket betyder att handlingsfriheten är viktig. En viktig fråga är 
att hålla farleder fria, både huvudfarleder och alternativa farleder.
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7Utvecklingen går mot rörliga tekniska anläggningar, vilket innebär att det 
blir svårare att förutse var försvarsverksamheten kan störas. Tekniken blir 
mer störningskänslig och störning från fasta installationer i havet bedöms 
öka.

Riksintresseanspråk enligt 3 kapitlet miljöbalken
Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret ska så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan motverka totalförsvarets 
intressen, enligt 3 kapitlet 9 § miljöbalken.

Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets 
anläggningar ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkom-
sten eller utnyttjandet av anläggningarna.

Totalförsvarets civila del

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ansvar att iden-
tifiera riksintressen för totalförsvarets civila del. Arbete med att utveckla 
underlag pågår. Om riksintresseområden inom havsplanernas geografiska 
avgränsning kommer att identifieras kan inte förutses i dagsläget.

Havskablar och farleder som utgör allmänna intressen i det civila försva-
ret kan även utgöra riksintresseanspråk för kommunikationer (3 kapitlet 8 
§ miljöbalken) som Energimyndigheten, Post- och telestyrelsen respektive 
Trafikverket ansvarar för att redovisa.

Totalförsvarets militära del 

Försvarsmakten beslutar om riksintresseanspråk och deras influensområ-
den och andra områden av betydelse för totalförsvarets militära del. Inom 
de områden som har utpekats som riksintresse av Försvarsmakten finns 
övnings- och skjutområden, tekniska anläggningar och militära flygplatser. 
Värdebeskrivningar finns på Försvarsmaktens webbplats. 

Försvarsmaktens riksintressen utgörs dels av riksintressen som kan redovi-
sas öppet, dels av riksintressen som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. 
Även de områden som med hänsyn till försvarssekretess inte kan redovisas 
öppet beaktas i havsplaneringen.

Utöver gällande riksintresseanspråk finns det andra områden som Försvars-
makten anser är av stort allmänt intresse. Sådana områden kan omfattas av 
sekretess.

Läs mer om riksintresseanspråken 
på Försvarsmaktens webbplats.

I december 2018 tog Försvarsmak-
ten beslut om förnyad redovisning 
av riksintressen. På grund av att 
de tillkommande sjöövningsom-
rådena inte har hunnit hanteras 
i planeringsprocessen är de inte 
övervägda i detta granskningsför-
slag till havsplaner.
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Sjöövningsområden

Omgivningspåverkan

Område med särskilt behov av hinderfrihet

Stoppområde för höga objekt

MSA-område

Övrigt influensområde

Riksintresseanspråk för totalförsvaret, 
3 kap. 9 § MB

Andra anspråk, influensområden

Öppet redovisade riksintresseanspråk och influensområden, 
2018-11-30, som relaterar till havet för totalförsvarets militära 
del. Riksintresseområden som omfattas av sekretess finns inte 
med på kartan. 

(Försvarsmakten)

Karta 17. Försvar: Riksintresseanspråk och 
influensområden
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Beskrivning av riksintressekategorier inom totalförsvarets militära 
del och influensområden
Riksintresse sjöövningsområde
I ett sjöövningsområde bedrivs verksamhet både i havet och i luften. Tempo-
rär avlysning förekommer. Fasta anläggningar riskerar att skada riksintresset.

Riksintresse med influensområde; omgivningspåverkan
Riksintresseområden (övnings- och skjutfält eller flygplatser) som har ett 
influensområde kopplat till sig i form av buller- och riskområde. Temporär 
avlysning förekommer.

Område med särskilt behov av hinderfrihet (influensområde) 

Influensområde för militära skjutfält där själva funktionen militär verksamhet i 
form av exempelvis målflyg och annan samövning mellan mark och luft utgör 
riksintresset. Inom ett sådant område kan höga objekt medföra skada på den 
verksamhet som Försvarsmakten bedriver.

Influensområdet kan även gälla kustnära väderradar. Inom väderradarns influ-
ensområde kan höga objekt störa. Närmast väderradarn är det förbjudet att 
uppföra vindkraftverk. I området runt omkring kan en bedömning av påverkan 
göras i enskilda fall.

Stoppområde för höga objekt (influensområde)
Influensområde för militära flygplatser, där själva funktionen militär flygverk-
samhet utgör riksintresset. Inom dessa områden kan inga nya höga objekt 
uppföras, med hänsyn till gällande regler kring verksamhetssäkerhet och 
Försvarsmaktens taktiska uppträdande i luftrummet. Det inverkar på havspla-
neringen genom att fasta installationer högre än 20 meter över havet inte kan 
förekomma inom området.

MSA-område (influensområde) 
MSA-område (Minimum Safe Altitude, militär definition) är ett influensom-
råde för luftrum och innebär skydd av all flygtrafik vid start och landning. Ett 
sådant område utgör den yta inom vilket det finns fastställda höjder för hög-
sta tillåtna objekt som kan tillkomma i området runt en flygplats. Den militära 
MSA-ytan har 46 kilometers radie, den civila MSA-ytan har 55 kilometers 
radie. Höga fasta installationer som är högre än den fastställda MSA-höjden 
kan inte förekomma.

Övrigt influensområde 
Influensområden för riksintressen som inte kan redovisas öppet. Här görs en-
skilda prövningar i varje ärende, för såväl höga objekt som annan etablering 
för att bedöma om risk för konflikt uppstår. Fasta installationer bör undvikas.

Internationellt samspel
Utanför ett lands territorialhav kan andra länder genomföra militära öv-
ningar, vilket Nato och grannländer gör i svensk ekonomisk zon. Därför är 
möjligheten att genomföra försvarsövningar inom svensk ekonomisk zon 
ett internationellt intresse i havsplaneringen. När Sverige i sin övningsverk-
samhet samverkar internationellt används ordinarie svenska sjöövningsom-
råden. Fasta anläggningar som kablar i havet kan vara en del av andra län-
ders totalförsvar, vilka kan påverka den svenska havsplaneringen angående 
användning och beslut om installationer i Sveriges havsplaneområden. 
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7Juridiska förutsättningar
Enligt miljöbalken ska mark- och vattenområden som har betydelse för to-
talförsvaret så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan mot-
verka totalförsvarets intressen. Enligt 3 kapitlet 10 § miljöbalken ska, vid 
avvägning mellan två oförenliga riksintressen, företräde ges till försvars-
intresset om ett område eller del av området behövs för en anläggning för 
totalförsvaret.

Försvarsverksamhet ska följa de allmänna hänsynsreglerna i 2 kapitlet mil-
jöbalken. I allmänhet behöver verksamheten även tillståndsprövas enligt 
miljöbalken. Det kan vara fråga om skjutfält som är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig miljöfarlig verksamhet. Sprängning i vattenområde kan även 
betraktas som anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet. 

Enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för uppgifter som 
rör totalförsvaret, om det kan antas skada landets försvar eller vålla fara för 
rikets säkerhet om uppgiften röjs. Det gäller exempelvis landskapsinfor-
mation om militärgeografiska förhållanden, fasta försvarsanläggningar för 
krigsbruk och platser från vilka signalspaning bedrivs.

I skyddslagen (2010:305) regleras förstärkt skydd för byggnader, områden 
och andra objekt mot sabotage, spioneri och röjande av hemliga uppgif-
ter, som rör totalförsvaret. Till ett vattenområde av särskild betydelse för 
försvaret som har klassats som skyddsobjekt har obehöriga inte tillträde. 
Förbudet kan förenas med förbud mot avbildningar, beskrivningar eller 
mätningar. Undersökningar enligt minerallagen (1991:45) får inte utan till-
stånd från länsstyrelsen äga rum inom 200 meter från skyddsobjekt eller på 
sådant avstånd som regeringen bestämmer. Enligt lagen om skydd för land-
skapsinformation (1993:1742), som reglerar lägesbestämd information om 
förhållanden på och under markytan samt på och under sjö- och havsbot-
ten, krävs tillstånd för bland annat sjömätning, fotografering från luftfartyg 
inom vissa områden, upprättande av databaser med landskapsinformation 
samt för spridning av flygbilder.

Miljö och klimat
Nyttjandet av ammunition vid skjutövningar orsakar tillförsel av metaller 
till vattenmiljön vilket bidrar till föroreningssituationen i havet. Lokalt kan 
detta tillskott av metaller med tiden bli hög. Höga ljud skapas vid skjut-, 
sprängnings-, flyg- och fartygsövningar och orsakar störningar i djurlivet 
både under och ovan havsytan. Ljudstörningar under vissa delar av året då 
den biologiska aktiviteten är hög är ofta allvarligare än vid andra tidpunk-
ter. Det handlar om lekperioder för fisk, sälars kutningsperiod eller fåglars 
häcknings- och ruvningsperioder. För att kunna ta hänsyn till när risk för 
påverkan är stor har Försvarsmakten utvecklat en marinbiologisk kalender. 
Den innehåller information om vilka områden som är känsliga för påver-
kan från undervattensbuller vid olika tider på året.

Försvarsmakten har sedan år 2016 nya mål inom områdena energieffekti-
visering, minskad andel osorterat avfall och miljöhänsyn vid övningar och 
insatser. Målen ska vara uppnådda 2020 (Försvarsmakten, 2019).
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7Klimat 

Extrema väderhändelser kan förändra livsbetingelserna på olika platser 
och förstärka redan existerande konfliktdrivande faktorer. Klimatföränd-
ringar innebär också förändringar i Arktis, vilket ökar intresset för och den 
strategiska betydelsen av närområdet och Östersjön.
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7Infrastruktur
Infrastruktur är anläggningar för transport av varor, personer och tjänster 
samt för överföring av energi och information. I detta avsnitt behandlas 
transportinfrastruktur för vägar, järnvägar och luftfart. Infrastruktur för 
energi och sjöfart behandlas under avsnitten Energi och Sjöfart. Det finns 
även kablar för kommunikation i havet. Transportinfrastrukturen möjliggör 
förbindelse och kommunikation inom och mellan regioner och länder. Det 
finns för närvarande två längre fasta förbindelser från det svenska fastlan-
det över havet, Ölandsbron och Öresundsförbindelsen. Den senare har både 
fordons- och tågtrafik. Det finns tio flygplatser med civil luftfart med trafik-
flyg som är belägna nära havet. Luftfarten har anspråk på luftrummet över 
vissa delar av havet, då inga byggnader över 300 meter får uppföras i inflyg-
ningsområdena (MSA-område, Minimum Sector Altitude, civil definition).

Befintlig användning

Väg och järnväg

Ölandsbron över Kalmarsund binder samman Kalmar på fastlandet med 
Färjestaden på Öland. Bron är 6,1 kilometer lång med en segelfri höjd på 36 
meter och en fri brobredd på 13 meter. 

Öresundsförbindelsen är en 15,9 kilometer lång förbindelse över och un-
der Öresund, mellan Malmö vid Limhamn och Köpenhamn vid Amager. 
Högbron har en segelfri höjd av 57 meter över Flintrännan. Förbindelsen 
består av motorväg och dubbelspårig järnväg. Under 2017 passerade cirka 
7,5 miljoner fordon Öresundsförbindelsen, vilket motsvarade nästan 21 000 
fordon per dygn (Øresundsinstituttet, 2018). 

Flygplatser 

De tio största civila flygplatserna i Sverige, som är belägna nära havet, är 
Luleå (Kallax), Umeå, Skellefteå, Visby, Örnsköldsvik, Kramfors-Sollefteå, 
Sundsvall-Timrå (Höga kusten Airport), Ronneby (Kallinge), Halmstad och 
Kalmar. Flera av dessa flygplatser är även militära, till exempel Luleå, Visby 
och Ronneby. För att flygtrafiken ska fungera säkert finns det runt alla flyg-
platser ytor som ska hållas fria från hinder. De militära flygplatserna har 
specifika krav på hinderfrihet på grund av att det även kan finnas behov av 
övningar i lågflygning.

Kablar för data- och telekommunikation

Samhällets beroende av internet ökar hela tiden liksom behovet av kom-
munikation mellan Sverige och andra länder. Merparten av denna kom-
munikation med andra länder sker genom kablar i havet. Ett exempel på 
sådan kommunikation är radiolänkarna mellan Sverige och Danmark över 
Öresund samt mellan fastlandet och Gotland.

Även om överföringskapaciteten i kablarna ständigt ökar, finns behov av fler 
kablar för att skapa utrymme och säkerhet i näten.

Planeringsmålet som relaterar till 
infrastruktur är: 
• Skapa förutsättningar för god

tillgänglighet.
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7Anspråk

Mål för transportpolitiken 

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekono-
miskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet. Funktionsmålet för tillgänglighet innebär att 
transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till 
att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och använd-
barhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Av särskild betydelse 
för behovet av vägar eller tunnlar, som förbinder Sverige med andra länder, 
är två preciseringar av funktionsmålet. Den ena preciseringen innebär att 
näringslivet ska ges tillgång till transporter av bättre kvalitet och stärka den 
internationella konkurrenskraften. Den andra preciseringen innebär att till-
gängligheten ska förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige 
och andra länder. Hänsynsmålet för säkerhet, miljö och hälsa innebär bland 
annat att transportsystemets utformning, funktion och användning ska bi-
dra till det övergripande generationsmålet för miljö och att miljökvalitets-
målen nås. 

Utveckling och trender

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör har utretts för att 
fördjupa integrationen i Öresundsregionen, skapa möjligheter för en större 
arbetsmarknad och bostadsmarknad samt för att avlasta Öresundsbron och 
väg E6. En ny förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör anses vara vik-
tig för främst godstrafiken mellan Sverige och kontinenten som förväntas 
öka och för ökade persontransporter. 

Malmös och Köpenhamns kommuner har genomfört en förstudie om hur en 
tunnelbaneförbindelse mellan städerna kan skapa ytterligare kapacitet förbi 
Öresund och därmed stärka integrationen och tillväxten i området. Motivet 
för förbindelsen är att den dagliga pendlingen mellan Malmö och Köpen-
hamn ökar snabbare än den övriga Öresundstrafiken. När tunneln under 
Fehmarn bält är klar år 2020 blir Öresundsbrons kapacitet mer ansträngd.

Landskrona stad har utrett möjligheterna till det som kallas “Europaspåret”, 
som är en föreslagen järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpen-
hamn. Öresundsbron som beräknas stå inför ökad framtida belastning kan 
med Europaspåret effektivt avlastas. Projektet har resulterat i en utredning 
av Landskrona stad 2015 och en uppföljande rapport 2017 (Landskrona stad, 
2017).

Förutsättningar för en fast förbindelse över Kvarken mellan Sverige och 
Finland i Bottniska viken i form av en kombination av bro och tunnel har 
studerats i en utredning från år 2000 samt pekats ut i Umeås översiktsplan 
som en framtidsvision. 

Förbindelsen är tänkt att gå mellan Replot på finska sidan och Holmsund på 
svenska sidan med en totallängd av 51,7 kilometer. Möjligheter som nämns 
i sammanhanget är att eventuellt samordna vindkraftsutbyggnad och drag-
ning av en kabel för strömöverföring med vägförbindelsen.
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7Riksintresseanspråk enligt 3 kapitlet miljöbalken

Trafikverket beslutar om riksintressen för anläggningar för kommunikatio-
ner för sjöfart, väg, järnväg och luftfart enligt 3 kapitlet 8 § miljöbalken. 
Anspråken avser befintliga, planerade och framtida anläggningar. 

Post- och telestyrelsen beslutar om riksintressen för anläggningar för elek-
tronisk kommunikation enligt 3 kapitlet 8 § miljöbalken. Inga riksintressen 
har pekats ut för havsbaserad elektronisk kommunikation i havsplaneom-
rådena. I dagsläget saknas övergripande nationell planering för tele- och 
kommunikationskablar.

Både Öresundsförbindelsen och Ölandsbron är utpekade som riksintressen. 
Ölandsbron, väg 137, är av särskild betydelse för regional och interregional 
trafik mellan Öland och fastlandet. Trafikverket har även redovisat framtida 
fasta förbindelser mellan Helsingborg och Helsingör som riksintressen. Den 
framtida vägen är av särskild betydelse för regional eller interregional trafik. 
Samtliga tio flygplatser vid havet är utpekade som riksintressen för luftfart 
av Trafikverket.

Läs mer om riksintresseanspråken 
på Trafikverkets och Post- och 
telestyrelsens webbplatser. 

Juridiska förutsättningar
Utbyggnad av bebyggelse och anläggningar föregås av planläggning och 
bygglov enligt plan- och bygglagen (2010:900). Kommunerna har ansvar 
för översiktsplaner, detaljplaner och bygglov vilket i huvudsak har betydelse 
för landområden och kustvatten, men sträcker sig ut till territorialgränsen. 
När det gäller infrastruktur som väg- eller järnvägsbroar och tunnlar, i havet 
med anslutning till landområden föregås planeringen normalt av en vägplan 
eller järnvägsplan enligt väglagen (1971:948) respektive lagen (1995:1649) om 
byggande av järnväg. 

Miljö och klimat

Miljöpåverkan 

Anläggning av broar och tunnlar i havet sker ofta i grunda områden och 
till stor del nära kusten eller på utsjöbankar. Miljöpåverkan uppstår främst 
vid anläggning av fundament och tunnlar. Anläggningar som tunnlar, fun-
dament och pirar medför att strömförhållandena ändras, vilket i sin tur på 
sikt påverkar bottensedimenten runt omkring. Under anläggningsfasen 
rörs sediment upp från havsbottnen och muddring kan behövas med kon-
sekvenser för naturmiljön. Under driftfasen kan nya anläggningar utgöra 
ett hinder för migrerande arter både under och över vattenytan. Nya an-
läggningar kan ensamma eller i kombination med andra anslutande anlägg-
ningar leda till fragmentering av landskapet. Särskilda skyddsåtgärder kan 
behöva genomföras för att minska uppkomst av störande ljud- och ljusbar-
riärer. Sedan anläggningarna har tagits i bruk sker en förändring av tidigare 
transportmönster.

Klimat

De sammanlagda effekterna på utsläpp av växthusgaser och på klimatet av 
förändrade transportmönster behöver utredas för varje infrastrukturprojekt.
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Havsplaneområden

Data- och telekabel (Telia)

Data- och telekabel (PTS)

Flyg, MSA-område i grannland

Flygplats flyghinder influensomrade

Flyg, skyddsområde runt flygplats (MSA) 

Järnväg

Järnväg, Öresundsbroförbindelsen

Framtida järnväg

Framtida järnväg, HH-förbindelsen

Vägnät

Riksintresseanspråk för 
infrastruktur, 3 kap. 8 § MB

Andra anspråk för infrastruktur

(Havs- och vattenmyndigheten, Helcom, 
Post- och telestyrelsen)

Karta 18. Infrastruktur: Riksintresseanspråk och 
andra anspråk
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Kultur
Kulturhistoriska värden har betydelse för människors välbefinnande och för 
identitet och sammanhang i tillvaron. Kulturmiljön har även betydelse för 
lokal och regional ekonomisk utveckling. Kust- och skärgårdslandskapen 
har till stor del präglats av de traditionella näringarna fiske, sjöfart, jord-
bruk, industri och turism, som i sin tur uppstått just där på grund av kopp-
lingen till havet. Värdefulla miljöer, landskap och byggnader är här knutna 
till skärgårdsjordbruket, fiskelägen och badorter, hamnar, befästningar, fyr- 
och lotsplatser och kustanknuten industri. Ofta kan kulturvärden till havs 
få sin förklaring och sitt sammanhang av lämningar eller miljöer på land. 

Kulturarvet i havet
I svenska vatten finns ett omfattande kulturarv som består av fartygsläm-
ningar, boplatser från äldre stenålder, pålspärrar, hamnanläggningar med 
mera. Sjöfarten har varit mycket intensiv genom århundradena, vilket har 
resulterat i ett stort antal skeppsvrak i svenska vatten. Där finns också land-
skap under ytan med sjunkna boplatser från stenåldern, fartygsspärrar från 
vikingatid och medeltid samt rester efter hamnar, ankringsplatser och indu-
strier. Kunskapen om var lämningar finns är dock låg, främst beroende på 
att det saknas systematiska inventeringar. Det verkliga antalet kulturhisto-
riskt värdefulla fartygslämningar och andra lämningar kan vara mångdub-
belt fler än de som är kända i dag.

Av Sveriges 1,8 miljoner registrerade fornlämningar utgörs cirka 20 000 av 
maritima objekt (Havs- och vattenmyndigheten, 2015b). De flesta av dessa 
är fartygslämningar. Det finns cirka 3 400 lokaliserade kulturhistoriskt vär-
defulla fartygslämningar registrerade samt förlisningsuppgifter om ytter-
ligare 12 000. Även yngre vrak kan ha såväl ett stort kulturhistoriskt som 
vetenskapligt värde, till exempel skepp som sänktes under världskrigen. I 
Östersjön och Bottniska viken är kulturhistoriska lämningar ofta välbeva-
rade beroende på unika förutsättningar. Den låga salthalten och låga vat-
tentemperaturen medför att det inte finns organismer som bryter ner trä.

I södra Östersjön finns möjlighet att hitta stenålderslämningar ned till cirka 
30 meters djup. Här finns fynd av boplatser från äldre stenålder då det var 
fast landförbindelse mellan det som i dag är Sverige och kontinenten, bo-
platser som till följd av landsänkningen har hamnat under vatten. Spår finns 
även av översvämmade landskap som visar landskapsutvecklingen efter is-
tiden. Lämningarna som bevaras under vatten ger stor möjlighet att öka 
kunskapen om stenåldern. På grund av landhöjningen i nordligare delar av 
Sverige kan däremot havsanknutna lämningar återfinnas på land och den 
stora landhöjningen har till exempel präglat landskapet Höga kusten i Ång-
ermanland. Kulturarvet i och i anslutning till havet är mångfacetterat och 
kust- och skärgårdsområdena präglas av en stor variationsrikedom, där oli-
ka sträckor har sina förutsättningar och sin specifika historia och identitet.

Planeringsmålet som relaterar till 
kultur är: 
• Skapa förutsättningar för regi-

onal utveckling, rekreation och
bevarande av kulturvärden.

7
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Anspråk

Statliga kulturmiljömål

Enligt de statliga kulturmiljömålen ska kulturmiljöarbetet främja:
• Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, an-

vänds och utvecklas.
• Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och 

ta ansvar för kulturmiljön.
• Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till 

kunskap, bildning och upplevelser.
• En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmil-

jön tas till vara i samhällsutvecklingen.

Miljökvalitetsmål

I arbetet med att förverkliga målet om en långsiktigt hållbar god livsmiljö 
ingår även kulturmiljön. För kulturmiljön innebär en hållbar utveckling att 
samhället och den enskilda medborgaren genom varsamhet och hushåll-
ning bevarar och brukar miljön så att historisk mångfald tas tillvara och 
skador på kulturmiljön inte uppstår. Miljökvalitetsmålet Hav i balans samt 
levande kust och skärgård och tre av dess preciseringar berör kulturmiljö. 
För att målet ska nås fordras att främmande arter och genotyper inte hotar 
kulturarvet, att kulturvärden är bevarade och förutsättningar för fortsatt be-
varande och utveckling av värdena finns. Målet berör också det arkeologiska 
kulturarvet i form av förhistoriska boplatser, fartygslämningar och andra 
fornlämningar under vatten och tillståndet för att dessa kulturhistoriska 
lämningar ska vara oförändrat. 

Riksintresseanspråk enligt 3 kapitlet miljöbalken

Riksantikvarieämbetet beslutar om riksintressen för kulturmiljövård enligt 
3 kapitlet 6 § miljöbalken. 

I dag finns inga utpekade områden av riksintresse för kulturmiljövård i det 
område som omfattas av havsplanerna. Längs kusten finns utpekade riksin-
tressen som indirekt kan beröras av verksamheter i havet.

Riksintressen enligt 4 kapitlet miljöbalken

Det finns geografiskt avgränsade riksintresseområden angivna i miljöbal-
ken, beslutade av riksdagen. 
• Riksintressen för obruten kust, 4 kapitlet 3 § miljöbalken.
• Riksintressen för högexploaterad kust, 4 kapitlet 4 § miljöbalken.

Dessa områden är med hänsyn till sina natur- och kulturvärden i sin helhet 
av riksintresse och användning får inte påtagligt skada områdenas natur- 
och kulturvärden.

Avgränsningarna som anges i miljöbalken är övergripande och kan av-
gränsas närmare i den kommunala översiktsplaneringen i dialog med 
länsstyrelsen.

Läs mer om riksintresseansprå-
ken på Riksantikvarieämbetets 
webbplats.

Läs mer om riksintressen på 
Boverkets webbsida.

7
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Havsplaneområden

Obruten kust, 3 § 

Högexploaterad kust, 4 § 

Kulturmiljövård, 6 § 

Riksintressen enligt 4 kap. MB

Riksintressanspråk enligt 3 kap. MB

Karta 19. Kulturmiljö: Riksintressen och 
riksintresseanspråk



Havsplaneområden

Världsarv enligt världsarvskonventionen, 
UNESCO

Kulturreservat, 7 kap. 9 § MB

Landskapsbildsskydd, bildat med stöd av 
19 § i den tidigare naturvårdslagen
Kulturhistoriska värdekärnor ur Sveriges 
kust- och skärgårdslandskap 

Andra värdefulla områden för kulturmiljö

(Helcom, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet)

Karta 20. Kulturmiljö: Andra värdefulla områden



Havsplaneområden

Antal kända fartygslämningar och 
förlisningsuppgifter per kvadratmil 

Inga registrerade

1

2-5

6-10

>10

(Riksantikvarieämbetet)

Karta 21. Kulturmiljö: Koncentration av 
fartygslämningar
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7Övriga planeringsförutsättningar

Världsarv bedöms vara så värdefulla från kultur- eller naturmiljösynpunkt att 
de är en angelägenhet för hela mänskligheten. De pekas ut enligt UNESCO:s 
världsarvskonvention (Riksantikvarieämbetet, 2018). Inom havsplaneområ-
det finns ett världsarv, Höga kusten, där även finska Kvarkens skärgård in-
går. I anslutning till havsplaneområdet finns världsarven hansestaden Visby, 
örlogsstaden Karlskrona samt södra Ölands odlingslandskap.

För att möjliggöra vård och bevarande av värdefulla kulturpräglade land-
skap kan länsstyrelser och kommuner bilda kulturreservat. Längs den 
svenska kusten finns några kulturreservat i anslutning till havet men inget 
inom havsplaneområdet.

Landskapsbildskydd är en äldre skyddsform från den tidigare naturvårdsla-
gen, i syfte att skydda stora områden från större påverkan eller förändring. 
Inom havsplaneområdet finns landskapsbildskydd för ett område vid Öre-
grund och Östhammar.

Kulturhistoriska värdekärnor redovisas i en rapport av Riksantikvarieäm-
betet. Värdekärnorna sammanfaller i väsentliga delar med de områden som 
omfattas av miljöbalkens geografiska hushållningsbestämmelser. Rapporten 
är Riksantikvarieämbetets redovisning av ett regeringsuppdrag att beskriva 
kulturmiljövårdens intressen i förhållande till en utbyggnad av vindkraft i 
bland annat kust- och havsområden (Nordström, 2003). Utblickarna mot 
havet bedöms vara mycket viktiga och de angivna värdekärnorna inkluderar 
ett generellt hänsynsavstånd. För att undersöka hur en anläggning eller an-
nan verksamhet i havet kan påverka en kulturhistorisk miljö behövs emel-
lertid fördjupade studier utifrån verksamhetens art och omfattning samt de 
lokala förutsättningarna.

Den europeiska landskapskonventionen (Europeiska rådet, 2000) syftar 
till att förbättra skydd, förvaltning och planering av landskap i Europa. Ett 
landskap definieras som ett område sådant som det uppfattas av människor 
och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan natur-
liga och/eller mänskliga faktorer. Landskapskonventionen inbegriper även 
havsområden.

Biosfärområden som utses av UNESCO är modellområden för hållbar ut-
veckling, i syfte att både bruka och bevara naturen på ett hållbart sätt. De 
är ett komplement till bland annat kultur- och naturreservat men innebär 
inget formellt skydd. I anslutning till havsplaneområdet finns biosfärområ-
dena Blekinge Arkipelag och Vattenriket i Kristianstad.

Utveckling av planeringsunderlag

Kunskap saknas i hög grad om kulturarvet i havet, såväl vad gäller detaljer 
som översikter och sammanställningar. I Riksantikvarieämbetets fornmin-
nesinformationssystem finns information om samtliga kända registrerade 
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige. För havet 
är emellertid informationen ofullständig på grund av att kartering saknas 
och kunskapsbehovet är stort beträffande positionering av lämningar under 
vattnet. Vid verksamhet i havet kan tidigare okända fornlämningar påträffas 

Havsplaner | Del 7 - Planeringsförutsättningar | Förslag på granskning



197

7i områden som inte har undersökts. I områden där det inte finns registre-
rade fornlämningar kan det således finnas lagskyddade objekt. Områden 
där dykarskolor och dykklubbar finns etablerade är generellt de områden 
där flest fartygslämningar har upptäckts.

För den nationella havsplaneringen behövs planeringsunderlag som är sam-
ordnade mellan länen, eftersom kulturarvet i och i anslutning till havet är 
så variationsrikt och skiljer sig åt mellan Sveriges olika landskap och havs-
områden. Planeringsunderlagen ska kunna användas i en strategisk plan 
på övergripande nivå. För både nationell och lokal havsplanering behövs 
planeringsunderlag som återger vilken betydelse kulturvärdena har i den 
fysiska planeringen.

Läs mer om EU-projektet 
BalticRIM om kulturarv på 
webben.

Internationellt samspel 
Länderna runt Östersjön samarbetar i EU-projektet BalticRIM i syfte att 
integrera havets kulturarv i havsplaneringen.

Juridiska förutsättningar
Kulturmiljölagen (1988:950) reglerar tillståndsprocesser för verksamheter 
som kan påverka fornlämningar. Fornlämningar är skyddade enligt kultur-
miljölagen oavsett om de är kända eller inte. Lagen föreskriver att en far-
tygslämning ska betraktas som fornlämning om den är äldre än från 1850. 
Länsstyrelsen kan dock bestämma att en yngre fartygslämning ska räknas 
som fornlämning om den har ett tillräckligt kulturhistoriskt värde. Även i 
den angränsande zonen utanför territorialhavet har Sverige rätt att skydda 
arkeologiska och historiska föremål som påträffas. Den angränsande zonen 
redovisas i »Figur 5. Gränser i havet« på sidan 12 i Del 1. 

Miljöbalken ska tillämpas så att bland annat värdefulla kulturmiljöer skyd-
das och vårdas. Kulturmiljö ingår i de så kallade hushållningsbestämmel-
serna och i bestämmelserna om miljökonsekvensbeskrivningar samt skydd 
av områden. Kommunerna har ansvar för kulturmiljöfrågor även utifrån 
bestämmelserna i plan- och bygglagen.

Utredning och samråd enligt kulturmiljölagen

Vid verksamhet i havet kan en arkeologisk utredning enligt kulturmiljöla-
gen krävas. Ett beslut om arkeologisk utredning fattas av länsstyrelsen och 
en ändring av en fornlämning kräver tillstånd av länsstyrelsen. Tidigt sam-
råd med länsstyrelsen bör genomföras för att kulturmiljöfrågorna ska kom-
ma med i ett tidigt skede av planeringen. Med information om de lokala pla-
neringsförutsättningarna kan risken för påverkan på kulturmiljöer minska. 
Till exempel kan det vara svårare att ändra lokalisering av en landanslutning 
i ett sent skede. När ett vattenområde exploateras kan påverkansområdet på 
bottnen vara betydligt större än själva exploateringsområdet. 

Kulturmiljölagen (1988:950) 
reglerar tillståndsprocesser för 
verksamheter som kan påverka 
fornlämningar. 
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7Miljö och klimat
Många fartygslämningar utgör potentiella miljöhot genom förekomst av bly, 
koppar och andra miljöfarliga ämnen. 

Klimat 

Klimatförändringen kan påverka hastigheten i naturliga processer som 
strandförskjutning och bottenrörelser, som på sikt kan beröra arkeologiskt 
material på havets botten. Ett förändrat klimat kan också påverka livsbe-
tingelserna i Östersjön för invasiva arter, det vill säga arter som introduceras 
till områden utanför sina ursprungliga utbredningsområden. Högre vatten-
temperatur och förändrad salthalt kan göra det möjligt för olika träätande 
organismer att etablera sig, vilket skulle skada kulturhistoriskt värdefulla 
fartygslämningar.
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Planeringsmålet som relaterar till 
koldioxidlagring är: 
• Skapa beredskap för eventuell 

framtida utvinning av mineraler 
och för koldioxidlagring.

7Lagring av koldioxid

Befintlig användning
Koldioxidlagring innebär att koldioxid från luftutsläpp avskiljs och lagras i 
geologiska formationer djupt ner under havsbotten. I dag sker ingen koldi-
oxidlagring i Sverige och inga föreslagna installationer finns. 

Det är den lokala geologin som ger förutsättningarna för koldioxidlag-
ring. Stora delar av svensk berggrund är utesluten för koldioxidlagring på 
grund av alltför låg porositet och lagringskapacitet, men i vissa delar av Sve-
rige finns porös berggrund som skulle kunna vara lämplig för lagring av 
koldioxid.

Tekniken för koldioxidlagring benämns CCS, Carbon Capture and Storage. 
Processen omfattar stegen infångning och avskiljning av koldioxid vid in-
dustri- eller förbränningsprocesser för vidare transport till lagringsplatsen 
där den därefter lagras i form av en vätska som är nästan lika tung som vat-
ten. Transporten sker antingen i rörledningar till en brunnsanläggning på 
havsbottnen eller med fartyg till en injekteringsplattform som pumpar ned 
vätskan. Brunnarna på havsbottnen upptar tillsammans med rörledningar 
maximalt ett hundratal kvadratmeter av havsbottnen i anspråk. Plattformen 
liknar en mindre oljeplattform, som antingen står på ben förankrade i havs-
botten eller flytande på pontoner.

I Sverige det lämpligast med lagring av koldioxid i djupa geologiska bild-
ningar, så kallade akviferer, med hög porositet och genomsläpplighet lämp-
ligast. Teknik som avses är välkänd och prövad och används bland annat i 
Norge där man sedan 1996 lagrar koldioxid djupt under havsbotten i norska 
Nordsjön och senare även i Norska- och Barentshavet. Sveriges geologiska 
undersökning bedömer att bättre kunskap kring akviferer är nödvändigt för 
att undersöka lagringskapaciteten. Myndigheten ser att en kostnadseffektiv 
strategi idag är att genomföra nya undersökningar på befintliga insamlade 
borrkärnor. (Sveriges geologiska undersökning, 2017b).

Anspråk
Koldioxidlagring kan vara ett sätt att minska de storskaliga utsläppen av kol-
dioxid till atmosfären genom att avskilja och lagra den i berggrunden. Sve-
rige har genom internationella överenskommelser förbundit sig att minska 
utsläppen av växthusgaser och även antagit egna klimatmål, bland annat att 
Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till at-
mosfären. En miljömässigt säker geologisk lagring av koldioxid anses därför 
kunna bidra till att nå uppsatta klimatmål. 

Inledande geologiska bedömningar indikerar att två havsområden i Sverige 
har bra potential för geologisk lagring av koldioxid: Faluddens lagringsen-
het inom delar av Borgholmformationen i sydöstra Östersjön samt Arnager 
lagringsenhet inom delar av Arnagergrönsanden utanför sydvästra Skåne.
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7Utveckling och trender

Den tekniska utvecklingen kommer att vara avgörande för vilken roll koldi-
oxidlagring kommer att ha i framtiden. 

Internationellt samspel
De nordiska länderna har sammanlagt en hög teoretisk lagringskapacitet 
för koldioxid, motsvarande lagring av mer än 500 års utsläpp på nuvarande 
nivåer (Sveriges geologiska undersökning, 2016). Forskning och datainsam-
ling om lagring av koldioxid sker i stor utsträckning genom internationella 
samarbeten. De flesta lagringsplatserna för koldioxid återfinns i Norge, men 
även Sverige och Danmark har potential i och i anslutning till Västerhavet.

Juridiska förutsättningar
Geologisk lagring av mer än 100 000 ton koldioxid får endast ske i Sveriges 
ekonomiska zon och i de områden som inte ingår i fastigheter i svenskt 
territorialhav från en nautisk mil utanför baslinjen enligt förordningen 
(2014:21) om geologisk lagring av koldioxid, det vill säga motsvarande 
havsplaneområdet. För att få tillstånd krävs en tillståndsprövning enligt 
miljöbalken av mark- och miljödomstol samt tillstånd av regeringen enligt 
kontinentalsockellagen.

Havs- och vattenmyndigheten konstaterar dock att det finns vissa osäkerhe-
ter med den svenska lagstiftningen i relation till Sveriges åtaganden enligt 
Helsingforskonventionen (Helcom), vilka kan inverka på genomförbarheten.

Miljö och klimat
Säker hantering och bedömning av miljö- och hälsorisker är en nyckelfråga 
vid införandet av koldioxidlagring i större skala. Den största miljö- och häl-
sopåverkan i samband med koldioxidlagring är läckage av koldioxid, vilket 
kan leda till försurning av havet. Enligt EU:s direktiv för geologisk lagring av 
koldioxid får en geologisk formation endast väljas som lagringsplats om det 
inte finns någon betydande risk för läckage, och om ingen betydande risk 
för miljön eller människors hälsa föreligger.

Koldioxidlagring kan ha en positiv effekt på klimatet eftersom en reducerad 
koncentration av koldioxid i atmosfären kan motverka den pågående glo-
bala uppvärmningen.

Havsplaner | Del 7 - Planeringsförutsättningar | Förslag på granskning



202

7Naturskydd
Skydd av marina miljöer är ett av verktygen för att nå god miljöstatus i ha-
vet. Effektiva och sammanhängande naturskydd skapar förutsättningar för 
att nå etappmål inom miljömålet Ett rikt växt och djurliv. Ett nätverksper-
spektiv inom naturskyddet är viktigt för att förstärka spridningskorridorer 
i en mer omfattande grön infrastruktur i havet som lägger grund för bibe-
hållna och förstärkta ekosystemtjänster. 

Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt 
ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön en-
ligt 3 kapitlet 3 § miljöbalken. Olika skyddsformer anges i 7 kapitlet miljö-
balken och inkluderar bland annat naturreservat, nationalparker och djur- 
och växtskyddsområden. Miljöbalkens skyddsformer i 7 kapitlet omfattar 
även andra typer av av skydd som inte finns inom havsplaneområdena, som 
strandskyddsområden. 

Planeringsmålet som relaterar till 
naturskydd är: 
• Skapa förutsättningar för ma-

rin grön infrastruktur och främ-
jande av ekosystemtjänster.

Naturskydd respektive marina 
skyddade områden

Begreppet naturskydd i havspla-
nerna avser samtliga skyddsfor-
mer med anspråk i havet. 

Begreppet marina skyddade områ-
den avser marina nationalparker, 
marina naturreservat och Natura 
2000-områden där man rappor-
terat att det finns naturvärden 
som överensstämmer med marina 
Natura 2000 naturtyper. Marina 
områdesskydd omfattar därmed 
inte alla miljöbalkens skyddsfor-
mer.

Marina skyddade områden inrät-
tas och förvaltas i det nationella 
arbetet med områdesskydd. 

Olika typer av områdesskydd

Natura 2000-områden
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden med arter eller natur-
typer som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. I ett Natura 
2000-område ska naturtyper utvecklas på ett bra sätt och arter ska växa till 
livskraftiga bestånd. Det är förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter 
eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 
2000-område. 

Utpekande av Natura 2000-områden görs utifrån två EU-direktiv, art- och 
habitatdirektivet respektive fågeldirektivet. 

Nationalparker
Hittills är Kosterhavets nationalpark i Västerhavet det enda exemplet på en 
renodlad marin nationalpark. Syftet är att bevara ett särpräglat och artrikt 
havs- och skärgårdsområde samt angränsande landområden i väsentligen 
oförändrat skick. Det finns ytterligare sex nationalparker vid havet med större 
eller mindre havsarealer, nämligen Haparanda skärgård, Skuleskogen vid 
Höga kusten, Ängsö i Stockholms skärgård, Gotska sandön, Blå jungfrun i 
Kalmarsund samt Stenshuvud vid Skånes östra kust.

Naturreservat
Den vanligaste formen av skydd enligt 7 kapitlet miljöbalken utgörs av natur-
reservat som inrättas av länsstyrelsen eller kommuner. Marina naturreservat 
har ett marint syfte med beskrivning av hur syftet ska nås samt vilka marina 
värden som omfattas av skyddet. Med reservaten följer särskilda ordnings-
föreskrifter De flesta naturreservaten omfattar både hav, stränder och öar, 
vilket innebär att enbart delar av dem finns inom det statliga havsplaneområ-
det. Naturreservat kan endas inrättas i svenskt territorium, dvs. inte i svensk 
ekonomisk zon. 

Djur- och växtskyddsområden 
En länsstyrelse eller kommun kan inrätta djur- och växtskyddsområden om det 
behövs ett särskilt skydd utöver bestämmelserna i artskyddsförordningen eller 
fiskelagstiftningen, som skyddar arter genom bland annat fridlysning. Djur- 
och växtskyddsområden i havet är främst fågel- och sälskyddsområden med 
tillträdesförbud under vissa perioder av året.
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7Befintlig användning 
Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med Naturvårdsverket na-
tionellt ansvar för marint områdesskydd. Myndigheterna tar fram allmänna 
råd, handböcker, riktlinjer och annat vägledningsmaterial inom sitt an-
svarsområde, vatten respektive land. De har också rätt att överklaga vissa 
beslut enligt 7 kapitlet miljöbalken. 

Länsstyrelserna har tillsammans med kustkommunerna rätt att inrätta ma-
rina områdesskydd i territorialhavet. Efter riksdagens medgivande kan re-
geringen förklara ett område som nationalpark. Regeringen beslutar efter 
beredning av länsstyrelser och Naturvårdsverket om Natura 2000-områ-
den, både i territorialhav och i ekonomisk zon.

Förvaltning av beslutade marina områdesskydd sker vid länsstyrelserna 
oavsett skyddsform och lokalisering i territorialhav eller ekonomisk zon. 
Undantaget är kommunala marina områdesskydd där kommunerna själva 
ansvarar för dessa områdens långsiktiga förvaltning. Vanligen utarbetas be-
varandeplaner eller skötselplan med tillhörande ordningsföreskrifter bero-
ende på skyddsform.

I fråga om fiske i marina skyddade områden uppmärksammar förvaltande 
part, det vill säga kommun eller länsstyrelse, eventuella behov av fiskeregle-
ring för att uppnå områdesskyddets syfte till Havs- och vattenmyndigheten 
i form av en så kallad hemställan. Beroende på områdets lokalisering kan 
hemställan om behov av fiskereglering leda till internationella förhandling-
ar om reglering inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik. 

I fråga om verksamheter som omfattas av tillståndsplikt exempelvis en-
ergi- eller sandutvinning behöver verksamhetsutövare söka särskilt Natura 
2000-tillstånd utöver verksamhetens övriga tillstånd. Natura 2000-tillstånd 
prövas av mark- och miljödomstolen om tillståndsansökan i övrigt ska av-
göras av domstolen och av länsstyrelsen när tillståndsansökan avser en an-
läggning i ekonomisk zon.

Anspråk 

Nationella och internationella mål om områdesskydd

År 2010 antogs en internationell strategisk plan för biologisk mångfald för 
perioden 2011–2020 inom ramen för FN:s konvention för biologisk mång-
fald, på engelska kallad CBD, The Convention on Biological Diversity. Pla-
nens målsättningar är kända under namnet Aichimålen. Sveriges åtagande 
har kopplats till det nationella miljömålet Ett rikt växt och djurliv genom 
etappmål om en andel på minst tio procent marint skydd i ekologiskt repre-
sentativt, sammanhängande och funktionellt nätverk. 

Sedan december 2016 är målet om 10 procent marint skyddade områden 
uppfyllt. Detta beror främst på nya och utvidgade Natura 2000-områden 
som beslutades i december 2016 framför allt för att skydda tumlare. Ett av 
dessa områden, Hoburgs bank och Midsjöbankarna, är också ett av Europas 
största skyddade områden. Det marina områdesskyddet baserat på natio-
nalpark, naturreservat och Natura 2000-område omfattar cirka 23 749 km² 
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eller 13,6 procent av Sveriges inre vatten, territorialhav och ekonomiska zon. 
Andelen varierar mellan havsplaneområdena, där störst andel finns i Väs-
terhavet och minst i Bottniska viken. I det fortsatta arbetet inom marina 
områdesskyddet finns fokus på att säkerställa områdesskyddets egenskaper 
som ett ekologisk representativt, sammanhängande och funktionellt nät-
verk för skydd av kärnområden inom den gröna infrastrukturen. 

Riksintresseanspråk enligt 3 kapitlet miljöbalken

Havs- och vattenmyndigheten beslutar om riksintressen för naturvård en-
ligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken, i de fall anspråken rör marina miljöer. Riks-
intresseanspråk för naturvård till havs har tagits fram utifrån kriterier som 
ostördhet och antal unika, hotade eller sårbara naturtyper eller arter. 

Områden som utses som riksintressen för naturvården har få motsvarighe-
ter i regionen, i landet eller internationellt på grund av särskilt höga natur-
värden. De utpekade områdena ska tillsammans väl representera huvud-
dragen i svensk natur. Områdena ska skyddas från åtgärder som påtagligt 
kan skada deras värden.

Riksintressen enligt 4 kapitlet miljöbalken

Alla Natura 2000-områden klassas som riksintressen enligt 4 kapitlet 8 § 
miljöbalken. Ingrepp får bara göras om de inte påtagligt skadar områdenas 
natur- och kulturvärden. 

Den geografiska utbredningen av 
de marina skyddade områdena är 
störst nära kusten. Endast ett fåtal 
skyddade områden finns utanför 
3–4 nautiska mil från baslinjen 
(trålgränsen) och de är främst 
Natura 2000-områden. 

Förutom den geografiska sprid-
ningen har även storleken på det 
skyddade området betydelse. För 
att kunna upprätthålla livskraftiga 
populationer av arter krävs en viss 
storlek. 

Läs mer om riksintresseanspråken 
på Havs- och vattenmyndighetens 
webbplats.

Läs mer om riksintressen på 
Boverkets webbsida.

7
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Internationellt samspel

Områdesskydd genom regionala havsmiljökonventioner 

Sverige har förbundit sig att skydda de marina områden som har pekats ut 
inom ramen för Helsingfors-konventionen (Helcom) som benämns Helcom 
MPA för Östersjön inklusive Kattegatt. I delar av Kattegatt överlappar Hel-
coms område med Oslo-Paris konventionen (Ospar) och dess förvaltnings-
område Nordostatlanten. Inom Ospar finns så kallade Ospar MPA. 

Områdena har i sig inte något rättsligt skydd, men Sverige har i de flesta fal-
len valt områden som är skyddade som Natura 2000-områden. Genom att 
de införlivas i Helcom eller Ospar får de en erkänd skyddsstatus utanför EU. 
Utpekande av områden utgår från respektive konventions överenskomna 
sammanställningar över marina livsmiljöer och arter som bedöms hotade. 

Vid Höga kusten finns Sveriges största Helcom MPA-område som endast 
till en mycket liten del utgörs av Natura 2000-område. Naturvårdsverket tog 
2008–2011 initiativ till att med bred lokal förankring ta fram förvaltnings-
planer, så kallade samverkansplaner, för bland annat Helcom MPA Höga 
kusten. 

I redovisningen av ett regeringsuppdrag hösten 2018 tog Havs- och vatten-
myndigheten fram förslag på kompletteringar och justeringar i nätverket 
av skyddade områden enligt Helcom och Ospar. Av uppdraget framgick att 
arbetet skulle fokusera på områden som i dag är helt eller delvis skyddade av 
andra områdesskydd (Havs- och vattenmyndigheten, 2018c). I ett annat re-
geringsuppdrag 2018 presenterade myndigheten möjliga marina skyddade 

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/skyddade-omraden/riksintressen/riksintresse-naturvard-och-friluftsliv.html
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/riksintressen/riksintressen-enligt-4-kap-mb/
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7områden utan lokal mänsklig påverkan. Angreppssättet var att komplettera 
skydd enligt Natura 2000 med skydd enligt Helcom och Ospar (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2018k). 

Ekologiskt och biologiskt signifikanta områden

FN-konventionen för biologisk mångfald, CBD, har pekat ut områden som 
utifrån vetenskapliga kriterier bedöms som ekologiskt eller biologiskt signi-
fikanta områden. Dessa områden (EBSA, Ecological and Biological Signifi-
cant Areas) har inte något rättsligt skydd i sig utan utpekandet visar på om-
råden som är av ekologisk och biologisk betydelse, vilket ska kunna beaktas 
i olika sammanhang.

Konventionen antog nio EBSA-områden i Östersjön inklusive Kattegatt 
år 2018 utifrån förslag från Helcom. Fem av områdena ligger på svenskt 
vatten: Norra Bottniska viken, Kvarkens skärgård Ålands hav, Åland och 
Skärgårdshavet Södra Gotland tumlarområde, Fladen och Stora samt Lilla 
Middelgrund. Tre av dessa är gränsöverskridande områden som delas med 
Finland. 

Koordinerad havsplanering

I enlighet med EU:s havsplaneringsdirektiv ska medlemsländerna samarbe-
ta med andra medlemsländer för att samordna planeringen. Planering som 
rör havets ekosystem är en central del i en koordinerad havsplanering och i 
planeringen ska en ekosystemansats tillämpas. 

Sverige har lett två internationella samordningsprojekt i Östersjön och del-
tagit i flera andra. År 2015–2017 genomfördes Baltic Scope där sex medlems-
länder runt Östersjön samarbetade kring informationsutbyte och gemen-
samma rekommendationer för planeringsfrågor yrkesfiske, natur, energi 
och sjöfart. En rekommendation handlade om behovet av att arbeta gemen-
samt kring definition, kartläggning och bristanalys av värdefulla marina na-
turvärden (Baltic SCOPE, 2017).

Under 2018–2019 pågår ett uppföljande internationellt projekt, Pan Baltic 
Scope, som även utökat deltagandet till åtta länder och bygger vidare på 
slutsatser i Baltic SCOPE. Inom aktiviteten Green Infrastructure and Essen-
tial Fish Habitat är målet att visa exempel på tillämpning av konceptet grön 
infrastruktur och därigenom presentera en gränsöverskridande bild av vär-
defulla marina naturvärden och ekosystemtjänster som länderna tillsam-
mans har ett gemensamt ansvar att främja i deras nationella havsplanering. 

Genom de regionala havskonventionerna Helcom och Ospar samverkar 
Sverige brett kring havsmiljön med bland annat Ryssland och Norge som 
inte omfattas av EU-gemensamma samverkansforum. Havsplaneringsfrå-
gor behandlas mer formellt inom Helcom där en särskild arbetsgrupp kring 
havsplanering inrättats i samarbete med organisationen Vision and Strate-
gies around the Baltic Sea, Vasab.
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Havsplaneområden

Natura 2000, 8 §  

Naturvård, 6 §  

Nationalparker, 2 §  

Naturreservat, 4-6 §§

Djur- och växtskyddsområden, 12 §

Riksintressen enligt 4 kap. MB

Riksintresseanspråk enligt 3 kap. MB

Andra naturskydd enligt 7 kap. MB

Karta 23. Naturvård: Riksintressen och 
riksintresseanspråk samt nationella naturskydd



Havsplaneområden

Natura 2000

Områdesskydd (MPA) regionala 
havsmiljökonventionen OSPAR
Områdesskydd (MPA) regionala 
havsmiljökonventionen HELCOM

Ekologiskt och biologiskt 
signifikanta områden EBSA

Områdesskydd

Andra naturvärden

(Helcom, Naturvårdsverket, 
Miljöstyrelsen Danmark)

(Helcom)

Karta 24. Naturvård: Internationella naturskydd



Utvecklingsarbete
Trots tidigare och pågående insatser inom marin kartering råder i dag en 
påtaglig osäkerhet om naturvärden i havet. Vissa områden kan med lätt-
het pekas ut som värdefulla eller känsliga, men en transparent och enhetlig 
process krävs för att identifiering av sådana områden ska vara heltäckande 
och rättvisande. Följande karteringsprojekt har bäring på havsplaneringens 
nuvarande och framtida arbete.

Utsjöbanksinventeringar

År 2004 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att genomföra in-
ventering av marina naturtyper på utsjöbankar. I uppdraget ingick att be-
lysa utsjöbankarnas värde ur den marina naturvården men även att bedöma 
möjligheterna att samordna naturvårdens intressen och intresset för etable-
ring av vindkraft. I två rapporter (Naturvårdsverket, 2006 & 2010) redovisa-
des fleråriga karteringar för Sveriges utsjöbankar som även innehöll en sta-
tusbedömning där marina värden presenterades per artgrupp och livsmiljö 
samt sammanvägt. 

Symphony – ett planeringsstöd

Symphony är en metod framtagen av Havs- och vattenmyndigheten, för att 
kvantitativt väga samman ekosystem med miljöbelastningar. Metoden base-
ras på Halpern et. al. (2008). Med Symphony kan den sammanlagda, kumu-
lativa, miljöpåverkan från olika belastningar visas utifrån nuläge, framtids-
bild eller förändringar genom planeringen. Med kumulativ miljöpåverkan 
menas den sammanlagda belastningen från olika mänskliga verksamheter 
på växt- och djurliv i havet. 

Figur 38.  Symphony osäkerhetskarta. 
Medelvärde av osäkerhetsgrad.  

Låg osäkerhet

Ingen data

Figur 39. Metod för Symphony, kumulativ miljöpåverkan. Symphony beräknar summan 
av alla verksamheters påverkan på alla naturvärden med olika känslighet. Beräkningen 
görs på varje plats i havet, uppdelat i ett rutnät med rutor om 250 x 250 meter.
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× × =

Kartor över
miljöbelastningar från
mänskliga aktiviteter

Kartor över
ekosystemkomponenter

Känslighetsmatris Resultat
Kartor över miljöbelastningar från 

mänskliga aktiviteter
Kartor över ekosystemkomponenter Känslighetsmatris Resultat

7
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Den kumulativa belastningen utgår ifrån kartering av 32 naturvärden. Mate-
rial har samlats in från exempelvis Statens geologiska undersökning (SGU), 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU). Naturvärdenas känslighet för olika belastningar 
har bedömts av vetenskapliga experter med tillhörande bedömning om osä-
kerheter utifrån kunskapsnivån för olika komponenter. Symphony beräk-
nar summan av alla belastningars påverkan på alla naturvärden med olika 
känslighet på varje plats i havet, i rutor om 250 x 250 meter. Denna summa 
kan översättas till en färgskala som gör det enklare att se områden med hög 
respektive låg påverkan.

Förutom kumulativa belastningar kopplade till havsplaneringens använd-
ningar, ger Symphony en summerad storskalig bild av havets naturvärden. 
Det har använts som underlag i havsplaneringen under namnet Symphony 
Gröna kartan, även omnämnd som Gröna kartan 3.

Figur 40.  Symphony Gröna kartan. 
Aggregerade naturvärden. Medelvärde 
per planområde av Symphonys samlade 
naturvärden. Baseras på sammanvägda 
kategorier av bottenmiljö, fisk, däggdjur 
och fågel. 
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Hög
 
Låg

Läs rapporten om verktyget 
Symphony Symphony – Integrerat 
planeringsstöd för statlig havspla-
nering utifrån en ekosystemansats 
och se klickbara kartor i rappor-
tens bilagor.

Nationell marin kartering

Projektet Nationell marin kartering syftar till att ta fram heltäckande biolo-
giska kartor över havsbottnen och omgivande livsmiljöer för hela Sveriges 
havsområden. Det är ett pågående flerårigt projekt vid Havs- och vatten-
myndigheten med stöd av kustlänsstyrelserna som ska resultera i enhetliga 
jämförbara karteringar som ger tillgång till funktionella modeller över djup 
och bottenmiljö att använda i marin förvaltning.  

Nationell och regional handlingsplan för marint områdesskydd

Förvaltningen av marina skyddade områden är inne i en aktiv fas. En natio-
nell handlingsplan för marint områdesskydd (Havs- och vattenmyndighe-
ten, 2016b) har tagits fram och tre regionala handlingsplaner för områdes-
skydd är under utveckling. De regionala handlingsplanerna ska bland annat 
identifiera gemensamma bevarandemål för befintliga och framtida marina 
områdesskydd inom tre regionala områden vars indelning överensstämmer 
med de tre havsplaneområdena.

Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur

Samtliga länsstyrelser fick 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram regio-
nala handlingsplaner för grön infrastruktur. Naturvårdsverket har ett över-
gripande koordinerande ansvar där Havs och vattenmyndigheten bistått i 
den marina samordningen. En viktig del av Havs och vattenmyndighetens 
kunskapsstöd har varit att utarbeta ett förslag på ramverk för naturvärdes-
bedömning i marin miljö kallat Mosaic. Med hjälp av ramverket kan meto-
der och underlag som främjar bevarandet av naturvärden och ekosystem-
tjänster utvecklas enhetligt i kustlänsstyrelsernas förvaltningsområden och 
skapa en grund för en väl fungerande grön infrastruktur som tar hänsyn till 
hela landskapet.

Länsstyrelsernas regionala handlingsplaner var ute på remiss 2018 och 
havsplaneringen har tagit del av arbetsmaterial och remitterat material som 
planeringsunderlag. Med stöd av Sveriges geologiska undersökning, SGU, 
har materialet analyserats och reviderade områden inom havsplaneområdet 
föreslagits. Den sammantagna bilden från SGU är att de marina delarna av 

Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är nätverk av 
natur som bidrar till fungerande 
livsmiljöer för växter och djur och 
till människors välbefinnande.

Definitionen lyder: 
“Grön infrastruktur utgör ett ekolo-
giskt funktionellt nätverk av livs-
miljöer och strukturer, naturom-
råden samt anlagda element som 
utformas, brukas och förvaltas på 
ett sätt så att biologisk mångfald 
bevaras och för samhället viktiga 
ekosystemtjänster främjas i hela 
landskapet”.

Se Havs- och vattenmyndighetens 
webbsida, grön infrastruktur.
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7den gröna infrastrukturen som sträcker sig ut i havsplaneområdet är högst 
varierande med en tyngdpunkt i Skagerrak och Öresund. Vidare finns en 
stor skillnad i metodik bakom handlingsplanerna som till övervägande del 
tagits fram i enlighet eller inspirerat av ramverket Mosaic (Sveriges geolo-
giska undersökning, 2018b). De regionala handlingsplanerna och dess fram-
tida utveckling kommer på sikt vara ett centralt underlag för havsplane-
ringen och vidareutvecklingen av statliga havsplaner. 

Bevarandeplaner för Natura 2000-områden

Länsstyrelsen är ansvarig för att ta fram bevarandeplaner för Natura 
2000-områden. I bevarandeplanerna beskrivs bland annat vilka arter och 
livsmiljöer som ska skyddas. Användningen av havet i och i närheten av 
befintliga och planerade skyddade områden får inte skada utpekade skydds-
värden eller medföra att den art eller arter som ska skyddas utsätts för en 
störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av 
arten eller arterna. Bevarandeplaner håller nu på att tas fram för nyligen in-
rättade Natura 2000-områden utifrån behovet av ökat skydd av den hotade 
tumlaren. 
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7Rekreation
Friluftsliv, fritidsfiske och turism till havs innefattar landskaps- och natur-
upplevelser och olika friluftsaktiviteter. Det innefattar också besök i kultur-
miljöer som fiskelägen, fyrplatser och lotsplatser samt vrakdykning. Dessa 
miljöer har betydelse för lokal identitet, välbefinnande och livskvalitet. Na-
tur- och marina skyddade områden kan också vara viktiga för friluftslivet, 
fritidsfisket och turismen.

Områden som är attraktiva att besöka är viktiga för den regionala utveck-
lingen och för utveckling av de maritima näringarna. Närheten till havet, 
höga naturvärden och kulturhistoriska värden gör kustlandskapet attraktivt 
för såväl boende och rekreation som växande nationell och internationell 
turism. 

Rekreation sker främst vid kusterna i områden som i begränsad omfattning 
ingår i de nationella havsplanerna, även om en hel del aktiviteter finns även 
ute till havs. Möjligheten till rekreation vid kusterna kan påverkas av plane-
ringen till havs.

Befintlig användning

Friluftsaktiviteter 

Det finns många olika typer av friluftsaktiviteter i och vid havet, som exem-
pelvis vattensporter, dykning och kajakpaddling. Sverige har ett rikt biolo-
giskt marint liv. Det finns många välbevarade vrak som är intressanta för 
dykare. Snorkelleder har anordnats på vissa platser i syfte att främja intresset 
för undervattensmiljön. 

Fågelskådning är en populär friluftsaktivitet som är beroende av fågelbe-
stånden. En annan aktivitet är sjöfågeljakt som även anordnas av företag. 

Båtliv 

År 2015 uppskattades antalet sjödugliga fritidsbåtar i Sverige till 765 000, 
och det finns över 1 500 fritidsbåtshamnar, varav drygt 400 klassas som 
gästhamnar (SweBoat, 2018). Västerhavet och Östersjön svarar för varde-
ra omkring 45 procent av gästnätterna, medan Bottniska viken svarar för 
drygt 6 procent. Av övernattningarna i gästhamnar 2017 gällde 37 procent 
utlandsflaggade båtar, främst från nordeuropeiska länder. En mindre del 
äger rum i de större insjöarna. Dags- och fisketurer är det vanligaste sättet 
att använda motorbåtar, medan segelbåtar i större utsträckning används för 
längre turer med övernattning. Internationell kryssningsturism är en stor 
aktivitet i Sverige och den förväntas växa. 

Fritidsfiske

Fritidsfiske innebär att man fiskar för rekreation eller för konsumtion av 
fångsten i det egna hushållet. Fångsten får inte säljas. Det finns goda för-
utsättningar för fritidsfiske i Sverige och enligt beräkning fiskar långt över 
en miljon svenskar för fritidsändamål varje år. Av det totala antalet fritids-
fiskedagar i Sverige avsåg 30 procent fiske i havet (Statistiska centralbyrån, 
2018a). Med fritidsfiske avses allt fiske som inte sker med stöd av fiskelicens 

Planeringsmålen som relaterar till 
rekreation är: 
• Skapa förutsättningar för regi-

onal utveckling, rekreation och 
bevarande av kulturvärden.

• Skapa förutsättningar för god 
tillgänglighet.
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7eller personlig fiskelicens. Fritidsfiske kan delas upp i sportfiske och husbe-
hovsfiske beroende på vilken redskapstyp som används samt vad syftet med 
fisket är. Redskapen kan vara handredskap i kombination med begränsad 
mängd av annan typ, i första hand nät och burar. Termen sportfiske brukar 
användas för fiske som sker med handredskap. En del av fritidsfisket sker 
genom organiserat turbåtsfiske, inte minst i Öresund. Turbåtsfisket gör fri-
tidsfisket tillgängligt samtidigt som det ger lokal sysselsättning.

Fritidsfiske efter lax bedrivs i havet via trolling och på kusten främst genom 
fiske med bottengarn. Trolling- och dörjfiske omfattas inte av det fria hand-
redskapsfisket på enskilt vatten på ostkusten. Trollingfiske sker normalt 
inom 20 km från kusten. Det dominerande fritidsfisket utövas som vanligt 
spöfiske. Eftersom fritidsfisket ofta sker nära bostadsorten är intensiteten 
ofta relaterad till befolkningstäthet och fisket utspritt längs hela kusten. Men 
det finns även andra faktorer, som skyddade områden för väder och vind, 
tillgången till service och fiskbeståndens attraktivitet. 

Rekreation i Bottniska viken

Besöks- och utsiktsplatser vid havet och gäst- och naturhamnar för småbå-
tar är av stor betydelse för friluftslivet och besöksnäringen i Bottniska vi-
kens kustområde. Ett särskilt viktigt område är Höga kusten med sin starkt 
kuperade kust och spår av världens största landhöjning. Även Bottenvikens 
skärgård med turbåtstrafik, isvägar, ett flertal utpekade besöksmål och över 
4 000 öar är av stor betydelse. 

Områdena är viktiga för regional utveckling i fråga om boende, friluftsliv, 
rekreation och turism. Uppskattningsvis finns en stor potential att utveckla 
besöksnäringen, till följd av att den relativt oexploaterade norrlandskusten 
har stor dragningskraft och gott om sportfiskemöjligheter.

Fritidsfisket är en betydande friluftsaktivitet i Bottniska viken. Statistik visar 
att svenskar spenderade ungefär 390 000 fiskedagar i Bottniska vikens kust- 
och havsområde under 2017 (Statistiska centralbyrån, 2018a). I Bottniska 
viken sker cirka 60 procent av fisket med båt och i kustnära områden. De 
viktigaste arterna är abborre, sik, sill och gädda (Sveriges lantbruksuniver-
sitet, 2018a).

Rekreation i Östersjön

Östersjöns område omfattar storstadsregionerna Stockholm och Malmö, 
Sveriges största öar Gotland och Öland, unika gränsöverskridande skär-
gårdsmiljöer och områden av stor betydelse för fritidsboende och friluftsliv. 

På land varierar förutsättningarna – från Skånes sandstränder via Gotlands 
klintkuster av kalksten till Stockholms skärgård med öar och skär av gnejs 
och granit. I de mer tätbefolkade kustområdena i Skåne och Stockholms 
län är trycket stort mot de attraktiva kustnära områdena. På Gotland och 
Öland är fritidssektorn och turismen viktig för den regionala utveckling-
en. Längs kusten utanför Stockholm skärgård finns värdefulla områden för 
friluftslivet.

Öresundsområdet är tätbefolkat och ett av de mest exploaterade områdena 
i Sverige. Där bedrivs tät fritidsbåtstrafik och turbåtsfiske. Längs Sveriges 
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7sydkust finns värdefulla naturmiljöer som utgör bas för friluftsliv, besöks-
näring och aktiviteter som sportdykning och vrakdykning. 

Stora delar av Gotlandskusten har orörd och omväxlande natur som nyttjas 
av både bofasta och turister för friluftsliv. Längs kusten finns också många 
gamla och väl bevarade fiskelägen med högt kulturhistoriskt värde. Hoburgs 
bank, Salvorev och Gotska sandön är Sveriges viktigaste fågelområden i Öst-
ersjön, vilka tillsammans med Natura 2000-områden i kustzonen är viktiga 
mål för friluftsliv, rekreation och fågelskådning.

Fritidsfiske är en betydande friluftsaktivitet i Östersjöområdet. Statistik vi-
sar att svenskar spenderade ungefär 1,8 miljoner fiskedagar i Egentliga Öst-
ersjön och Öresund under 2017 (Statistiska centralbyrån, 2018a). Fritidsfis-
ket i Östersjön bedrivs i huvudsak kustnära.

Gädda och abborre är fritidsfiskets mest fångade arter i Östersjön. Andra 
arter är torsk, sik och plattfisk (Sveriges lantbruksuniversitet, 2018a). Det 
bedrivs även trollingfiske efter lax, särskilt i Simrishamnsområdet men även 
utanför andra delar av Skånes och Blekinges kust.

Rekreation i Västerhavet

I Västerhavet ökar turismen och exploateringstrycket är högt i kustzonen. 
Under sommaren fördubblas befolkningen i Halland och femdubblas i nor-
ra Bohuslän. Även båtlivet är omfattande och 27 procent av alla gästnätter 
för båtlivet i Sverige är förlagda till norra Bohuslän (Havs- och vattenmyn-
digheten, 2015b). 

Hela kustzonen är viktig för regional utveckling när det gäller boende, fri-
luftsliv och turism med aktiviteter som bad, dykning och fritidsbåtar. Kos-
terarkipelagen i Skagerrak har mycket högt friluftsvärde, vilket illustreras 
bland annat av Kosterhavets nationalpark. 

I Skagerrak finns stråk med omfattande fritidsbåtstrafik mellan Göteborgs-
området och Jylland och Läsö i Danmark. Även i södra delen av havsplane-
området, i Kattegatt, sker omfattande fritidsbåtsaktivitet, vilket gör området 
till det med mest trängsel. 

Fritidsfiske är en betydande friluftsaktivitet i Västerhavet: statistik visar att 
svenskar spenderade ungefär 1 250 000 fiskedagar i Skagerraks och Katte-
gatts kust- och havsområde under 2017 (Statistiska centralbyrån, 2018a). Det 
mesta av fritidsfisket i Västerhavet antas ske kustnära. I Skagerrak sker en 
övervägande del av fisket med båt, medan det i Kattegatt är jämnt fördelat 
mellan båt och från land. Kvantitetsmässigt är makrill den i särklass vikti-
gaste arten för fritidsfiske i Västerhavet. Andra arter är torsk, krabba hum-
mer och plattfiskar (Sveriges lantbruksuniversitet, 2018a). 

Anspråk
Friluftsliv, fritidsfiske och turism har varierande behov i havet, bland annat 
höga natur- och kulturvärden, god tillgänglighet och service, god vatten-
kvalitet samt ett rikt växt- och djurliv (till exempel starka fiskbestånd med 
naturlig storleksfördelning). Besöksnäringen förväntas fortsätta öka och 
kan därmed skapa förutsättningar för ytterligare utveckling längs kusterna. 
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Mål 

År 2012 fastställde riksdagen tio nationella mål för friluftslivspolitikens ge-
nomförande, vilka ska uppnås till 2020. Dessa innebär att naturen ska vara 
tillgänglig för alla, att personligt och ideellt engagemang står i centrum, att 
allemansrätten värnas, att det hållbara brukandet tar hänsyn till friluftslivets 
behov, att kommunernas ansvar för den tätortsnära naturen är starkt, att 
friluftslivet bidrar till landsbygdsutveckling och regional tillväxt, att skyd-
dade områden är en tillgång för friluftslivet, att friluftslivet har en given roll 
i skolans arbete, att fysisk aktivitet och avkoppling stärker folkhälsan och att 
beslut om friluftsliv fattas med god kunskap.

Riksintresseanspråk enligt 3 kapitlet miljöbalken

Med friluftsliv menas vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap för väl-
befinnande och naturupplevelser. Riksintresseanspråken för friluftslivet 
definieras som områden med stora friluftsvärden på grund av särskilda na-
tur- och kulturkvaliteter, där även möjligheter till fritidsfiske ingår. En viktig 
naturkvalitet för friluftslivet är variation i landskapet. 

Ett område bedöms vara av riksintresse för friluftslivet om dess natur- och/ 
eller kulturkvaliteter och tillgänglighet för allmänheten gör att det är eller 
kan bli attraktivt för långväga besökare. Även andra områden kan vara av 
riksintresse för friluftslivet om de är viktiga för många människors friluftsliv 
och nyttjas mycket. Det gäller framför allt de tre storstadsregionerna, där 
behovet av tätortsnära natur särskilt ska beaktas. 

Havs- och vattenmyndigheten beslutar om riksintressen för friluftsliv i ha-
vet, enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken. Längs kusten finns riksintresseanspråk 
som indirekt kan beröras av verksamheter i havet.

Riksintressen enligt 4 kapitlet miljöbalken

Det finns även geografiskt avgränsade riksintresseområden som riksdagen 
har beslutat. 
• Riksintressen för rörligt friluftsliv, 4 kapitlet 2 § miljöbalken

Dessa områden har så höga natur- och kulturkvaliteter att de är eller kan 
bli attraktiva för besökare från hela eller en stor del av landet eller utlandet. 
Turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen ska 
särskilt beaktas vid bedömning av tillåtande för exploateringsföretag eller 
andra ingrepp i miljön. 

Avgränsningarna som anges i miljöbalken är övergripande och kan av-
gränsas närmare i den kommunala översiktsplaneringen i dialog med 
länsstyrelsen.

Detta kan även öka trycket på främst storstadsregionernas kustzoner, och 
därmed påverka och påverkas av utvecklingen i havet. 

7

Läs mer om friluftspolitiken på 
Folkhälsomyndighetens och Na-
turvårdsverkets webbplatser.
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Läs mer om riksintresseanspråken 
på Havs- och vattenmyndighetens 
webbplats.

Läs mer om riksintressen på 
Boverkets webbsida.

https://www.havochvatten.se
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/riksintressen/riksintressen-enligt-4-kap-mb/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/friluftsliv/friluftslivspolitiken/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Friluftsmalen/
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7Internationellt samspel
Det bedrivs intensiv fritidsbåtstrafik och fisketursverksamhet mellan Sve-
rige och våra grannländer. Framför allt under sommaren kan det innebära 
att det blir trängsel och konkurrens om utrymme i olika havsområden.

Miljö och klimat

Miljöpåverkan

Friluftsliv och turism innebär en mängd olika aktiviteter som i varierande 
utsträckning behöver tillgång till ett välmående hav och olika ekosystem-
tjänster. Men samtidigt som turism och friluftsliv kräver ekosystemtjänster 
från naturen påverkar aktiviteterna också miljön negativt på flera sätt. 

Motordriven trafik på havet, från stora kryssningsfartyg till små motordriv-
na fritidsbåtar, bidrar med utsläpp i havet. Fritidsbåtar kan påverka bottnar 
negativt genom mekaniskt slitage på värdefulla grundområden som ålgräs-
ängar. Bryggor kan också medföra att ålgräsängar försvinner. Även andra 
transporter inom friluftsliv och turism använder sig i stor utsträckning av 
motordrivna transportmedel. Fritidshus och kommersiella boenden produ-
cerar avloppsvatten som medför att kväve och fosfor läcker ut i havet. På så 
sätt påverkar även landbaserad turism och friluftsliv övergödningen i havet. 

Andra föroreningar i havet kommer från olika typer av båtfärg. Dessa för-
oreningar finns i vattnet samt i bottensedimentet och ansamlas i fisk och 
skaldjur. Turism och rekreation vid och på havet bidrar även till det marina 
skräpet, som spolas i land eller lämnas kvar på stranden. Transportsyste-
mens miljöeffekter i form av utsläpp, buller och förbrukning av ändliga re-
surser kan till en del bokföras på turismen. Buller från vattenskotrar och 
andra motordrivna fritidsbåtar är ett växande problem. Sådana störande 
fritidsaktiviteter inverkar negativt på andra typer av turism och friluftsliv. 
Med ökande turism finns också risk att områden med höga naturvärden blir 
överexploaterade och att djur- och växtlivet påverkas negativt, till exempel 
vid ankring och intensiv användning av naturhamnar. 

Klimat 

Ökande turism kan medföra större utsläpp av koldioxid, eftersom många 
utlandsturister reser långa sträckor, ofta med flyg. Även kryssningstrafik och 
båtliv med motorbåtar medför sådana utsläpp. Klimatförändringarna kan 
påverka förutsättningarna för turism och friluftsliv på flera sätt. Ett varmare 
klimat kan på sikt hota isläggningen i Bottenvikens skärgård och förkorta de 
dubbla turistsäsonger man nu har, både sommartid och vintertid. Samtidigt 
kan ett varmare klimat på sikt göra det attraktivare att semestra i Sverige. Å 
andra sidan kan ökad nederbörd under sommaren verka i motsatt riktning. 
Förändringar av temperatur och salthalt påverkar fiskbestånden och förut-
sättningarna för fritidsfiske. Havsnivåhöjningen kommer inte på annat än 
mycket lång sikt att påverka förhållandena vid kusten i den norra delen av 
Sverige, där man har en snabbare landhöjning. I Skåne, där det redan pågår 
landsänkning kan denna tendens förstärkas och stranderosionen öka.
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7Sjöfart
Sjöfarten är en global sektor av mycket stor betydelse för Sverige och berör 
över 90 procent av vår export och import mätt i volym och är viktig för 
transport av passagerare (Trafikverket, 2013). Fartygen rör sig främst i ett 
omfattande nätverk av farleder och fartygsstråk i Sveriges hav och större 
sjöar. Näringslivet är beroende av ett välfungerande transportsystem efter-
som detta påverkar de geografiska transaktionskostnaderna. Sjöfarten är 
mest betydelsefull för den råvaruintensiva exportnäringen och de delar av 
näringslivet som exporterar stora volymer. 

Befintlig användning 
Sveriges farledssystem delas in i fyra farledsklasser, där framför allt klass 
ett och två används av handelssjöfarten. Klass tre och fyra är avsedda för 
den mindre sjöfarten samt för fritidsbåtstrafik. För samtliga farleder finns 
restriktioner för hur stora fartyg som får framföras. De har olika standard 
på utmärkning som är anpassad efter aktuell trafik. Utomskärs finns utöver 
farlederna så kallade fartygsstråk som förbinder farlederna, utan utmärk-
ning. Fartygsstråken kan ändras vintertid eftersom fartygen då tar den 
framkomligaste vägen med eller utan assistans av isbrytare. Fartyg rör sig 
även utanför de fartygsstråk som redovisas i planering eller som riksintres-
sen. I realiteten kan sjötrafiken använda alla områden som inte har direkta 
restriktioner eller där det finns tekniska hinder.

Ruttsystem 

Ruttsystem syftar till att minska olycksriskerna. Begreppet ruttsystem om-
fattar bland annat trafiksepareringssystem (TSS), enkel- och dubbelriktade 
leder, rekommenderade leder, djupvattenleder och förbudsområden.

FN:s internationella sjöfartsorganisation, IMO (International Maritime Or-
ganization), är det internationella organ som får inrätta och anta bestäm-
melser om ruttsystem för den internationella sjöfarten. Ruttsystem är re-
kommenderade men kan göras obligatoriska genom beslut av IMO. Dessa 
förändringar förhandlas med alla medlemsländer i IMO.

Godsflöden

Av godsvolymerna över kaj, som år 2017 uppgick till ungefär 175 miljoner 
ton (Trafikanalys, 2018), transporterades omkring fyra femtedelar på lastfar-
tyg medan färjetrafiken transporterade en femtedel. Göteborg är den största 
hamnen där 41 miljoner ton gods hanterades 2017. En betydande del av god-
set lastas om i någon av de stora europeiska hamnarna till eller från mindre 
fartyg. Godsflödena till och från Sverige berör särskilt de stora transoceana 
hamnarna vid Nordsjön och Engelska kanalen såsom Antwerpen, Rotter-
dam och Hamburg. Godstransporter med utrikes sjöfart har ökat under det 
senaste årtiondet medan inrikestransporterna har legat relativt konstant. In-
rikes sjötransporter utgör under ett normalår cirka sju procent av de totala 
sjötransporterna, räknat som andel av godset. Petroleumprodukter, minera-
ler samt kalk och cement är dominerande godsslag.

Planeringsmålen som relaterar till 
sjöfart är: 
• Skapa förutsättningar för 

hållbar sjöfart. 
• Skapa förutsättningar för god 

tillgänglighet.  

Läs mer om begrepp i Sjöfarts-
verkets Ordlista och begreppsdia-
gram - Farleder och hamnar
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7Passagerartrafik

Även passagerartrafiken är av stor vikt och det finns ett stort antal interna-
tionella färjeförbindelser. Totalt reser cirka 26 miljoner passagerare årligen 
med sjöfart i Sverige, vilket är ett par miljoner fler än antalet flygpassage-
rare. Sverige har färjeförbindelser med Norge, Danmark, Tyskland, Polen, 
Litauen, Lettland, Estland, Ryssland och Finland. 

Hamnar

Hamnarna i Sverige är viktiga logistiknoder i regionala, nationella och in-
ternationella transportkedjor. I Sverige finns det över hundra hamnar, både 
allmänna och industrihamnar av varierande storlek, som hanterar gods och 
som fungerar som kombiterminaler för omlastning mellan sjöfart och väg 
och järnväg. Hamnarna fyller olika funktioner i transportsystemet vilket 
har styrt deras lokalisering och specialisering mot olika godstyper. EU har 
pekat ut kärnhamnar i TEN-T (Trans-European Transport Network) som 
anses vara strategiskt viktiga och särskilt prioriterade och som knyter an till 
det europeiska stomnätverkets nio korridorer. Fem av dessa kärnhamnar 
ligger i Sverige och tillhör Skandinavien-Medelhavs-korridoren. Därutöver 
ingår 21 svenska hamnar i det övergripande TEN-T nätverket (Näringsde-
partementet, 2018). De tio största hamnarna i Sverige svarar för cirka två 
tredjedelar av godsomsättningen (Trafikverket 2013). 

Figur 41. Totala flöden i ton per år med sjöfart (blå), på järnväg (grön) och på väg (röd). (Källa: Trafikanalys 2016.)
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7Sjöfart i Bottniska viken

Många stora och viktiga industrier i Norrland använder sjövägen för sina 
transporter, med trafik till både svenska och finska hamnar. Samtidigt råder 
särskilda förutsättningar vintertid i Bottniska viken med tjock och omfat-
tande havsis. Detta påverkar förutsättningarna för sjöfarten som behöver 
stora ytor och tillgång till alternativa fartygsstråk för att säkra framkomlig-
heten. Sjöfarten har begränsat manöverutrymme i Norra Bottenhavet och 
Norra Kvarken och är indelad i ett trafiksepareringssystem (TSS) på grund 
av djupförhållandena och den smala passagen.

I Bottniska viken återfinns flera viktiga hamnar, bland annat Luleå hamn, 
i Bottenviken. Inloppen till hamnarna är ofta långa genom den grunda 
skärgården.

Sjöfart i Östersjön 

Sjöfarten är betydande i hela Östersjön. Längs Östersjöns kust återfinns flera 
viktiga hamnar. Sjötrafiken går både till fastlandskusten, till Gotland och 
vidare norrut eller söderut, till både svenska och utländska hamnar. Väster 
om Gotland går framförallt trafik med svenska destinationer medan inter-
nationell trafik till och från Finska viken och Baltikum dominerar söder och 
öster om Gotland.

För fartygstrafiken till och från Östersjön finns det tre alternativa sjövägar; 
Öresund, Kielkanalen och Stora Bält. Det mest trafikerade sjöfartsstråket i 
Östersjön är Öresunds-rutten som går genom Södra Östersjön längs Sveri-
ges sydkust i system med trafiksepareringar från Öresund eller Gedser mel-
lan Danmark och Tyskland, via Bornholmsgattet mot södra Öland. Därefter 
går sjötrafiken främst vidare mot både svenska och utländska hamnar. 

Sjöfart i Västerhavet

Sjötrafiken är omfattande i hela Västerhavet, även nära kusten, och det finns 
flera hamnar med stor betydelse för svensk utrikeshandel. En betydande del 
av trafiken till och från Östersjön tar sig genom Kattegatt och Öresund. Ge-
nom Skagerrak sträcker sig därefter fartygsleder vidare ut i Nordsjön och 
världshaven.

I Kattegatt är sjötrafiken viktig och omfattande eftersom området är en av 
endast två vägar in till Östersjön för stora fartyg. Sjöfartsstråken finns ut-
bredda i hela havsområdet med flera stråk från norr till söder och in i ham-
narna längs kusterna, både på svenska och danska sidan. 

I söder, utanför Stora och Lilla Middelgrund, finns vägvalet Öresund eller 
Stora Bält som båda begränsar vilken höjd och vilket djup fartygen kan ha. 
Stora Bältbron begränsar höjden. För att garantera säker sjöfart genom de 
grunda vattnen i Kattegatt beslutades 2018 om nya trafiksepareringsregle-
ringar på båda sidor om utsjöbankarna (International maritime organiza-
tion, 2018). Åtgärderna träder i kraft under 2020. 

Skagerrak, som ligger norr om Kattegatt, är ett relativt litet havsområde med 
omfattande fartygstrafik och Sveriges två största hamnar, Göteborgs hamn 
och Lysekils hamn. Sjöfarten finns därför inom hela havsområdet med flera 
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7fartygsstråk från Oslo i norr till Kattegatt i söder samt in mot kusten och ut 
förbi Skagen mot Nordsjön.

Anspråk
Fartygsstorleken och godsvolymerna har de senaste årtiondena ökat kraf-
tigt i svenska hamnar samtidigt som antalet fartyg har minskat. Godstran-
sporterna fortsätter att öka för alla trafikslag, men transporter med sjöfart 
är de som ökar mest, med 2,3 procent per år under perioden 2018-2029. 
Detta innebär en sammanlagd ökning på nästan 30 procent till 2029. Av den 
nationella godstransportstrategin framgår dessutom att en överflyttning av 
godstransporter från väg till järnväg och sjöfart ska främjas.

Den yta som behövs för sjöfart på och över havet förväntas inte trots en hård 
belastning förändras inom överskådlig framtid, men bevarande av befintliga 
ytor är av stor vikt för att säkra framkomlighet och tillgänglighet. Föränd-
rade handelsmönster och krav på nya förbindelser kan dock på sikt förändra 
ytbehoven.

Teknikutveckling

Ny teknikutveckling är svår att planera för i dagsläget. Automatiserade far-
tyg och fartyg med andra utformningar och bränslen är under utveckling. 
En övergång till fler fartyg som använder flytande naturgas (LNG), metanol 
eller andra alternativa bränslen kan bidra till ett minskat beroende av olja. 
Detta kan innebära att vissa hamnar behöver byggas om eller att trafikinten-
siteten till bunkerhamnar med LNG intensifieras.

Det pågår utveckling av system för trafikstyrning och navigering, inkl. rut-
toptimering (STM - Sea Traffic Management). Systemen syftar till att höja 
säkerheten, minska miljöpåverkan och öka effektiviteten till sjöss. Genom 
informationsdelning i realtid där alla parter tar del av varandras rutter, in-
tentioner och planer uppskattas bland annat antalet grundstötningar och 
kollisioner minska med över 60 procent (Sjöfartsverket, 2018 & STM, 2019). 
Det finns mål om att systemet till fullo ska vara implementerat 2030. 

Framtiden

Nya krav som medför högre transportkostnader kan påverka sjöfartens ut-
veckling. Kryssningstrafiken på Östersjön fortsätter att öka med fler och 
större fartyg. Utvecklingen inom världssjöfarten innebär att fartyg som an-
löper svenska hamnar blir längre, bredare och mer djupgående, vilket även 
ökar säkerhetskraven på farlederna. Investeringsbehovet har ökat väsent-
ligt under senare år, på grund av brister med avseende på säkerheten vid 
hamnar och anslutande farleder och behovet kan förväntas öka ytterligare 
i framtiden. Åtgärder som kan bli aktuella är framför allt fördjupning och 
breddning (Trafikverket 2013).  
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7Riksintresseanspråk enligt 3 kapitlet miljöbalken

Trafikverket beslutar om riksintressen för anläggningar för kommunikatio-
ner för sjöfart, väg, järnväg och luftfart enligt 3 kapitlet 8 § miljöbalken. 
Anspråken avser befintliga, planerade och framtida anläggningar. 

Utpekade riksintressen för sjöfart består av fartygsstråk i förbindelse med 
varandra och med ett internationellt nät vars sträckning och omfattning be-
stäms av rutter som slagits fast av IMO och Helcom samt av RAIS-analyser 
av faktiska fartygsrörelser. 

Andra anspråk

Under havsplaneringsprocessen har trafikmyndigheterna tagit fram under-
lag för andra särskilt lämpliga områden för sjöfart utöver riksintressean-
språken som har legat till grund för användning sjöfart.  

I havsplaneringsprocessen har även identifierats fartygsstråk som ansluter 
till fartygsstråk viktiga för Sveriges grannländer.

Läs mer om riksintresseanspråken 
på Trafikverkets webbplats. 

Internationellt samspel
En stor del av sjöfarten är internationell och en heltäckande bild av sjöfarten 
i Sveriges vatten förutsätter samarbete med grannländerna.

Fartygsstråk och trafiksepareringar är i stora delar gemensamma för Sve-
rige, Finland och Danmark, men även stora internationella fartygsstråk går 
genom svenskt vatten. 

Juridiska förutsättningar
Regleringen av sjöfarten utgår från havsrättskonventionen (SÖ 2000:1) och 
konventioner under Internationella sjöfartsorganisationen, IMO. I territori-
alhavet har Sverige suveränitet, vilket innebär obegränsad rätt att reglera oli-
ka verksamheter, med undantag av andra staters rätt till oskadlig genomfart 
med fartyg. Sverige har dock rätt att reglera trafiken inom territorialhavet 
genom att bestämma farleder och inrätta trafiksepareringssystem. Denna 
rätt måste dock utövas med hänsyn till bland annat IMO:s rekommendatio-
ner. Andra länders fartyg har rätt att färdas inom Sveriges ekonomiska zon. 
Inom ekonomisk zon har kuststaten möjlighet att lagstifta för att till exem-
pel skydda den marina miljön, men detta behöver ske med hänsyn till rätten 
till sjöfart och begränsas därför av regelverket under IMO. Förändringar av 
internationella farleder av miljöskäl är ändå möjliga om de förankras med 
grannländerna och beslutas av IMO.

Miljö och klimat

Miljöpåverkan

Sjöfarten påverkar omgivningen genom utsläpp till både luft och vatten. 
Under ett fartygs drift släpps gaser ut i luften, smörjmedel och oljor från 
propellerhylsor läcker ut i havet, avfall från toalett, rengöring och kök an-
samlas och måste tömmas. Främmande arter sprids genom barlastvatten 
och påväxt, drift och olyckor orsakar utsläpp av olja och kemikalier i vattnet 
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7och når ibland också land. Små, kontinuerliga utsläpp utgör den största de-
len av oljeutsläppen i Östersjön. 

Sjöfarten påverkar också havsbotten och kustlinjen mera direkt i anslutning 
till farleder och hamnar, till exempel genom erosion och muddring, vilket 
kan ge störningar eller riskera att miljögifter frigörs. Även dumpning av 
muddermassor kan ge miljöpåverkan. 

På senare år har medvetenheten ökat om fartygstrafikens påverkan på mil-
jön genom alstrande av undervattensbuller och forskningen på området har 
intensifierats. Det har konstaterats att framför allt marina däggdjur och fisk 
kan påverkas av ljud och bli bortträngda från områden, men det finns fort-
farande stora kunskapsluckor om hur kontinuerligt lågfrekvent ljud påver-
kar marina organismer på längre sikt. 

De flesta bestämmelser som gäller sjöfarten med syfte att skydda miljön är 
internationella. Möjligheterna till nationell särreglering är små. Den inter-
nationella sjöfartsmyndigheten, IMO, pekat ut Östersjön som ett särskilt 
känsligt havsområde (sk. PSSA – Particularly Sensitive Sea Areas) inom 
vilket specifika åtgärder kan vidtas. Dessa åtgärder omfattar trafikstyrning, 
striktare tillämpning av krav på utsläpp och krav på utrustning (Transport-
styrelsen, 2016). 

Klimat 

Sjöfarten påverkar klimatet genom utsläpp av växthusgaser på grund av an-
vändningen av fossila drivmedel. Samtidigt finns det fördelar med att flytta 
transporter från väg till sjötransporter och på så sätt minska klimatpåverkan.
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7Utvinning av mineral

Befintlig användning
Sandutvinning innebär att fraktioner av sand och grus utvinns ur havsbot-
ten för att användas främst i produktionen av byggnadsmaterial, eller för 
strandfodring. För närvarande finns i Sverige ett tillstånd till sand-, grus- 
och stentäkt och det är för Ystad kommun som under tio år från april 2011 
kan utvinna totalt 340 000 m³ sand, grus och sten inom ett specificerat om-
råde för strandfodring vid Ystads Sandskog och Löderups Strandbad. San-
den används för att motverka pågående kusterosion i närområdet. Tillstån-
det för Ystad kommun anger fyra årsangivna utvinningstillfällen inklusive 
mängd samt ställer krav på upprättande av miljökontrollprogram efter varje 
uttag. 

Marin sandtäktsverksamhet bedrivs vanligen genom sandsugning med 
släpsugningsteknik. Det innebär att ett fartyg med utrustning släpar ett 
sugrör, som kan liknas vid ett dammsugarmunstycke, längs havsbotten. 
Munstycket suger upp ett jämnt lager av sand från havsbotten. Spåren efter 
sandsugningen är en till tre meter breda och upp till en halv meter djupa. 
Släpsugstekniken är en av riktlinjerna från det internationella havsforsk-
ningsrådet (ICES) avseende hur täktverksamheten ska utföras för minimal 
miljöpåverkan. Det uppfodrade materialet lastas ombord på fartyget lastut-
rymmen. Fartygen som normalt sett bedriver verksamhet i Östersjön las-
tar maximalt 8000 ton, men det finns fartyg som kan lasta upp till 50000–
80000 ton (Sveriges geologiska undersökning, 2017a & 2018c).

Anspråk
Ett alternativ till naturgrus från land är att nyttja marina förekomster av 
sand och grus och ett ökat marint uttag kan bli aktuellt i framtiden. Utvin-
ning av sand och grus kan vara av stor betydelse för produktion av bygg-
nadsmaterial, betong och betongvaror och för strandfodring. 

Miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet innebär att naturgrusav-
lagringar av stor betydelse för dricksvattenförsörjning, energilagring, natur- 
och kulturlandskapet ska bevaras. Det medför att uttag av naturgrusavlag-
ringar på land för användning i materialförsörjningen behöver minska. 

De områden, där marin sand och grus delvis kan ersätta naturgrus, är de 
kustnära regioner som har stor förbrukning av naturgrus och samtidigt 
har små tillgångar av naturgrus på land och som förväntas fortsättningsvis 
vara expansiva inom byggande och industri. För dessa regioner kan marin 
sand och grus vara ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart alternativ till 
naturgrus på land, som dock i hög grad påverkas av avståndsfaktorer och 
tillhörande transportkostnader (Sveriges geologiska undersökning, 2017).  
Stockholm–Mälardalen, Skåne samt Göteborg och Västra Götaland är de 
mest aktuella regionerna för användning av marin sand och grus som en del 
i materialförsörjningen. Behovet av material i dessa regioner gör att marin 
sand och grus kan konkurrera med marknadspriset på naturgrus. 
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7Inom dessa regioner finns även hamnar som har möjlighet att ta emot, för-
vara samt förädla marin sand och grus samt transportera vidare materialet 
med lastbil och tåg. Förutom användningsområden inom anläggningsin-
dustrin finns också intresse att använda marin sand och grus som kustero-
sionsskydd via strandfodring. 

Som en del i genomförandet av den svenska maritima strategin fick Sveriges 
geologiska undersökning (SGU) 2017 ett uppdrag av regeringen, att i sam-
råd med Havs- och vattenmyndigheten se över under vilka förutsättningar 
och till vilka kostnader utvinning av grus och sand till havs skulle kunna 
genomföras. Syftet var att säkerställa att ett eventuellt uttag sker på ett lång-
siktigt hållbart sätt och att uttaget ska kunna vara en del i den lokala och 
regionala materialförsörjningsplaneringen. Nio geografiska områden har 
genom uppdraget utretts som intressanta för utvinning av marin sand och 
grus (Sveriges geologiska undersökning, 2017a). 

Fyra av de nio områden på svensk kontinentalsockel har identifierats som 
mest lämpliga för sanduttag mot bakgrund av naturvärden, biologiska och 
geologiska faktorer, tekniska egenskaper samt sedimentdynamik. Dessa fyra 
områden är Sandflyttan, Sandhammar bank och Klippbanken i södra Öst-
ersjön samt Svalan och Falkens grund i Bottenviken. Lämpligheten avser 
valda delar av dessa områden. Området vid Sandflyttan ligger inom ett Na-
tura 2000-område.

I redovisningen anges exempel på förutsättningar som ska vara uppfyllda 
för att täktverksamhet ska kunna påbörjas. Innan en täktverksamhet kan 
komma till stånd behöver ett område utvärderas noggrant, bland annat när 
det gäller fysiska, arkeologiska och biologiska aspekter. För att säkerställa 
att inte negativa effekter uppstår av en eventuell täktverksamhet är det nöd-
vändigt att den kontinuerligt utvärderas med hjälp av lämpliga kontrollpro-
gram. I redovisningen finns även förslag till riktlinjer för hur täktverksam-
het ska utföras.

När det gäller sandtäkt i ett Natura 2000-område får sådan verksamhet en-
dast ske om den är förenlig med 7 kapitlet 28a-29 §§ miljöbalken.

Riksintresseanspråk enligt 3 kapitlet miljöbalken

Sveriges geologiska undersökning beslutar om riksintressen för utvinning 
av marin sand och grus, enligt 3 kapitlet 7 § miljöbalken. I dagsläget finns 
inga riksintresseanspråk. 

Dock ska, enligt 3 kapitlet 7 § första stycket miljöbalken, mark- och vat-
tenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa. 

Utveckling och trender

Intresset ökar för att undersöka möjligheterna att tillgodogöra sig sand, grus 
och sten från kontinentalsockeln för byggnation, infrastruktur och strand-
fodring. Detta sker eftersom grusåsar och andra isälvsavlagringar på land 
har stor betydelse som dricksvattentäkter och att uttaget av naturgrus på 
land ska minska i enlighet med miljökvalitetsmålen. 

Områden som är intressanta 
för sanduttag

De områden som är mest lämpliga 
för sanduttag uppfyller kraven 
nedan. Grunda, biologiskt känsliga 
hårdbottnar som ligger kustnära 
undviks (SGU 2017). 
• Belägna i sluttningar och 

svackor djupare än den fotiska 
zonen.

• Är uppbyggda ända till bot-
tenytan av större och mäktiga-
re sand- och grusavlagringar.

• Har ett bottensubstrat som 
utgörs huvudsakligen av frak-
tionerna sand och grus.

• Har en så pass hög rörelse 
i bottenvattnet att en stor 
transport och ackumulation av 
sand och grus förekommer på 
botten.

• Är belägna så pass långt från 
kusten att risken för en ökad 
kusterosion är försumbar. 
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7Behovet av strandfodring kan öka med kustexploatering och klimatföränd-
ringar. Denna problematik har hittills varit särskilt tydlig i sydöstra Skåne. 
Sand- och grusutvinning på land kommer allt oftare i konflikt med dricks-
vattenförsörjningen, och import av marin sand innebär en miljöpåverkan 
som är svår att kontrollera.

Uttag av mineral i havet diskuteras på flera ställen i världen, inklusive Eu-
ropa. I Östersjöområdet har diskussionen om utvinning av järn-mangan-
noduler diskuteras sedan länge där främst Ryssland varit en aktiv part. Det 
pågår ett treårigt EU-projekt (2019-2021) Seabed Mineral Deposits in Euro-
pean Seas: Metallogeny and Geological Potential for Strategic and Critical 
Raw Materials (MINDeSEA)”) vars syfte är bland annat att ta fram kartun-
derlag över förekomsten av mineraler i Europas hav inklusive Östersjön och 
Västerhavet. Sveriges geologiska undersökning deltar i projektet (GeoERA, 
2019).

Utvinning av dricksvatten i havet är en verksamhet under utveckling i Öst-
ersjön. I Sandvik på Öland har en avsaltningsanläggning redan installerats 
och på Gotland färdigställs installationen 2019. Syftet är att bland annat till-
godose dricksvattenbehovet då grundvattennivåerna under vissa perioder 
under senare nått kritiskt låga nivåer.

Internationellt samspel
Sandutvinning sker i flera av Sveriges grannländer. Dansk sandutvinning i 
södra Kattegatt och Öresund sker i särskilt nära anslutning till svenskt vat-
ten. Det senare kommer dock avvecklas i takt med att givna tillstånd i Öre-
sund löper ut då Danmarks regering i november 2018 beslöt stoppa möjlig-
heten att söka nya tillstånd i Öresund (Folketinget, 2018).  

Inom polskt och ryskt kontinentalsockelområde i Östersjön utvinns olja 
och gas. Även Lettland och Litauen har i sina kontinentalsockelområden 
fyndigheter men ingen utvinning sker i dagsläget. Litauen har för närva-
rande inga planer på att öppna marina områden för prospektering och ut-
vinning. Lettland har delat ut prospekterings- och utvinningstillstånd men 
ännu har ingen provborrning eller utvinning på lettisk kontinentalsockel 
skett (Sveriges geologiska undersökning, 2017b). I Sverige finns det ingen 
laglig möjlighet att få tillstånd till utvinning av fossila bränslen i svenskt 
sjöterritorium eller ekonomisk zon eftersom Sverige inte heller införlivat de 
delar av EU:s offshoredirektiv som rör tillstånd för gas- och oljeutvinning.

Juridiska förutsättningar
Beroende på omfattning och möjligheten att betydande skadeverkning-
ar uppstår ger regeringen eller Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
tillstånd till sand-, grus- och stentäkt inom allmänt vatten på kontinen-
talsockeln enligt kontinentalsockelförordningen (1966:315). SGU utövar 
även tillsyn av efterlevnaden av föreskrifter och villkor för tillstånd enligt 
kontinentalsockellagen.
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7Miljö och klimat
Naturgrusutvinning på havsbotten innebär att sediment avlägsnas med 
tillhörande bottenfauna och bottenflora, vilket utöver den direkta negativa 
påverkan på botten också kan ge negativa effekter på fågel- och fiskpopula-
tioner som normalt livnär sig på dessa resurser. Störningar i äggläggningen 
kan uppstå hos lekande fisk, som befinner sig i ett sådant område. Åter-
hämtningen av bottenfauna och bottenflora efter utvinning sker vanligtvis 
på några månader eller år, men det finns betydande variation mellan olika 
livsmiljötyper. Internationella havsforskningsrådet (ICES) och många av 
dess medlemsländer har utformat riktlinjer för hur exempelvis täktverk-
samhet ska utföras för att orsaka minimal miljöpåverkan (ICES, 2016). 

Uttag av marin sand och grus kan även leda till olika fysiska förändringar i 
kustzonen och orsaka strandförlust, minska det naturliga skyddet mot kus-
terosion och påverka ström- och bottenförhållanden. Vid marin sandutvin-
ning bör åtgärder vidtas för att minimera risken för bildande av depressio-
ner (bottenområde med större djup än omgivande botten) där det finns risk 
för utveckling av syrebrist i bottenvattnet.
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7Vattenbruk och blå bioteknik
Vattenbruk och blå bioteknik är exempel på verksamheter inom det som 
kallas blå ekonomi. Vattenbruk är odling av alla slags djur och växter i vat-
ten såsom fisk, kräftor, musslor och alger. Blå bioteknik handlar om att ut-
forska och utnyttja olika marina organismer för att utveckla nya produkter.

Vattenbruket i Sverige omfattar odling av fisk, skaldjur och alger. Sveriges 
goda vattentillgångar ger förutsättningar för vattenbruk på flera håll runt 
om i landet, men begränsas av vattnets miljöstatus där vissa områden inte 
tål en ökad närsaltsbelastning. 

Odling av mikro- och makroalger har potential att producera produkter 
som oljor, vitaminer och speciella proteiner. Dessa kan på sikt utgöra in-
gredienser för livsmedel, djurfoder, mediciner eller bränsle. Odling av alger, 
sjöpungar och musslor kan samtidigt bidra till förbättrad havsmiljö genom 
näringsupptag. Sammantaget kan detta bidra till både utveckling av mari-
tim ekonomi och ge miljönytta.

Befintlig användning
I Bottniska viken bedrivs vattenbruk idag enbart nära kusten och inte inom 
havsplaneområdet. Odlingarna finns framför allt längs Höga kusten och 
omfattar tio odlingar för regnbåge. Odlingarna svarar för merparten av den 
svenska havsbaserade matfiskodlingen.

I Östersjön finns ett begränsat vattenbruk. Odlingen sker i kustvattnet och 
inte inom havsplaneområdet. För Östersjön är det särskilt intressant med 
vattenbruk som även bidrar till förbättrad havsmiljö genom till exempel nä-
ringsupptag då havsområdet är övergött. Blåmusslor och alger är exempel 
på arter som kan vara aktuella under vissa förutsättningar. Blåmusslor kan 
dessutom utgöra bas för produktion av djurföda. Utanför Söderköping finns 
en odling för musslor som miljöåtgärd. 

I Västerhavet odlas framförallt blåmusslor för konsumtion, men det finns 
även en testodling av makroalger. Det pågår även forskning kring odling 
och användning av sjöpungar. 

Anspråk
I dag pågår forskning och teknikutveckling både vad gäller olika arter och 
odlingsmetoder. I framtiden kan det bli aktuellt med odlingar i utsjön.

I dagsläget finns ingen samlad kartläggning av möjliga geografiska utveck-
lingsområden för vattenbruk i planområdena. I den nationella strategin för 
vattenbruk  (Jordbruksverket, 2012) är ett av målen att en majoritet av Sve-
riges kommuner identifierar och inkluderar lämpliga platser för vattenbruk 
i sina översiktsplaner. Sådana nya underlag tillsammans med utvecklad od-
lingsteknik kan bli planeringsförutsättningar för vattenbruk i planområdet 
på sikt. 

Planeringsmålet som relaterar till 
vattenbruk och blå bioteknik är: 
• Skapa beredskap för framtida 

etablering av hållbart vatten-
bruk.
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7Allmänt intresse för vattenbruk

Miljöbalken innehåller inga bestämmelser om riksintressen för vattenbruk, 
men anger vattenbruk som ett allmänt intresse. Enligt 3 kapitlet 5 § första 
stycket miljöbalken ska vattenområden som har betydelse för vattenbruk så 
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näring-
ens bedrivande.

Utveckling och trender 

Medvetna konsumenter som efterfrågar innovativa, miljöanpassade och 
nyttiga alternativ, skapar utvecklingspotential för odling av marina livs-
medel. Algodling är en bransch under tidig utveckling i Sverige. Odling av 
makroalger är en stor och växande marknad globalt sett och det finns god 
potential för att denna typ av odling ska kunna växa även i Sverige. Tek-
nikutveckling för odling av musslor och sjöpungar pågår, med bland annat 
nedsänkta odlingar som är mindre känsliga för våg- och ispåverkan. Den 
typen av odling kan på sikt bli aktuell även utomskärs till havs.  

Genom ökad kunskap och utveckling av blå bioteknik kan det i framtiden 
bli aktuellt med utvinning av genetiska resurser för användning inom an-
dra industriella områden eller som läkemedel (Europeiska kommissionen, 
2019).

Internationellt samspel
Det internationella samspelet avser framför allt marknadsutveckling för od-
lad fisk, tillgång till foder och i vilken mån den gemensamma havsmiljön tål 
utökad fiskodling.

Juridiska förutsättningar
Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att anlägga och driva en fiskodling 
enligt 2 kapitlet 16 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och 
fiskerinäringen. Med fiskodling avses även odling av vissa vattenlevande 
blötdjur och vattenlevande kräftdjur, jämför 4 § fiskelagen (1993:787). En 
fiskodling (dock inte en skaldjursodling) kan också vara anmälnings- eller 
tillståndspliktig som miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet miljöbalken. 
Ärendet prövas enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) av länsstyrel-
sen eller om den är anmälningspliktig av berörd kommun beroende på hur 
mycket foder som förbrukas i odlingen.

Miljö och klimat

Miljöpåverkan 

Fiskodling i öppna system påverkar miljön negativt genom tillskott av nä-
ringsämnen från odlingen, risk för rymningar och smittspridning, samt 
genom att olika kemikalier används vid odlingen och når den omgivande 
miljön. 

Musselodlingarna har mindre negativ miljöpåverkan framför allt för att den 
begränsas lokalt: direkt under och strax runtomkring odlingen kan det bli 
en ökad organisk belastning och ibland även lokal syrebrist i sedimentet. 
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7Musslornas konsumtion av mikroalger innebär dock att näring tas upp ur 
havet, vilket kan reducera övergödningen.

Miljöpåverkan vid odling av alger har efter miljöundersökningar bedöms 
som liten. Däremot kan de synas från land och ta plats i öppet hav (Grön-
dahl, 2018). 

Klimat

I Skandinavien odlas främst kallvattenkrävande laxartad fisk. Ett varmare 
klimat med varmare havsvatten kan inverka negativt på förutsättningarna 
för odling av dessa arter. Andra arter, till exempel gädda, gös och abborre, 
gynnas å andra sidan av högre vattentemperatur. Sjukdoms- och parasit-
trycket kan också tänkas öka vid högre vattentemperaturer. Utsläpp i havet 
och ökande koldioxidhalt i atmosfären bidrar till att försura havsvattnet, 
vilket skulle kunna innebära problem för odling av musslor och ostron, ef-
tersom inlagring av kalk försvåras. Ändrade väderförhållanden kan påverka 
odlingar genom vind- och vågpåverkan. Klimatförändringar som påverkar 
saltvatteninströmningen i Östersjön och Bottniska viken kan få stora kon-
sekvenser för vattenbruk i dessa områden.
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7Yrkesfiske
Yrkesfisket, det vill säga det kommersiella fisket som förser konsumenter 
och fodertillverkare med fisk, bidrar även till arbetstillfällen och till att upp-
rätthålla kustsamhällens identitet och livskraft. Yrkesfisket och dess kring-
verksamheter stärker också den lokala kulturmiljön som kulturbärare på 
många platser och skapar i många fall attraktionskraft för turism. Fisket be-
drivs mer eller mindre intensivt i alla Sveriges havsområden, men det finns 
en dynamik i fisket som gör att fisketrycket varierar både geografiskt och 
över tid. Småskaligt fiske i Sverige bedrivs normalt inom mer begränsade 
områden på grund av fartygens kapacitet och fiskeinriktning, medan annat 
fiske är mer dynamiskt och rör sig över större områden, även områden ut-
anför svenskt territorialhav eller ekonomisk zon. Var fiske bedrivs varierar 
mellan säsongerna, men beror också på hur fiskemöjligheterna utvecklas 
över tid, det vill säga hur fiskbestånden och regleringen av dessa utvecklas. 

Befintlig användning 
Sverige har EU:s längsta sammanhållna kuststräcka och omges av flera 
havsområden i vilka svenskt yrkesfiske sker. Svenskt fiske bedrivs mer eller 
mindre intensivt i Östersjön inklusive Bottniska viken, samt i Kattegatt och 
Skagerrak, men periodvis även längre bort i Nordsjön och Norska havet. I 
Bottniska viken är yrkesfisket säsongsmässigt präglat utifrån isperioder.  

Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet har olika fysiska och ekologiska 
förutsättningar för förekomst av fisk. Bottniska vikens och Östersjöns eko-
system har en relativt enkel struktur med få dominerande arter vilket även 
gör ekosystemen extra känsliga. Många av arterna här lever nära sin tole-
ransgräns för salthalt och kan vara extra känsliga för påverkan. Västerha-
vet uppvisar däremot en stor biologisk mångfald med högre produktivitet 
i näringskedjans alla led. I Bottniska viken och Östersjön förändras sam-
mansättningen av arter från söder till norr som en följd av minskande salt-
halt, vilket innebär att andelen marina arter minskar. Flera viktiga fiskarter, 
till exempel sill/strömming och skarpsill förekommer i alla tre områdena, 
medan andra är unika för respektive område. Torsk förekommer i både Väs-
terhavet och Östersjön.

Det kustnära yrkesfisket är drabbat av sälskador och med konkurrens från 
skarv. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa 
områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske. Det bedrivs 
skyddsjakt på både säl och skarv. 

I såväl svenskt territorialhav som i ekonomisk zon förekommer fiske från 
andra EU-länders fartyg.

Yrkesfiske i Bottniska viken

Yrkesfisket i Bottniska viken bedrivs mest småskaligt och är geografiskt ut-
spritt, med den största koncentrationen i Södra Bottenhavet. Fisket är glest 
i utsjön, men tätare i de kustnära vattnen. Det kustnära fisket i Södra Bot-
tenhavet sker mest med passiva redskap. Ett tidvis intensivt pelagiskt fiske 
bedrivs framför allt kring utsjöbankarna och i havsområdets sydöstra delar. 

Planeringsmålet som relaterar till 
yrkesfiske är: 
• Skapa förutsättningar för ett 

hållbart yrkesfiske.
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Det yrkesfiske som bedrivs i norra Bottenhavet är begränsat och sker med 
passiva redskap och i kustnära miljöer, med inslag av pelagiskt fiske i de 
södra delarna av norra Bottenhavet.

Surströmming och rom från siklöja är två välkända produkter från Bottniska 
viken. Strömmingsfångsterna landas lokalt. Fisket efter siklöja sker utanför 
havsplaneområdet närmare kusten. I Bottniska viken pågår även finskt fiske 
efter strömming i svenskt territorialvatten och i svensk ekonomisk zon. Löv-
skärs hamn i Luleå och Norrsundets hamn strax norr om Gävle är viktiga 
landningshamnar i Bottniska viken (Havs- och vattenmyndigheten, 2018d).

Pelagiskt fiske är fiske på arter 
som lever i öppna havet, inte i 
kustvatten eller i bottenskikt. De-
mersalt fiske är fiske närmast bot-
ten, till exempel med bottentrål. 

Yrkesfiske i Östersjön

Fisket i Östersjöns planområde utgör en stor andel av det svenska yrkes-
fisket både värdemässigt och sett till fångstmängd. Fisket bedrivs av fiske-
företag hemmahörande främst på ostkusten, men även en del fartyg från 
västkusten. 

De ekonomiskt och kvantitetsmässigt viktigaste arterna i Östersjön är 
skarpsill, sill eller strömming och torsk. Andra arter i det kommersiella fis-
ket, men av betydligt mindre betydelse, är skrubbskädda och piggvar. Det 
förekommer också ett kustnära ålfiske. Fisket bedrivs både passivt, med till 
exempel nät, och aktivt med trål. I Öresund bedrivs endast fiske med pas-
siva redskap. De största fångsterna av sill och skarpsill kommer från ett om-
råde söder om Gotland, mellan Polen och Sverige, medan torsk till största 
delen fångas i Hanöbuktsområdet. 

Torsk används som livsmedel, medan strömming och skarpsill till största 
delen går till framställning av fiskmjöl och fiskfoder. Viktiga landningsham-
nar är Västervik, Byxelkrok på Öland, Ronehamn på Gotland, Nogersund 
och Karlskrona i Blekinge samt Simrishamn och Trelleborg i Skåne. Stora 
kvantiteter landas även i Danmark (Havs- och vattenmyndigheten, 2017a & 
2018d).

Yrkesfiske i Västerhavet 

På västkusten finns en lång tradition av att nyttja och hantera fisk och skal-
djur från havet. Yrkesfiske är viktigt såväl regionalt som lokalt och bidrar 
till kustsamhällens identitet och livskraft genom såväl fisket i sig som fis-
kets betydelse för landbaserade näringar som fiskberedning, varvsindustri, 
hamnverksamhet och redskapstillverkning. Även besöksnäringen gynnas av 
ett levande lokalt yrkesfiske. 

I Västerhavet är yrkesfisket varierat, med fiske efter nordhavsräka, havskräf-
ta och blandfiske efter torsk, kolja och gråsej. Det fiskas även efter makrill, 
sill och skarpsill. Det förekommer både passivt fiske med till exempel bu-
rar och aktivt fiske med trål och vad. Fångsten används huvudsakligen som 
livsmedel (Havs- och vattenmyndigheten, 2017a). Antalet stora och viktiga 
landningshamnar för fisk är många i Västerhavet. I Hallands län finns land-
ningshamnarna Glommen och Träslövsläge. Utöver det stora antalet land-
ningshamnar i Bohuslän såsom Rönnängs, Ellös, Grebbestads, och Öckerös 
hamnar finns även Göteborgs hamn som betydande landningshamn samt 
Sveriges största fiskauktion i havsområdet (Havs- och vattenmyndigheten, 
2018d).

7

Fiskförvaltningen 

För att undvika att fiskresursen 
överutnyttjas finns det ett omfat-
tande regelverk som rör fisk-
förvaltningen, där yrkesfiskets 
fiskeinsats såväl som dess fiskeut-
tag begränsas. För att få fiska 
yrkesmässigt i havet krävs fiskeli-
cens och särskilt tillstånd för vissa 
fisken. Det finns begränsningar om 
var, när och hur fiske får ske. För 
de viktigaste kommersiella arterna 
finns fastställda årliga kvoter på 
EU-nivå som fördelas till medlems-
länderna. För att få stabilitet och 
långsiktighet i förvaltningen finns 
ett system med förvaltningsplaner 
för vissa fiskbestånd vars geogra-
fiska omfattning ofta sträcker sig 
över flera länders vatten. 

I Sverige finns en särskild trål-
gräns innanför vilken det inte är 
tillåtet att tråla, med undantag 
för så kallade trålfiskeområden. 
I Bottniska viken, Östersjön och 
Skagerrak går gränsen vid fyra 
nautiska mil från baslinjen. I Kat-
tegatt går gränsen vid tre nautiska 
mil från kustlinjen. I Öresund är 
det överhuvudtaget inte tillåtet 
att tråla. Det finns även ett antal 
fiskfredningsområden utmed hela 
den svenska kusten och längre 
ut i Östersjön och Kattegatt där 
det inte är tillåtet att bedriva fiske 
under hela eller delar av året.
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7Anspråk 
En förutsättning för att fiske ska kunna bedrivas är att det finns tillgång till 
goda fiskbestånd. Goda fiskbestånd kräver att fisken har tillgång till lämp-
liga livsmiljöer under sina livsstadier. Inte minst är områden för fiskens re-
produktion och tillväxt viktiga. För yrkesfisket är det således nödvändigt att 
det finns tillräckligt med kunskap och skydd för livsmiljöerna. Behovet av 
förbättrad kunskap kring fiskbestånd är tätt sammankopplat med slutsatser 
från havsmiljöförvaltningen i stort och fisk är viktiga delar i arbetet med 
bland annat nationell marin kartering. Förbättrad kunskap om relationen 
mellan fiskens livsmiljöer och mänsklig påverkan är även identifierad inom 
fiskförvaltningen där Havs- och vattenmyndigheten har regeringens upp-
drag att ta fram av en strategi för ekosystembaserad fiskförvaltning. 

För fiskets bedrivande är det viktigt med fungerande infrastruktur i form av 
tillgängliga fiskeplatser, hamnar och landningsplatser och att fartygen kan 
förflytta sig mellan dessa. En särskild utmaning är att fisket är dynamiskt 
över tiden och att en anpassning av fisket sker utifrån beståndsutvecklingen, 
både i fråga om beståndens storlek, täthet och utbredning. Det finns också 
en ekonomisk dynamik relaterad till marknadsförutsättningar och fiskefö-
retagens lönsamhet.

Hållbart nyttjande av bestånd och förbättrad lönsamhet är utgångspunkter 
för den nationella målbilden som presenteras i strategin Svenskt yrkesfiske 
2020 (Havs- och vattenmyndigheten & Jordbruksverket, 2016). 

Utveckling och trender 

God yrkeskunskap och medvetna konsumenter som efterfrågar innovativa, 
miljöanpassade och nyttiga alternativ gör att det finns betydande utveck-
lingspotential för yrkesfisket. Liksom i andra branscher pågår sedan länge 
en rationalisering och effektivisering, vilket inneburit färre yrkesfiskare och 
fiskefartyg. Samtidigt finns det samhällsmål om att det småskaliga kustfis-
ket ska främjas. Andra faktorer som kan förändra verksamheten är ändrade 
konsumtionsmönster samt teknikutveckling och anpassning för att minska 
fiskets påverkan på exempelvis bottenmiljöer. 

Vid sidan av rådande dynamik kan klimatförändringar ytterligare medföra 
att yrkesfisket behöver ändra fiskemönster och fiskeområden eftersom olika 
fiskarters utbredningsområden förändras. Detta ställer krav på att havspla-
nerna inrymmer yrkesfiskets framtida flexibilitet och dynamik.

Mål inom den gemensamma 
fiskeripolitiken 

Reformen av EU:s fiskeripolitik 
som trädde i kraft den 1 januari 
2014, innebär att fiskeripolitiken 
tydligare ska bidra till målet om 
god miljöstatus i EU:s havsområ-
den år 2020 och stärkta fiskebe-
stånd inom säkra biologiska grän-
ser. Reformen innebär att uttaget 
av fisk ska styras av principen 
om maximalt hållbart uttag, det 
vill säga att det endast får fångas 
så mycket att fiskbeståndet kan 
återhämta sig till följande år. Det 
finns också regler om förbud mot 
att kasta fisk överbord. Utveckling 
av redskap som huvudsakligen 
fångar den fisk som avses fångas 
prioriteras. Spårbarheten för 
fiskprodukter förbättras, både 
genom ökade krav på märkning 
och genom branschinitiativ. 
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Havsplaneområden

! Hamn

Fångstområde

Lekområde

Uppväxtområde

Vandringsområde

Lek- och fångstområde

Riksintresseanspråk för yrkesfiske, 
3 kap. 5 § MB

Karta 29. Yrkesfiske: Riksintresseanspråk



Havsplaneområden

Mest värdefull, står för 50% av värdet
står tillsammans för 75%

står tillsammans för 90%
står tillsammans för 95%

Andra anspråk för yrkesfiske
Sammanställning av årliga ekonomiska landnings-
värden för 12 separata fiskerier under perioden 
2003-2015. (SLU 2017) 

Karta 30. Yrkesfiske: Andra anspråk



Figur 42. Passivt fiske (exempelvis nät). Figur 43. Pelagisk trålning (i vattenmassan/ej bottentrålning).

Figur 44. Demersal trålning (närmast botten).

Passivt fiske

Sammanställning av årliga ekonomiska landningsvärde inom 
det passiva fisket. Utgår från sex olika fiskerier som avgrän-
sats per havsplaneområde eller regionalt. De sex fiskerierna 
är passivt fiske Bottniska viken, Östersjön exklusive Öre-
sund, Öresund respektive Västerhavet samt passivt fiske 
efter torsk och burfiske efter havskräfta. Mörk färg visar 
höga värden och ljus färg visar låga värden (SLU 2017).

Pelagisk trålning

Sammanställning av årliga ekonomiska landningsvärde 
inom det pelagiska fisket. Utgår från fyra olika fiskerier 
som avgränsats per havsplaneområde eller regionalt. De 
fyra fiskerierna är pelagiskt fiske i Västerhavet, Östersjön 
respektive Bottniska viken samt siklöjefisket i Bottenviken. 
Mörk färg visar höga värden och ljus färg visar låga värden 
(SLU 2017).

Demersal trålning

Sammanställning av årliga ekonomiska landningsvärde 
inom det demersala fisket efter fisk och skaldjur. Utgår från 
tre olika fiskerier som avgränsats per havsplaneområde. 
De tre fiskerierna är trålning efter nordhavsräka respektive 
havskräfta i Västerhavet samt trålning efter torsk i Östersjön. 
Mörk färg visar höga värden och ljus färg visar låga värden 
(SLU 2017).
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Havsplaneområden

Fredningsområde, permanent

Trålfiskeområde (undantag från 
trålförbud innanför trålgränsen)

Område innanför trålgränsen

Fredningsområde, tidsbegränsat (under året)

(Havs- och vattenmyndigheten)

Karta 31. Yrkesfiske: Fiskeregleringar
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7Pågående arbete

För att stärka skyddet i marina skyddade områden har regeringen gett Havs- 
och vattenmyndigheten i uppdrag att föreslå fiskeregleringar i både nya och 
redan etablerade skyddade områden, och vid behov föreslå åtgärder. Målet 
är att värdefulla miljöer ska bevaras. Myndigheten har under vår och höst 
2018 presenterat utredningar om bottentrålningens effekter inom skyd-
dade områden och inom trålgränsen. En mängd olika regleringar kan bli 
aktuella, till exempel för att etablera områden med totalt fiskestopp eller 
förbud mot användning av vissa fiskeredskap. En eventuell reglering kan 
ändra fiskemönster och de planeringsmässiga förutsättningarna för använd-
ning yrkesfiske i havsplanerna. Myndigheten har inom uppdraget även sett 
över tänkbara möjligheter att modernisera regelverket för det kustnära fis-
ket. Uppdraget redovisades till Miljö- och energidepartementet under 2018 
(Havs- och vattenmyndigheten, 2018j). 

Riksintresseanspråk enligt 3 kapitlet miljöbalken

Riksintresseanspråk för yrkesfiske enligt 3 kapitlet 5 § miljöbalken avser om-
råden i havet, insjöar, älvar samt hemma- och landningshamnar. Havs- och 
vattenmyndigheten beslutar om riksintressen för yrkesfisket. Områdena i 
havet omfattar såväl svenskt inre vatten och territorialhav som ekonomisk 
zon. För havet avser riksintresseanspråken fångstområden eller lek- och 
uppväxtområden och vandringsstråk för fisk. Även fiskehamnar finns utpe-
kade som riksintresseanspråk.

Riksintresseanspråk fångstområden definieras huvudsakligen utifrån 
fångstvärde per ytenhet, alltså ett ekonomiskt kriterium. De enskilda riks-
intresseområdena utgår från specifika fiskarter. Områdena benämns riksin-
tresseanspråk yrkesfiske (fångstområde).

Under 2019 genomförs en översyn av gällande riksintresseanspråk för yr-
kesfisket. Samråd om förslag till reviderade riksintresseanspråk planeras till 
våren 2019. Havs- och vattenmyndigheten avser att besluta om reviderade 
riksintresseanspråk i slutet av 2019.

Läs mer om riksintresseanspråken 
på Havs- och vattenmyndighetens 
webbplats.

Internationellt samspel
Yrkesfisket förvaltas gemensamt inom ramen för den gemensamma fiskeri-
politiken. Bland annat fiskar danska fiskare i svenskt territorialhav och eko-
nomisk zon och övriga EU-länder runt Östersjön i svensk ekonomisk zon. 
I Västervik finns återkommande landningar från polska fiskefartyg, medan 
det finns danska landningar i Simrishamn. I Bottniska viken bedrivs finskt 
fiske på finsk kvot i svenskt territorialhav och ekonomisk zon med Norrsun-
det som en betydande landningshamn. I Västerhavet utövas ett stort svenskt 
fiske i norska vatten och i Danmark landas en stor andel av den västsvenska 
fiskeflottans fångst. Dessutom bedrivs fiske med norska och danska fiskefar-
tyg i svenskt territorialhav varav danska landningar sker i viss utsträckning 
i Smögen. I ekonomisk zon fiskar, förutom norska och danska fiskefartyg, 
även tyska fartyg. Reglering av fiske utanför Sveriges nuvarande nationella 
trålgräns, men inom i svenskt territorialhav, kräver överenskommelser med 
berörda grannländer och beslut inom EU. Svenskfångad fisk landas också 
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7i andra länder, på samma sätt som fångster från utländska fartyg landas i 
Sverige. 

Juridiska förutsättningar
Det yrkesmässiga fisket regleras inom ramen för EU:s gemensamma fis-
keripolitik (GFP) med kompletterande nationell svensk fiskelagstiftning. 
Geografiskt reglerar fiskeripolitiken det yrkesmässiga fisket ut till den yttre 
gränsen för den ekonomiska zonen, men gäller EU-fartyg även utanför EU-
vatten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013.
För fiske som inte är yrkesmässigt finns de flesta bestämmelserna i nationell 
lagstiftning, som i Sverige är fiskelagen (1993:787). EU:s medlemsstater har 
fritt tillträde att fiska i EU:s vatten in till 12 nautiska mil från baslinjerna ut-
anför andra medlemsstaters kuster. När det gäller svenska vatten i Östersjön 
(inklusive Bottniska viken) har Danmark och Finland dessutom tillträde 
intill 4 nautiska mil, i Skagerrak har Danmark och Norge tillträde intill 4 
nautiska mil från baslinjerna och i Kattegatt har Danmark tillträde intill 3 
nautiska mil från kustlinjen. Enligt de tillträdesavtal som Sverige har med 
Danmark och Finland får den fiskande staten bedriva fiske enligt sina egna 
regler, det vill säga flaggstatens regler. Inom Öresund är fisket gemensamt 
för svenska och danska fiskare. Hur fisket får bedrivas där anges i 2 kapitlet 
2 § Fiskeriverkets föreskrifter (2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och 
Östersjön. 

Miljö och klimat

Miljöpåverkan 

Fiske har olika miljöpåverkan beroende av vilken fiskemetod som avses. 
Fisket påverkar storleken och strukturen på fiskpopulationerna både för de 
arter som fisket inriktas mot och de som fångas oavsiktligt. 

Inom främst det passiva fisket påverkas även större näringskedjor då marina 
däggdjur och fågel fastnar i näten. Även redskap som förlorats i havet skapar 
problem. Minskningen av antalet fiskar högt upp i näringskedjan ger även 
följdeffekter på ekosystemet i övrigt. 

Bottentrålning ger spår i mjukbottnarna som påverkar bottenlevande djur, 
vilket kan resultera i förändrade artsammansättningar. Enligt underlagsrap-
porter till regeringsuppdrag M2017/02522/Nm om bottentrålningens effek-
ter försvinner sex procent av arterna vid ett tråldrag på en tidigare opå-
verkad botten. Återhämtningstid för en bottenmiljö vars biologiska värden 
degraderats till hälften kan uppgå till sex år (Sveriges lantbruksuniversitet, 
Institutionen för akvatiska resurser, 2018a). Fisket påverkar också miljön på 
samma sätt som annan fartygstrafik genom utsläpp till luft och vatten med 
stor variation beroende på fångstmetod. 

Beståndens storlek

Årliga fiskeriundersökningar ligger till grund för vetenskapliga bedöm-
ningar om fiskbeståndens storlek och om hur mycket fisk som kan tas upp. 
Utifrån dessa gränser bedöms om fisket efter ett visst bestånd är hållbart 
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7och om fiskbeståndet befinner sig inom säkra biologiska gränser. Den ve-
tenskapliga bedömningen sker inom ICES och är sedan rådgivande under-
lag för den kvottilldelning mellan EU:s medlemsländer som sker årligen av 
EU:s ministerråd. Förändringar i fiskens omgivande ekosystem påverkar 
fisksamhällenas struktur och förutsättningarna för fiske, men fisketrycket i 
sig kan också ge upphov till förändringar i ekosystemet. Övergödning från 
till exempel jordbruk och reningsverk påverkar ekologin i havet. Tillförsel 
av näringsämnen leder till ökad produktion av alger som har stor påverkan 
i vissa områden. Under lång tid har det tillförts miljöföroreningar till havet 
såsom dioxin, PCB och kvicksilver, som är svårnedbrytbara och kan an-
samlas och lagras i fettvävnaden hos människor och djur. Ökad sjöfart har 
inneburit att spridningen av främmande arter ökat. Även utsläpp kan skada 
fiskhabitat, liksom habitat kan påverkas av svallvågor från båttrafik. Fisk-
resursen påverkas även av fysiska störningar i ekosystemet som kan bero 
på muddring, anläggningar, förlorade fiskeredskap och ljud. En viktig på-
verkansfaktor är strandexploatering som kan innebära att fiskars lekhabitat 
förstörs i kustområden. 

Klimat 

Förändringar i klimat kan påverka såväl fiskars geografiska utbredning som 
deras reproduktion och födotillgång, vilket behöver beaktas i förvaltningen 
av fiskbestånden. I Östersjön återspeglas storskaliga klimatförändringar i 
en förväntad ökning av havsvattnets medeltemperatur, men även i minskad 
salthalt på grund av ökad avrinning och förändrad vattenföring (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2017b & 2017c). Förändrad utbredning kan få konse-
kvenser för yrkesfisket såtillvida att ett fiskbestånd kan röra sig bort från 
ett traditionellt fångstområde, eller att beståndet blir mindre. Klimatför-
ändringen förväntas även kunna leda till ändrade vindförhållanden som då 
försvårar möjligheten att konsekvent bedriva fiske, särskilt för garnfiske och 
trålfiske med mindre fartyg (SOU, 2007:60).
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20. Risker 
Med risker och påverkansfaktorer menas risker för olyckor och andra hän-
delser som kan ge skadliga konsekvenser för människor och djur- och växt-
liv i havet. De största riskerna finns i samband med olyckor som exempel-
vis kollisioner inom sjöfarten. Sådana olyckor kan föra med sig risker för 
utsläpp av olja, kemikalier eller andra skadliga ämnen. Miljöfarliga ämnen 
kan även hamna i havet via utsläpp från land. Risker kan även uppstå på 
grund av att skadliga ämnen som redan finns i havet läcker ut. Det kan ske 
från till exempel fiberbankar, som innehåller historiskt avfall från industrier 
med skadliga ämnen. Det kan också handla om avfall eller ammunition och 
kemiska stridsmedel som har dumpats i havet. 

Utsläpp
Olyckor och sjunkna vrak kan vara orsak till utsläpp av olja och olika kemi-
kalier. Vid händelse av utsläpp till havs eller vid den svenska kusten kan ma-
rina ekosystemtjänster påverkas kraftigt på lokal eller regional nivå. Främst 
berörs naturskyddsintressen och eventuellt kulturarv, men även andra in-
tressen som rekreationsvärden inom friluftsliv och turism samt yrkesfiske 
och boendemiljöer längs kusten.

Utsläpp av olja och oljeprodukter 

Större oljeutsläpp till följd av sjöfarten är ovanligare i dag än för några de-
cennier sedan, tack vare skärpta regler, ökad miljöövervakning och förbätt-
rade möjligheter att ta hand om spillolja i hamnar (Havs- och vattenmyn-
digheten, 2018g). 

Även sjunkna och läckande vrak innebär en risk för oljeutsläpp. Det finns 
cirka 300 identifierade miljöfarliga vrak på svenska havsbottnar, där många 
vrak riskerar oljeläckage (Sjöfartsverket, 2011 & 2015). Riskerna ser olika ut 
i svenska hav beroende på havsmiljön och aktiviteter. Framträdande påver-
kan är korrosion av vrakens skrov, militär verksamhet och även yrkesfisket 
med trål då fiske ofta förekommer i nära anslutning till vraken eftersom de 
utgör revstrukturer som attraherar fisk (Chalmers, 2018). Enstaka, stora ol-
jeutsläpp från vraken har ofta dödlig effekt på djur och växter som kommer 
i kontakt med oljan. Miljöpåverkan från mindre, men kontinuerliga oljeut-
släpp är också en källa till miljöproblem. Effekter av dessa kan vara nedsatt 
reproduktion, genetisk påverkan, cancer och försämrad motståndskraft. Så-
dana effekter kan över lång tid medföra lika stora eller större effekter än ett 
enstaka stort oljeutsläpp.

Utsläpp av andra skadliga ämnen 

Till och från svenska hamnar transporteras cirka 4 miljoner ton av kemi-
kalier och andra miljöfarliga ämnen. Risken för allvarliga konsekvenser vid 
utsläpp av kemikalier kan vara mindre än för olja eftersom de flesta kemika-
lier medför mindre allvarlig miljöfara. Emellertid beror konsekvenserna på 
vilken typ av kemikalier det handlar om och var utsläppet sker. Den här ty-
pen av utsläpp är mera resurs- och kostnadskrävande än olja. Det finns vissa 
områden med koncentrerade halter av miljöfarliga ämnen från historisk 

Figur 45. Måseskär, område med sänkta 
fartyg med kemiska stridsmedel från 
andra världskriget ombord. 
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7dumpning, vilket påverkar möjligheter för dagens verksamheter att utveck-
las där. 

Även sjunkna och läckande vrak innebär en risk för utsläpp av kemikalier. 
En betydande anledning är hur fartyg dumpades fullastade med kemiska 
stridsmedel efter andra världskriget. Ett sådant område finns utanför Må-
seskär i Skagerrak där provtagningar på fisk under senare år visar halter av 
senapsgas som visar att det sker läckage och spridning i miljön (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2018i).  

Sedimentbankar 
Förorenade sediment finns framför allt längs Bottenhavets kust. Där bil-
dar de historiska föroreningarna från massaindustrin stora ansamlingar på 
havsbotten i form av fiberbankar och fiberrika sediment. Till exempel finns 
det cirka 23 000 tunnor kvicksilver i havet vid Sundsvallsbukten. Minor och 
dumpade kemiska stridsmedel från världskrigen utgör en risk för männ-
iskor och miljön. Fler än 250 miljöskadliga ämnen har identifierats i fiber-
bankarna, bland annat höga halter av PCB och DDT samt tungmetaller som 
arsenik, kvicksilver, bly och kadmium. Behovet av sanering av förorenade 
sediment i Bottenhavet kan komma att öka beroende på att fiberbankarna 
varken är fysiskt eller kemiskt stabila. Det finns en risk att miljögifter sprids 
till djupare områden, där de kan tas upp av bottenlevande organismer och 
föras vidare uppåt i näringskedjan. Landhöjningen bidrar till att förorenade 
bottenytor som i dag ligger under vatten, på sikt kommer att ligga ovan 
vattenytan och utsättas för erosion i form av vågor och vind med risk för 
spridning. 

Sjöfartsolyckor
Sjöfartsrelaterade olyckor är inte särskilt vanliga, och kan ofta härledas till 
trafikintensitet eller grundstötningar. Riskerna är oljeutsläpp och avbrott i 
transporter. I de trånga farvattnen kring Öresund samt vid infartslederna 
till de olika hamnarna, är det högre sannolikhet för olyckor (Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, 2016). Även EU-projektet BRISK (Sub-
regional risk of spill of oil and hazardous substances in the Baltic Sea) har 
bedömt riskerna för olyckor i havet. Enligt BRISK föreligger de största ris-
kerna inom svenska havsområden vid Svenska Björn, nordost om Ölands 
södra grund, i Bornholmsgattet och Öresund. Årligen passerar 38 000 
fartyg genom Öresund, vilket gör att själva trafikintensiteten är en risk i 
sig. Genom Bornholmsgattet passerar omkring 51 000 fartyg per år. Med 
korsande och anslutande farleder innebär detta att Bornholmsgattet enligt 
BRISK är det mest trafikintensiva området i Östersjön, där sannolikheten 
för en allvarlig olycka är som störst. 
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Havsplaner för Sverige
Bottniska viken  
Östersjön  
Västerhavet 

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. Havsplanerna ska vägleda 
myndigheter, kommuner och domstolar i kommande beslut, planering 
och tillståndsprövningar. Näringsidkare kommer också få vägledning av 
planen.

2018 samrådde vi om förslag till statliga havsplaner och detta 
dokument är det förslag som reviderats utifrån synpunkter i samrådet.

Havsplanerna är på granskning mellan 14 mars och 14 juni 2019, och 
den som vill yttra sig kan göra det.

Förslag till

Havs- och vattenmyndighetens diarienummer 666-19 

Havs- och vattenmyndigheten
Postadress: Box 11 930, 404 39 Göteborg
Besök: Gullbergs Strandgata 15, 411 04 Göteborg
Tel: 010-698 60 00
www.havochvatten.se



Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | 
www.lysekil.se 
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Kommunstyrelseförvaltningen/ Avdelningen för hållbar utveckling  
Michael Johansson, 0523-61 61 50 
michael.johansson@lysekil.se 
 
 

Remissvar på samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
detaljplan för Sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl. 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-13 att bevilja planbesked för Sjukhusområdet, 
Slätten 15:7 m.fl. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därefter tagit fram ett förslag 
till detaljplan för området. 

Kommunstyrelseförvaltningens granskning syftar till att bedöma om förslaget till 
detaljplan ligger i linje med antagna styrdokument och avsikterna i Lysekils 
kommuns vision. 

Det aktuella området är i den antagna översiktsplanen (ÖP 06) utpekat som 
område för allmänt ändamål och centrumbebyggelse. Förvaltningens uppfattning 
är därför att förslaget till detaljplan stämmer väl överens med intentionerna i 
ÖP06.      

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka detaljplan för Sjukhusområdet,  
Slätten 15:7 m.fl.       

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-13 att bevilja planbesked för Sjukhusområdet, 
Slätten 15:7 m.fl. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därefter tagit fram ett förslag 
till detaljplan för området. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-04-25 att skicka ut förslaget till 
detaljplan på granskning. Avdelningen för hållbar utveckling tog emot 
handlingarna 2019-05-10 och har granskat förslaget. 

Förvaltningens synpunkter  
Kommunstyrelseförvaltningens granskning syftar till att bedöma om förslaget till 
detaljplan ligger i linje med antagna styrdokument och avsikterna i Lysekils 
kommuns vision. Att bedöma utredningar, för och nackdelar samt ställnings-
taganden i planen och planprocessen ingår inte i kommunstyrelseförvaltningens 
granskning. 

Det aktuella området är i den antagna översiktsplanen (ÖP 06) utpekat som 
område för allmänt ändamål och centrumbebyggelse. Under regler och 
rekommendationer för ÖP är området markerad som utbyggnadsområde för tätort 
eller område med sammanhållen bebyggelse lämplig för förtätning. Förvaltningens 
uppfattning är därför att förslaget till detaljplan stämmer väl överens med 
intentionerna i ÖP06.  
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Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | 
www.lysekil.se 

I Lysekils kommuns vision står ”Vi är en kommun med växtkraft…” och inom 
utvecklingsområdet ”Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö” har ett mål antagits 
som anger att ”Antalet bostäder i Lysekil ska öka”. Förvaltningen anser att 
detaljplanens intentioner ur detta perspektiv bidrar till att möjligheterna att nå 
visionen och de mål som antagits. 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar vidare att kommunala styrdokument 
som VA-plan, Boendestrategi, Markförsörjningsstrategi, Parkeringsnorm, Grön 
strategi, Kulturmiljöprogram beaktats i förslaget.   

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar med att revidera kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjningen och kommer i sitt förslag till kommunstyrelsen peka på att, 
det ur ett hållbarhetsperspektiv, förtätning att föredra framför att nya områden och 
mark tas i anspråk vid byggnation. Samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
detaljplan för Sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl. innebär att fler bostäder tillskapas 
utan att ny mark tas i anspråk. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Michael Johansson   
Avd. chef hållbar utveckling 

 

Bilagor 
https://lysekil.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och 
detaljplaner/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/lysekil.html  

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

http://www.lysekil.se/
https://lysekil.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och%20detaljplaner/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/lysekil.html
https://lysekil.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och%20detaljplaner/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/lysekil.html
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Dnr: SBN B-2017-58 
Datum: 2019-05-10 

Samhällsbyggnadsförvaltning 
Stina Norén, 0523 – 61 33 55 
stina.noren@lysekil.se 

 

GRANSKNING 
Detaljplan för Sjukhusområdet 
Slätten 15:7 m.fl., Lysekils Kommun 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Sjukhusområdet, 
Slätten 15:7 m.fl.  

Detaljplanen skickas ut på granskning mellan 2019-05-10 till och med 2019-06-07. 
Planförslaget översänds härmed för kännedom och eventuellt yttrande. Fastighetsägare som 
har hyresgäster ombeds underrätta dessa om planförslaget, då de inte får något eget 
meddelande om planarbetet.  

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för att öka användningen av 
byggnaderna inom fastigheten Slätten 15:7. I och med det nya förslaget kan befintlig 
verksamhet fortsätta att bedrivas samtidigt som byggnaderna inom fastigheten även kan 
inrymma exempelvis bostäder, kontor och vuxenutbildning. Förslaget till detaljplan är i 
enlighet med gällande översiktsplan. 

I förbindelse med att detaljplanen skickas ut på granskning bjuder samhällsbyggnads-
förvaltningen in till öppet hus den 28 maj 2019 i kommunhusets medborgarrum, 
vid entrén.  Vi kommer att finnas på plats från kl 17.00 till 19.00 för att besvara era frågor 
gällande detaljplanen och planprocessen.  

Som ett led i kommunens miljömålsarbete skickar vi inte ut handlingarn i pappersform, utan 
dessa finns tillgängliga på kommunens hemsida, www.lysekil.se genom att klicka på ”Bygga, 
bo och Miljö”, och därefter ”Detaljplaner”, ”Pågående detaljplaner”, samt ”Lysekil”. 
Planhandlingarna finns även tillgängliga i Kommunhuset, Kungsgatan 44, Lysekil, öppettider 
vardagar kl. 09.00-16.00. 

Till planhandlingarna hör plankarta och planbeskrivning. Plankartan är det juridiskt 
bindande dokumentet som styr exploateringen. Planbeskrivningen förklarar varför 
plankartan ser ut som den gör och vad den innebär. Den redogör även för utförda 
utredningar. 

 

Hur lämnar jag mitt yttrande gällande planförslaget?  
Eventuella synpunkter på planförslaget önskar vi få skriftligt via e-post, alternativt 
undertecknat via post senast 2019-06-07 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten 
att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.  

Obs! Skriv i yttrandet att det gäller detaljplan för Sjukhusområdet Slätten 15:7 m.fl., 
diarienummer ”SBN B-2017-58” samt ert namn och fastighetsbeteckning. Synpunkterna 

http://www.lysekil.se/
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Dnr: SBN B-2017-58 
Datum: 2019-05-10 

skickas till en av följande adresser: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 453 80 
Lysekil eller e-post: registrator@lysekil.se 

Vi ber er att formulera er tydligt och kortfattat, gärna i punktform, för att underlätta 
sammanställningen av inkomna yttranden i ett granskningsutlåtande.  

 

Ytterligare upplysningar om planarbetet kan lämnas av: 

Stina Norén 0523 – 61 33 55, e-post: stina.noren@lysekil.se, 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  

Stina Norén  
Planhandläggare 

mailto:registrator@lysekil.se
mailto:stina.noren@lysekil.se
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Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomiavd 
Jonas Malm, 0523-61 31 23 
jonas.malm@lysekil.se 
 
 

Förvaltade stiftelsers bokslut för år 2018 
Sammanfattning 
Enligt Stiftelselagen ska kommunens högsta verkställande organ överlämna 
bokslut/årsredovisning eller sammanställning över räkenskaperna till revisorerna 
för de stiftelser som förvaltas. Lysekils kommun förvaltar sju stiftelser. 

Minnesfonden efter Elof och Margit Hellman och Stiftelsen Samfond nr 4 är de 
stiftelserna som är bokföringsskyldiga och därmed är skyldiga att upprätta 
årsredovisning.      

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna stiftelsernas årsredovisning respektive 
sammanställning över räkenskaperna för år 2018 gällande minnesfonden efter Elof 
och Margit Hellman och Stiftelsen Samfond nr 4.      

Ärendet 
Enligt Stiftelselagen ska kommunens högsta verkställande organ överlämna 
bokslut/årsredovisning eller sammanställning över räkenskaperna till revisorerna 
för de stiftelser som förvaltas. 

Lysekils kommun förvaltar sju stiftelser, minnesfonden efter Elof och Margit 
Hellman och Stiftelsen Samfond nr 4 är de stiftelserna som är bokföringsskyldiga 
och därmed är skyldiga att upprätta årsredovisning.  

Förvaltningens synpunkter  
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj fanns inte minnesfonden efter 
Elof och Margit Hellman och Stiftelsen Samfond nr 4 med i underlaget, då dessa 
inte var färdiggranskade av revisorerna. 

Revisorerna har nu färdiggranskat stiftelserna och har inget att erinra. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Jonas Malm 
Ekonom 

 

Bilaga/bilagor 
Minnesfonden efter Elof och Margit Hellman 
Stiftelsen Samfond nr 4 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelseförvaltningen 

http://www.lysekil.se/
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Datum 
2019-06-11 

Dnr 
LKS 2017-000110 

 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Mari-Louise Dunert , 0523-61 31 04 
mari-louise.dunert@lysekil.se 
 
 

Svar på medborgarförslag om simbana i havet 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag från 2017-02-10 lämnas förslag på att märka ut en simbana i 
havet och lämplig plats kan vara Pinnevik eller Valbodalens område.  

Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med småbåtsenheten för att få 
information om möjligheterna för en simbana i havet. 

För att anlägga en simbana kring Pinnevik alternativt Valbodalens område så 
behöver man ta ställning till utförandet, hur lång respektive hur bred simbanan ska 
vara. Det finns regelverk som beskriver avlysning av vattenområde och då är det 
storleken på området som styr.  En överenskommelse om anläggande och underhåll 
av en simbana kan upprättas om någon förening tar på sig ansvaret för att anlägga 
och sköta anläggningen.    

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning 
till förvaltningens tjänsteskrivelse      

Ärendet 
I ett medborgarförslag från 2017-02-10 lämnas förslag på att märka ut en simbana i 
havet och lämplig plats kan vara Pinnevik eller Valbodalens område. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-16, § 28 att remittera medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för besvarande 

Förvaltningens synpunkter  
Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med småbåtsenheten för att få 
information om möjligheterna för en simbana i havet. Det kan tyckas vara ett 
ganska enkelt förslag att genomföra men allt är förenat med en kostnad samt beslut 
från andra myndigheter. 

För att anlägga en simbana kring Pinnevik alternativt Valbodalens område så 
behöver man ta ställning till utförandet, hur lång respektive hur bred simbanan ska 
vara. Det finns regelverk som beskriver avlysning av vattenområde och då är det 
storleken på området som styr. För att avgränsa ett område behövs det förankras i 
botten med någon typ av bojar och trossar som inför varje vinter tas upp och varje 
vår läggs ut på samma sätt som man hanterar badbryggorna. En överenskommelse 
om anläggande och underhåll av en simbana kan upprättas om någon förening tar 
på sig ansvaret för att anlägga och sköta anläggningen. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare 

 

http://www.lysekil.se/


 

Tjänsteskrivelse Sid 2/2 

 
Dnr 
LKS 2017-000110 

 

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | 
www.lysekil.se 

Bilagor 
Medborgarförslag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2017-02-16, § 28 

Beslutet skickas till  
Förslagsställaren 

http://www.lysekil.se/


LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2017-02-16 38 (46)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 28

Medborgarförslag om att märka ut en simbana i havet
Dnr: LKS 2017-110

Ett medborgarförslag har inkommit 2017-02-10 om att kommunen märker ut en
simbana i havet med rep och bojar. Lämplig plats är förslagsvis Pinnevik eller
Valbodalen.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen för
besvarande.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2017-02-10

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.

Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen (inkl. medborgarförslag)



Lysekil 2017-02-05 

Medborgarförslag: Simbana i havet 

Hej, 
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det har blivit allt mer populärt att simma också i havet. För att kunna simma säkrare i havet 

tycker jag att det vore bra om kommunen kunde märka ut en simbana. Det räcker med ett 

rep med ett antal bojar som markerar simbanan. Detta skulle göra det lättare för båttrafik 

att se de simmande och också skapa en mötesplats för simmare. 

Jag tänker mig att lämplig plats kan vara Pinnevik eller Valbodalen. 

Mvh 

Malin Karlsson 

 

45330 Lysekil 

tel. 



 

 

 
 
 

REDOVISNING AV DELEGATIONSÄRENDE KOMMUNSTYRELSEN 2019-06-26 
Sida 
1(1) 

  

  

 
Datum Delegat Beskrivning  Nummer 
2019-06-17 Jan-Olof Johansson Flaggning med Pride flaggan  2019-000241 

 

 
Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 26 juni 2019. 
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Beslut Sid 1/1 

Datum 
2019-06-13 

Dnr 
LKS 2019-000241 

 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Mari-Louise Dunert ,0523-61 31 04   
mari-louise.dunert@lysekil.se  
  
 

Flaggning med Pride flaggan  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens ordförande beslutar att godkänna flaggning med Pride flaggan 
den 25 juni och 20 juli 2019 på kommunens flaggstänger.      

 
Ärendet 
Utifrån dokumentet ”Regler för flaggning på kommunala flaggstänger” kan 
flaggning vid annat tillfälle ske efter beslut från kommunstyrelsens ordförande. 
 

Pride fyller 50 år och det vill man uppmärksamma den 25 juni med flaggning på 
kommunala flaggstänger samt att Pride Lysekil har planerat för Pride-parad den  
20 juli och önskar att flaggning sker på kommunala flaggstänger. 

De kommunala flaggstängerna finns vid kommunhuset, Rosvikstorg och  
Åkerbräckan. 

 

Beslutet är fattat enligt Regler för flaggning på kommunala flaggstänger. 

Jan-Olof Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande  
 

http://www.lysekil.se/


 

 

 
 
 

ANMÄLNINGSLISTA TILL KOMMUNSTYRELSEN 2019-06-26  
Datum 
2019-06-18 

 

  

 
Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 
2019-06-07 Lysekilsbostäder AB Protokoll från Lysekilsbostäder AB 2019-05-15 

med bilagor 
2019-000139 

2019-06-07 Lysekils Hamn AB Protokoll från Lysekils Hamn AB 2019-05-13 2019-000139 
2019-06-05 Rambo AB Protokoll Styrelsemöte Rambo 2019-04-26 nr 

2-2019 
2019-000139 

2019-05-02 RAMBO AB Protokoll från Rambo 2019-03-15 2019-000139 
2019-05-10 Leva i Lysekil AB Protokoll från LEVA i Lysekil Ab 2019-03-26 2019-000139 
2019-05-08 Havets Hus i Lysekil 

AB 
Protokoll från Havets Hus AB 2019-04-16 2019-000139 

2019-05-20 Rambo AB Protokoll årsstämma Rambo AB 2019-04-26 2019-000139 
2019-05-20 Havets Hus i Lysekil 

AB 
Protokoll för Havets Hus i Lysekil AB 
bolagsstämma 2019-05-14 

2019-000139 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll 26 juni 2019. 
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Datum 
2019-06-12 

Dnr 
LKS 2019-000236 

 
Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomiavdelningen  
Eva-Marie Magnusson, 0523-61 32 45 
eva-marie.magnusson@lysekil.se 
 
 

Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om komplettering 
av exploateringsbudet 2019 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-05-27, § 88 att begära utökad 
exploateringsbudget för 2019. Anledningen är att tre exploateringsområden har 
utvecklats snabbare än vad som förutsågs när budgeten för 2019 fastställdes av 
kommunfullmäktige och av den orsaken behöver exploateringsbudgeten utökas.      

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka exploateringsbudgeten 
för 2019 med 1 565 tkr enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.      
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-05-27, § 88 att begära utökad 
exploateringsbudget för 2019. Anledningen är att tre exploateringsområden har 
utvecklats snabbare än vad som förutsågs när budgeten för 2019 fastställdes av 
kommunfullmäktige och av den orsaken behöver exploateringsbudgeten utökas. 
 

Förvaltningens synpunkter  
Samhällsbyggnadsförvaltningen bearbetar och iordningsställer mark för bostäder 
och näringsverksamheter.  
För tre områden, bostäder i Spjösvik - Lyse och Torvemyr 2 på Skaftö samt 
verksamheter i Grönskult på Skaftö, har kommit längre än vad som förutsågs när 
budgeten för 2019 fastställdes av kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens 
förslag. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Eva-Marie Magnusson  
Ekonomichef 

 

Bilagor 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-05-27, § 88 med bilaga 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen 

http://www.lysekil.se/


 
 
 Sammanträdesprotokoll 
 
          Samhällsbyggnadsnämnd 2019-05-27 26 (32) 
  

 
Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande: 
 

 

§ 88 
 
Kompletterande exploateringsbudget 2019 
Dnr: SBN A-2019-60 
 
Kommunens exploateringsverksamhet handlar om att anskaffa, bearbeta och 
iordningsställa mark för bostäder och näringsverksamheter.  
 
För tre områden, bostäder i Spjösvik i Lyse och Torvemyr 2 på Skaftö samt verksamheter 
i Grönskult på Skaftö, har processen nu kommit längre än vad som förutsågs när 
budgeten för 2019 fastställdes av kommunfullmäktige. Om projekten inte ska försenas 
behöver exploateringsbudgeten därför utökas avseende de investeringsutgifter som 
beräknas falla ut under hösten 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-17.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka 
exploateringsbudgeten för 2019 med 1 565 tkr enligt förvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Beslutet skickas till   
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen / Mark och Gata 
 
Reservation 
 
Avalon Falcon (MP) anmäler blank reservation.   



Tjänsteskrivelse  
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 Datum Dnr 
 2019-05-17 A-2019-60 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Per Garenius, 0523 - 61 33 45                          
per.garenius@lysekil.se 

 

 

Kompletterande exploateringsbudget 2019 
Sammanfattning 
 
Tre exploateringsområden har utvecklats snabbare än vad som förutsågs när 
budgeten för 2019 fastställdes av kommunfullmäktige och av den orsaken behöver 
exploateringsbudgeten utökas. 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka 
exploateringsbudgeten för 2019 med 1 565 tkr enligt förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Ärendet 
 
Kommunens exploateringsverksamhet handlar om att anskaffa, bearbeta och 
iordningsställa mark för bostäder och näringsverksamheter. 
 
För tre områden, bostäder i Spjösvik - Lyse och Torvemyr 2 på Skaftö samt 
verksamheter i Grönskult på Skaftö, har processen nu kommit längre än vad som 
förutsågs när budgeten för 2019 fastställdes av kommunfullmäktige. Om projekten 
inte ska försenas behöver exploateringsbudgeten därför utökas avseende de 
investeringsutgifter som beräknas falla ut under hösten 2019. 
 
Förvaltningens synpunkter 
 
Läget i projekten: 
Spjösvik: Exploateringen påbörjas hösten 2019 genom LEVA i Lysekil AB. 
Kommunens utgifter för fastighetsbildning beräknas uppgå till 500 tkr under året. 
 
Torvemyr 2: Utgifter för planarbetet under 2019 beräknas uppgå till 250 tkr. 
 
Grönskult: Utgifter för markanskaffning 350 tkr samt inkomst avseende 
markförsäljning 735 tkr under 2019. 
 
Tronebacken: Utgifter för planarbete 500 tkr och slutbesiktning av fornlämning 700 
tkr.  
  

http://www.lysekil.se/


Tjänsteskrivelse  
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Sammantaget innebär detta nettoutgifter på 1 565 tkr som inte ryms inom den av 
kommunfullmäktige i budget 2019 beslutade exploateringsbudgeten på 9 000 tkr. 
En sammanställning över projektens totala kassaflöden redovisas i bilaga. Från och 
med 2020 är projekten inarbetade i förslaget till budget för Lysekils kommun. 
 
Det är enbart kommunens inkomster och utgifter som ingår i 
exploateringsbudgeten, inte de delar som berör kommunens bolag. 
 
 
 
 
Per Garenius  
Förvaltningschef  
 
Bilaga 
 
Kassaflöden exploateringsverksamhet 
 
Beslutet skickas till  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/ Mark och Gata 
 

http://www.lysekil.se/
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Bilaga: kassaflöden exploateringsverksamhet  

1.1 Exploatering 
Kommunens exploateringsverksamhet handlar om att anskaffa, bearbeta och iordningställa 
mark för boende och näringsverksamhet. 

  

Det är enbart kommunens inkomster och utgifter som ingår i exploateringsbudgeten nedan, 
inkomster och utgifter som berör kommunens bolag finns inte med. I budgeten ingår de 
områden där planarbete eller utbyggnad förväntas ske under 2019-2024. Dessa beskrivs och 
redovisas med förväntat kassaflöde dvs inkomster och utgifter. 

  

Kassaflöden exploateringsverksamhet    
 BU19 BU20 Plan21 Plan22 Plan23 Plan24 
       

Inkomster 735 13 230 12 000 3 160 28 824 29 000 
varav:       
Tronebacken 0 0 0 0 28 824 29 000 
Spjösvik 0 8 880 12 000 3 160 0 0 
Grönskult 735 4 350 0 0 0 0 
Torvemyr 2 0 0 0 0 0 0 
Utgifter 11 300 17 507 9 115 10 000 15 000 9 100 
varav:       
Tronebacken 10 200 0 0 10 000 15 000 9 100 
Spjösvik 500 8 500 9 015 0 0 0 
Grönskult 350 8 700 0 0 0 0 
Torvemyr 2 250 307 100 0 0 0 

       
Netto -10 565 -4 277 2 885 -6 840 13 824 19 900 

  

Nedan ses kassaflödesanalyser samt korta beskrivningar om respektive exploateringsprojekt 
som just nu är aktuella. 

  

Tronebacken (tkr)        

 Totalkalkyl Tidigare 
nedlagt BU19 Plan20 Plan21 Plan22 Plan23 Plan24 

         
Inkomst 57 824 0 0 0 0 0 28 824 29 000 
Utgift 45 641 1 341 10 200 0 0 10 000 15 000 9 100 
Netto 12 183 1 341 -10 200 0 0 -10 000 13 824 19 900 

Planerade bostäder 70-100 st. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplan 
utställning 2019. Prognostiserad byggstart 2022. 
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Spjösvik (tkr)        

 Totalkalkyl Tidigare 
nedlagt BU19 Plan20 Plan21 Plan22 Plan23 Plan24 

         
Inkomst 24 040 0 0 8 880 12 000 3 160 0 0 
Utgift 18 682 667 500 8 500 9 015 0 0 0 
Netto 5 358 667 -500 380 2 985 3 160 0 0 

Planerade bostäder ca 35 st. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplan klar. 
Fastighetsbildningar under 2019. Nu pågår projektering för utbyggnad av infrastruktur. 
Möjlig försäljningsstart av tomter sent år 2020. 

  

Grönskult (tkr)        

 Totalkalkyl Tidigare 
nedlagt BU19 Plan20 Plan21 Plan22 Plan23 Plan24 

         
Inkomst 5 085  735 4 350 0 0 0 0 
Utgift 10 398 1 348 350 8 700 0 0 0 0 
Netto -5 313 -1 348 385 -4 350 0 0 0 0 

Intresse från lokala företagare att exploatera som industriområde. I enlighet med 
kommunstyrelsebeslut, om vissa förutsättningar faller på plats, kommer kommunen att 
ansvara för byggnation av anslutningsvägar mm. Projektet medfinansieras av företagarna. 

  

Torvemyr 2 (tkr)        

 Totalkalkyl tidigare 
nedl BU19 Plan20 Plan21 Plan22 Plan23 Plan24 

         
Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0 
Utgift 750 93 250 307 100 0 0 0 
Netto -750 -93 -250 -307 -100 0 0 0 

Planerade bostäder ca 50 st. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplan utställning 
2019 och beräknas kunna vara klar 2020. Försäljningsstart tomter från år 2021. Kalkylering 
pågår varför ovanstående tabell ännu inte är kompletterad med inkomster. 
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Datum 
2019-06-13 

Dnr 
LKS 2019-000227 

 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Leif Schöndell, 0523-61 31 01 
leif.schondell@lysekil.se 
 
 

Reviderat reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Sammanfattning 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän handlägger enligt gällande 
samverkansöverenskommelse samtliga kommunala uppgifter enligt miljöbalken 
vilket innefattar även strandskyddsärenden enligt 7:e kapitlet §§ 13 – 18h.  

Kommunfullmäktige i Munkedals kommun har nu beslutat att dessa ärenden i 
fortsättningen ska hanteras av samhällsbyggnadsnämnden i den egna kommunen. 
För att detta ska bli giltigt måste kommunfullmäktige i alla tre samverkande 
kommuner fatta beslut om denna förändring i reglementet för miljönämnden. 
Förvaltningen tillstyrker att kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet.      

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän enligt bilaga att gälla från och med 2019-11-01.      

Ärendet 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän handlägger enligt gällande samverkans-
överenskommelse samtliga kommunala uppgifter enligt miljöbalken vilket 
innefattar även strandskyddsärenden enligt 7:e kapitlet §§ 13 – 18h.  

Kommunfullmäktige i Munkedals kommun har nu beslutat att dessa ärenden i 
fortsättningen ska hanteras av samhällsbyggnadsnämnden i den egna kommunen. 
Motiveringen är att förutsättningarna i de tre samverkande kommunerna är olika. 
Lysekil och Sotenäs har till övervägande del havskust och få insjöar medan 
Munkedal har liten kuststräcka men många sjöar och andra vattendrag. 
Förhoppningen är att man har goda möjligheter att vara mer generös i prövningen 
av strandskyddsdispenser än vad som är möjligt i Lysekil och Sotenäs. 

För att detta ska bli giltigt måste kommunfullmäktige i alla tre samverkande 
kommuner fatta beslut om denna förändring i reglementet för miljönämnden. 
Förslag till reviderat reglemente redovisas i bilaga. Ändringen avseende 
strandskyddet är införd i § 3. 

Förvaltningens synpunkter  
Förvaltningen tillstyrker att kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet. 
Det hade dock varit önskvärt om en tydligare dialog hade skett innan Munkedals 
kommun fattade beslut om att lämna denna del av samverkan inom miljöområdet. 
Förvaltningen förutsätter att detta inte påverkar kostnadsfördelningen mellan de 
samverkande kommunerna. 

Vidare kan konstateras att strandskyddet är oerhört tydligt reglerat och lämnar få 
öppningar för lokala politiska avvägningar. 

Strandskyddets syfte är enligt miljöbalken att långsiktigt trygga förutsättningarna 
för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för 

http://www.lysekil.se/
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djur- och växtlivet på land och i vatten. För upphävande av eller dispens från 
strandskyddet finns sex särskilda skäl angivna i § 18c. I §§ 18d och e finns regler om 
särskilda skäl för upphävande eller dispens om det är fråga om 
landsbygdsutveckling. Vidare utövar länsstyrelsen tillsyn över kommunernas 
dispensgivning.  

Mot denna bakgrund anser förvaltningen att strandskyddsärendena är väl lämpade 
att hanteras av Miljönämnden i mellersta Bohuslän tillsammans med övriga 
myndighetsfrågor inom miljöområdet. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

  
 

 

Bilaga 
Förslag till reviderat reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Beslutet skickas till  
Miljönämnden 
Sotenäs kommun 
Munkedals kommun 
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Reglemente för gemensam Miljönämnd  
Munkedals Kommunfullmäktige 2019-04-29  
Sotenäs Kommunfullmäktige  
Lysekils Kommunfullmäktige 2019-09-11        
         
 
 
Reglemente för den gemensamma Miljönämnden för 
Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner att gälla 
från och med 2019-11-01  
  
Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner har kommit överens om att från och 
med 2013-01-01 inrätta en gemensam nämnd kallad Miljönämnden i Mellersta 
Bohuslän.  
  
Sotenäs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Sotenäs 
kommuns organisation.  
  
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente samt det ingångna 
samverkansavtalet mellan kommunerna för den gemensamma nämnden.  
  
Den gemensamma miljönämndens övergripande uppgifter  
 
§1  
Den gemensamma miljönämnden (fortsättningsvis kallad miljönämnden) har att 
leda och samordna den verksamhet inom miljöområdet, som framgår av detta 
reglemente och samverkansavtalet mellan de ingående kommunerna. 
Miljönämnden skall ansvara för utvecklingen och uppföljningen av miljöarbetet 
inom kommunerna och ta erforderliga initiativ.  
  
§2  
I miljönämndens uppdrag ingår att  
  

- leda arbetet med, och ansvara för att samordna utformningen av mål, 
riktlinjer och ramar för styrningen av nämndens verksamhet och göra 
framställningar i målfrågor till respektive kommunfullmäktige,  

 
- övervaka att de av respektive kommunfullmäktige fastställda målen och 

planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och förvaltningen 
handhas på ett rationellt och ekonomiskt sätt,  

 
- se till att uppföljningen sker till respektive kommunfullmäktige om hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret,  

 
- ansvara för samordningsträffar med företrädare för de i nämnden ingående 

kommunerna och företrädare för olika berörda organ,  
 

- tillvarataga de i nämnden ingående kommunernas intressen i miljöfrågor.  
 
  



 
 

Miljönämndens övriga verksamheter  
 
§3  
Nämnden svarar för de samverkande kommunernas uppgifter, inklusive 
prövning/dispens och tillsyn/kontroll enligt Miljöbalken (1998:808), Livsmedelslag 
(2006:804), Lag om foder och animaliska biprodukter (2006:805), Lag om handel 
med vissa receptfria läkemedel (2009:730), Tobakslag (1993:581), Strålskyddslag 
(1988:220), Smittskyddslag (2004:168), Lag (2017:425) om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare och angränsande förordningar och föreskrifter 
inklusive lokala renhållningsordningar och hälsoskyddsföreskrifter. Nämnden ska 
vidare svara för de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala 
nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.  
 
För Munkedals kommun gäller att strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 13-18h §§ 
i miljöbalken, handläggs och beslutas av samhällsbyggnadsnämnden. 
  
Nämnden ska bistå samverkanskommunerna med yttranden, remisser, svar på 
motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor inom nämndens 
verksamhetsområde. Nämnden ska även bistå med underlag för den kommunala 
planeringen samt delta i krisberedskapshantering.  
  
Verksamhetens inriktning  
 
§4  
Nämnden är verksamhets- och utövaransvarig inom sina ansvarsområden.  
  
Nämnden ska medverka till förslag till långsiktiga planer. Nämnden ska också 
fördela resurser samt sätta mål, följa upp och utvärdera verksamheten inom de 
ekonomiska ramarna och de av respektive kommunfullmäktige fastställda målen.  
  
Nämnden ska bereda och lämna förslag till respektive kommunstyrelse i 
organisationsfrågor och övergripande personalfrågor.  
  
Nämnden skall utifrån ett helhetsperspektiv samverka med de i nämnden ingående 
kommunerna.  
  
Övriga uppgifter  
 
§5  
Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.  
  
Nämnden ansvarar för arkivvården inom sitt verksamhetsområde.  
  
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av 
behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i 
kommunens/nämnds registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. 
Nämnden ska utse dataskyddsombud.   
  
Nämnden har ansvar för information och kommunikation inom sitt ansvarsområde. 
Informationen ska ske i enlighet med kommunernas övergripande riktlinjer för 
information och kommunikation.  
  



 
 

Nämnden är ansvarig för IT-verksamheten inom sitt område, inklusive de IT-
system som finns till stöd för verksamheten.  
  
Nämnden får själv eller genom ombud föra sin talan i alla mål och ärenden inom 
sitt verksamhetsområde.  
 
  
Delegering från kommunfullmäktige  
 
§6 
Nämnden får besluta i följande grupper av ärenden:  
 - Årligen uppräkna av respektive kommunfullmäktige fastställda taxor enligt där 
angivna index,  
 - Pröva frågor om undantag från bestämmelserna i gällande renhållningsordning 
för respektive kommun.  
  
Samråd  
 
§7  
Nämnden ska samråda med kommunstyrelserna i de samverkande kommunerna 
innan nämnden fattar beslut, eller där beslut ska fattas av kommunfullmäktige, i 
ärenden av större vikt eller principiell beskaffenhet.  
  
Ansvar och rapporteringsskyldighet  
 
§8 
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar som 
angetts av kommunfullmäktige och i enlighet med de mål och riktlinjer som 
respektive fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller 
förordning, bestämmelser i detta reglemente samt i det samverkansavtal som 
upprättats.  
  
Nämnden ska regelmässigt rapportera till respektive fullmäktige om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret i 
enlighet med samverkansavtalet.  
  
Miljönämndens arbetsformer  
  
Sammansättning  
 
§9  
Miljönämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.  
 
Mandattiden räknas från och med årsskiftet närmast efter det år då val till 
kommunfullmäktige förrättats till och med årsskiftet efter att nästa val till 
kommunfullmäktige förrättats.  
  
Värdkommunen står för ordförandeskapet och ordförande väljs på fyra år.   
  
Kommunfullmäktige i samverkande kommuner utser 1:e och 2:e vice ordförande på 
4 år och dessa uppdrag föreslås rotera mellan de två kommunerna.   
  



 
 

Arvodering  
 
§10  
Nämndens ledamöter och ersättare arvoderas enligt arvodesbestämmelserna i 
respektive kommun.  
  
Tidpunkt för sammanträdena  
 
§11  
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller ordföranden 
bestämmer. Sammanträdena ska i möjligaste mån samordnas med tidpunkterna för 
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden i respektive kommun.  
  
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det. 
 
Kallelse  
 
§12  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  
  
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
  
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 
sammanträdesdagen.  
  
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen.  
  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
  
Om varken ordförande, förste eller andre vice ordförande kan kalla till 
sammanträde ska ordförandens uppgifter fullgöras av den som varit ledamot i 
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänsteföringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  
  
Öppna sammanträden  
 
§13  
Nämnden får hålla öppna sammanträden. Nämnden bestämmer själv formerna för 
detta.  
  
Vid öppna sammanträden har endast ledamöter, ersättare samt de tjänstemän som 
biträder nämnden rätt att yttra sig.  
  
Inkallande av ersättare  
 
§14  
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ska själv ansvara för att den ersättare som står i tur att tjänstgöra 
kallas.   



 
 

Ersättarnas tjänstgöring  
 
§15  
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten 
tjänstgöra i ledamotens ställe.  
  
Om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av respektive 
kommunfullmäktige bestämda ordningen.  
  
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
  
En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En 
ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att 
träda in i stället för en ersättare från ett annat parti.  
  
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter 
tjänstgöra sedan ärendet handlagts.  
  
En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter 
tjänstgöra om ersättare från annat parti trätt in.  
  
Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte 
tjänstgör.  
  
Yrkanden  
 
§16  
För att yrkanden lättare ska hanteras på lämpligt sätt bör längre yrkanden lämnas 
in skriftligt. Ordföranden har rätt att begära att yrkanden lämnas skriftligt.  
  
Justering och anslag av protokoll  
 
§17  
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  
  
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. En 
sådan paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Nämndens 
protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla. Nämndens 
sekretariat har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll har anslagits på 
de olika anslagstavlorna.  
  
Reservation  
 
§18  
En ledamot har rätt att reservera sig. Reservationen ska anmälas innan 
sammanträdet avslutats. Om en ledamot vill motivera reservationen kan ledamoten 
göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till nämndens sekreterare före den 
tidpunkt som fastställts för justering av protokollet.  
  
  



 
 

Ordföranden  
 
§19  
Det åligger nämndens ordförande att  
 - med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling samt ta 
initiativ i dessa frågor - främja samverkan med övriga nämnder - representera 
nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter och företag, konferenser och 
sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.  
  
Presidiet  
 
§20  
Ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden utgör nämndens 
presidium.  
  
Ersättare för ordföranden  
 
§21  
Om varken ordförande, förste vice eller andre vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde öppnar den sammanträdet som 
varit ledamot i nämnden under längst tid, för att välja tillfällig ordförande för mötet. 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av 
den äldste av dessa.  
  
Närvarorätt för utomstående  
 
§22  
Kommunstyrelsens ordförande i de samverkande kommunerna får närvara vid 
nämndens sammanträde. De får delta i överläggningar men inte i besluten. 
Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 
 
Arbetsutskott  
 
§23  
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott som består av 3 ledamöter och 3 
ersättare, vilka utses av nämnden.  
  
Nämnden väljer bland utskottets ledamöter ordförande, förste och andre vice 
ordförande.  
  
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande.  
  
De ärenden som ska avgöras av nämnden i sin helhet bör beredas av 
arbetsutskottet.  När ärendet beretts bör utskottet lägga fram förslag till beslut.  
  
Utskottet beslutar i de frågor som nämnden delegerat till arbetsutskottet.  
  
Ej tjänstgörande ersättare har inte rätt att närvara vid arbetsutskottets möten.  
  
Arbetsformerna för utskott är i tillämpliga delar desamma som för nämnden.  
   



 
 

Delgivning  
 
§24  
Delgivning till nämnden sker med ordföranden, förste eller andre vice ordförande, 
förvaltningschefen och sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer.  
  
Undertecknande av handlingar  
 
§25  
Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutats av nämnden ska undertecknas 
av ordföranden, eller vid dennes förfall förste eller andre vice ordförande, och 
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.  
  
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.  
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Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 
2019-05-31 

Dnr 
LKS 2013-000099 

 
Avdelningen för hållbar utveckling 
Michael Johansson, 0523-61 31 50 
michael.johansson@lysekil.se 
 
 

Svar på motion om tillgänglighets- och bemötandepolicy 
Sammanfattning 
Ronald Rombrant har i en motion föreslagit att kommunen tar fram en 
tillgänglighets- och bemötandepolicy.   

Förvaltningen anser att det av stor betydelse en hög kvalitet hålls vad avser både 
tillgänglighet och bemötande.  

Sedan motionen skrevs har kommunen antagit flera styrdokument som är relevanta 
för just en god tillgänglighet och ett gott bemötande. Bland dessa styrdokument kan 
återfinns vision och en värdegrund (öppet, enkelt, värdigt). Samtliga verksamheter 
ska i sin verksamhetsplan beskriva hur man avser att bidra till visionen och hur 
man följer värdegrunden. 

Utöver dessa dokument har en medarbetarplattform tagits fram vilket tydliggör 
arbetsgivarens förväntningar på den enskilde medarbetaren. Förväntningarna på 
cheferna klargörs i chefsplattformen. Förvaltningens uppfattning är att befintliga 
styrdokument är ändamålsenliga och tillräckliga. Ytterligare styrdokument bedöms 
därför ha ringa mervärde.    

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.   
      

Ärendet 
Ronald Rombrant har i en motion föreslagit att kommunen tar fram en 
tillgänglighets- och bemötandepolicy. Motionären anger att syftena med ett sådant 
dokument är att: 

- allmänheten, kommuninnevånare och alla andra som har kontakt med  
kommunen ska veta vad de kan förvänta sig vad gäller tillgänglighet och 
bemötande. 

- de som arbetar i kommunen ska veta vad som gäller när det gäller 
besvarande i telefon, e-post osv. De anställda bör också veta vilka regler som 
gäller vid semester, sjukdom eller annan frånvaro (är man frånvarande ska 
alltid telefon och e-post ge hänvisning etc). 

 

Förvaltningens synpunkter  
Förvaltningen anser att det av stor betydelse en hög kvalitet hålls vad avser både 
tillgänglighet och bemötande.  

Sedan motionen skrevs har kommunen antagit flera styrdokument som är relevanta 
för just en god tillgänglighet och ett gott bemötande. Bland dessa styrdokument kan 
återfinns vision och en värdegrund (öppet, enkelt, värdigt). Samtliga verksamheter 

http://www.lysekil.se/


 

Tjänsteskrivelse Sid 2/2 

 
Dnr 
LKS 2013-000099 

 

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | 
www.lysekil.se 

ska i sin verksamhetsplan beskriva hur man avser att bidra till visionen och hur 
man följer värdegrunden. 

Utöver dessa dokument har en medarbetarplattform tagits fram vilket tydliggör 
arbetsgivarens förväntningar på den enskilde medarbetaren. Förväntningarna på 
cheferna klargörs i chefsplattformen. 

I Sveriges kommuner och landstings (SKL) servicemätning mäts bland annat just 
tillgänglighet och bemötande. Resultaten från denna mätning är mycket goda och 
tillsammans med de riktlinjer för ständiga förbättringar som tagits fram ger de en 
god grund för att jobba vidare frågan.  

Förvaltningens uppfattning är, med hänvisning till ovan nämnda dokument, att 
befintliga styrdokument är ändamålsenliga och tillräckliga. Ytterligare 
styrdokument bedöms därför ha ringa mervärde.    

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Michael Johansson 
Avd. chef hållbar utveckling 

 

Bilaga/bilagor 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-03-21, § 37 

Beslutet skickas till  
Ronald Rombrant 
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Datum 
2019-06-09 

Dnr 
LKS 2014-000230 

 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 0523-61 31 02 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Svar på motion angående skateboardramp  
Sammanfattning 
Camilla Carlsson, dåvarande folkpartiet, framför i en motion 2014 att kommunen 
ska anlägga en skateboardbana. Det kan konstateras att Lysekilsbostäder AB 2016 
investerade i en skateboardramp som en del i en multisportarena.  

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Ärendet 
Camilla Carlsson, dåvarande folkpartiet, framför i en motion 2014-05-19 att det 
under många år ofta framställts önskemål om en skateboardramp. Detta är enligt 
motionären ett berättigat krav som fått stå tillbaka på grund av att man saknat de 
ekonomiska förutsättningarna. Motionen menar att det enligt regelverken finns 
möjlighet för att Lysekilsbostäder AB kan ta en aktivare del ekonomiskt i 
bostadssociala åtgärder. Det kan bl.a. handla om att skapa attraktiva och 
spännande fritidsmiljöer för ungdomar och i motionen föreslås att kommunen 
använder dessa medel för att anlägga en skateboardbana som finansieras med 
befintliga medel för bostadssociala åtgärder.  

Förvaltningens synpunkter 
Enligt Lysekilsbostäder AB har hyresgäster på Badhusberget under en längre tid 
efterfrågats en skateboardramp. Bolaget investerade därför 2016 i en 
skateboardramp skulle bli en del av investeringen i en multisportarena. Detta som 
en del i ett integrationsprojekt. För att investeringen skulle bli så ändamålsenlig 
som möjligt tog bolaget hjälp av skateboard åkande ungdomar. 
 
Motionens förslag om byggande av en skateboardramp kan därmed anses vara 
realiserad.  

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilagor 
Motion 

Beslutet skickas till  
Camilla Carlsson 
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Datum 
2019-06-09 

Dnr 
LKS 2018-000641 

 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 0523-61 31 02 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Svar på motion om ändrad titel på tjänsteperson 
Sammanfattning 
Annette Calner (LP) föreslår i en motion 2018-11-19 att Lysekils kommun inför det 
könsneutrala ordet tjänsteperson istället för tjänsteman i skrift- och talspråk. 
 
Förvaltningen delar motionärens ståndpunkt att begreppet tjänsteperson är en 
viktig signal som i arbetet för ett jämställt samhälle. Benämningen tjänsteperson 
används därför medvetet och alltmer aktivt i kommunen som t.ex. i 
tjänsteskrivelser och annan dokumentation samt även när kommunen 
kommunicerar med externa aktörer.  
      

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.   

Ärendet 
Annette Calner (LP) föreslår i en motion 2018-11-19 att Lysekils kommun inför det 
könsneutrala ordet tjänsteperson istället för tjänsteman i skrift- och talspråk. 

Förvaltningens synpunkter 
Motionären pekar på att kvinnor och män idag har tillgång till alla yrken och att vi 
därigenom har ett könsneutralt yrkesliv. Enligt motionen finns därför ingen 
anledning att ha en yrkesbeteckning som ger information om innehavarens kön.  

Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens synsätt utifrån flera aspekter, inte 
minst mot bakgrund av kommuns grundläggande värderingar och kommunens 
jämställdhetsplan som generellt signalerar att kvinnor och män ska ha samma 
villkor i yrkeslivet.  

Det ska dock nämnas att begreppet tjänsteman har en lång tradition och primärt 
inte är en beteckning för tjänsteinnehavarens kön, utan mer en generell titel för 
personer av båda könen som upprätthåller en viss yrkeskategori tex en 
befattningshavare som är anställda hos en myndighet.  

Precis som motionären säger utgör begreppet tjänsteperson såväl en signal som en 
symbolik i arbetet för ett jämställt samhälle. Benämningen tjänsteperson används 
därför medvetet och alltmer aktivt i kommunen som t.ex. i tjänsteskrivelser och 
annan dokumentation samt även när kommunen kommunicerar med externa 
aktörer. Denna process fortskrider vilket innebär att begreppet tjänsteperson på 
sikt kommer att vara fullt ut vedertaget i kommunen. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 
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Motion till Lysekils kommunfullmäktige 

 

 

Ändra titeln tjänsteman 

 

Kvinnor och män har idag tillgång till alla yrken och vi har därigenom ett könsneutralt 
yrkesliv. Lysekils kommuns grundläggande värderingar, vilka påvisas i den politiskt 
antagna värdegrunden men också i jämställdhetsplanen, ger vid handen att kvinnor och 
män ska ha samma villkor i yrkeslivet. Det finns därmed inte längre anledning att ha en 
yrkesbeteckning som ger information om innehavarens kön. Flertalet politiskt styrda 
organisationer använder den könsneutrala beteckningen tjänsteperson och riksdagen 
väljer numera riksdagsledamot istället för riksdagsman.  

Namnet är en symbolik av flera som är viktigt i arbetet för ett mer jämställt samhälle. Att 
vidhålla den omoderna tjänstetiteln som tjänsteman är, synliggör hur en ser på kvinnor 
respektive män inom kommunens organisation och kan inte anses ligga i tiden för en 
organisation som vill utvecklas och följa sin samtid. 

 

Jag föreslår därför med anledning av ovanstående att fullmäktige 

beslutar att Lysekils kommun inför det könsneutrala ordet ”tjänsteperson” istället för 
”tjänsteman” i skrift- och talspråk. 

 

 

Annette Calner, Lysekilspartiet 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 26

Motion om att ändra titeln tjänsteman till tjänsteperson 
Dnr:  LKS 2018-641 

Annette Calner (LP) har i en motion föreslagit att kommunen inför det könsneutrala 
ordet ”tjänsteperson” istället för ”tjänsteman” i skrift- och talspråk. 

Beslutsunderlag 

Motion 2018-11-19 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  

Motionären  
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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