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Havs- och 
vattenmyndigheten 

 Besök och leverans  Telefon 010-698 60 00  Plusgiro - 
 Gullbergs Strandgata 15  Fax 010-698 61 20  Bankgiro 199-6669 

Box 11 930  404 39 Göteborg  havochvatten@havochvatten.se  Organisationsnummer 
404 39 Göteborg    www.havochvatten.se  202100-6420 
 

 

Datum Dnr Mottagare 
2016-09-23 1240-2016 Stockholms läns landsting 

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
Box 22550 
104 22 Stockholm 

Handläggare Direkt 
Natalie Hafdelin 010-698 6124 
Enheten för havsplanering och maritima frågor 
natalie.hafdelin@havochvatten.se 
 

 

Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 
 

Havs- och vattenmyndighetens inställning 
Havs- och vattenmyndigheten har tagit del av Stockholms läns landsting, 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningens samrådsförslag för utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen, RUFS 2050, som har samrådsperiod 2016-04-08 
– 2016-09-30.  

Handlingar Havs- och vattenmyndigheten tillhanda via e-post 2016-03-16 
och 2016-04-08 samt via post 2016-04-12. 

Havs- och vattenmyndigheten har synpunkter ur ett 
havsplaneringsperspektiv men avstår att yttra sig i övrigt.  

Havs- och vattenmyndigheten saknar en redogörelse i samrådsförslaget för 
den regionala utvecklingsplanen för hur Stockholms läns landsting avser 
möta arbetet med den nationella havsplanen vad gäller de gemensamma 
vattnen inom planområdet.  

Havs- och vattenmyndigheten saknar en redogörelse för vattenanvändning i 
öppet hav inom planområdet. 

 

Bakgrund 
Sedan den första september 2014 har lagstiftning för statlig havsplanering i 
Sverige funnits på plats. Som grund för lagstiftningen ligger regeringens 
bedömning att havsplaner behövs som verktyg för hushållningen med 
havsområden och för att bidra till en samlad havsförvaltning. Anspråken på 
att använda havet ökar och utvecklingen förväntas bidra till tillväxt. Det 
medför behov av att hushålla med havet genom avvägningar mellan olika 
intressen och skydda havet som en långsiktig resurs. Syftet med 
havsplanerna är att de ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling som 
innebär att ekosystemens strukturer och funktioner bevaras och återställs 
vid behov. 
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Den första september 2014 lades en tionde paragraf till i miljöbalkens 
fjärde kapitel, vilken anger att regeringen ska besluta om havsplaner som 
kommer att utgöra vägledning för myndigheter och kommuner när de 
prövar anspråk på användning av havsområden. En havsplan blir en del av 
myndigheternas och kommunernas beslutsunderlag i fråga om vilken 
användning som ett havsområde är mest lämpat för med hänsyn till 
områdets beskaffenhet och läge samt de behov som finns. En 
havsplaneringsförordning som kompletterar MB 4 kap 10§ har beslutas och 
trädde i kraft 15 juli 2015. 

Havs- och vattenmyndigheten har i uppdrag att ta fram förslag till 
nationella havsplaner för de geografiskt avgränsade områdena Bottniska 
viken, Östersjön och Västerhavet enligt Havsplaneringsförordningen 2-4 §§ 
och i förslagsarbetet samverka med Boverket, Statens jordbruksverk, de 
myndigheter som räknas upp i 2 § andra stycket förordningen (1998:896) 
om hushållning med mark- och vattenområden, och berörda länsstyrelser. 

Vi har hittills arbetat med de kommande havsplanerna genom att samla 
kunskap om våra omgivande hav och granska hur andra länder arbetar med 
havsplanering. Den svenska nationella havsplaneringen ska omfatta 
territorialhavet från en nautisk mil utanför baslinjen samt svensk 
ekonomisk zon. En havsplan beräknas enligt tidplanen vara klar till 2019. 
Ett första utkast kommer att gå ut på dialog i december 2016. 

 

Beslut om detta yttrande har fattats av enhetschefen Thomas Johansson 
efter föredragning av utredaren Susanne Gustafsson och har handlagts av 
praktikanten Natalie Hafdelin. 

 

 

 

Thomas Johansson 
  
  
  

Susanne Gustafsson 
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