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Fixar inte Kan fixa 
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Mandat och 
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Havet ger möjligheter

Bidrar till miljön och det den ger oss
Stimulerar exploatering som tar 
hänsyn till djur och ekosystem
Stödjer tillväxt och sysselsättning 
Uppmuntrar fleranvändning, för att 
gynna så många som möjligt



Det som 
händer i havet 
påverkar land –
och tvärt om

Fotograf: DPA/IBL

Länkar samman 
planering på 
hav och på land



Havsplanen ger vägledning vid 
planläggning och tillståndsprövning –

som ger ökad transparens för 
verksamhetsutövare

Sparar tid och pengar för investerare 
Vägleder i planering, tillståndsgivning och förvaltning
Visar statens samlade syn på användning av havet





Många ska få plats 
och samsas

• Befintlig användning
• Ny och växande havsanvändning
• Samtidigt värna natur- och kulturvärden
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Havsplaneringen
för mest lämplig 
användning av 
havet

Kan fixa 
plats



Attraktiva livsmiljöer



Försvar

Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten



Lagring & 
utvinning av 
material



Naturvärden



Transport & 
kommunikationer



Yrkesfiske
Vattenbruk 
& blå bioteknik



Energiutvinning



Platser för 
energiutvinning 
i Sveriges 
förslag till 
havsplaner



Planeringens huvuddrag i 
Bottniska viken

• Världsarv och 
småskaligt fiske 

• Goda förutsättningar för 
olika verksamheter

• Förnybar elproduktion



Tema Energi i havsområde 
Södra Bottenhavet

Energibehov Sverige:
• 100 % förnybar energi

• Ytterligare 100-120 TWh / år

• Havsbaserad energi 50 TWh / år

Beskaffenhet vindenergi
• 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)

Läge energiproduktion i Sverige
• Avstånd från land, närhet till 

anslutning till elnät på land och närhet 
till områden med hög förbrukning. 



• Strategisk miljökonsekvensbedömning - bedömas enligt miljöbalken
• Baseras främst på analys av data i Symphony

• Kompletterande bedömning av god ekologisk status och miljömål

• Hållbarhetsbedömning - dimensioner ekonomi, miljö och socialt
• Ekonomi – Inkl. Långsiktig lönsamhet, då påverkan och betydelse av ekosystemtjänster bedöms 

• Miljö – Symphonyresultat + Klimataspekter

• Sociala – sysselsättning, samexistens/tillgänglighet, identitet, kulturvärden och jämställdhet. 

Konsekvenser



× × =

Kartor över
miljöbelastningar från
mänskliga aktiviteter

(47 st)

Kartor över
ekosystem-

komponenter
(32 st) Känslighetsmatris Resultat

Symphony
metod för bedömning av samlad miljöpåverkan



Plankarta havsområde 
Kattegatt

Havsplanens 
effekter 2030
jämfört med 
nollalternativet
(Ur MKB för Västerhavet)



Hållbarhets-
bedömning
Övergripande resultat: 

• Planerna bidrar till hållbar utveckling  
• Områden med särskild hänsyn för höga naturvärden ger 

betydande vägledning för sektorer
• Energiutvinning har relativt stor effekt

• Svagt ökade driftkostnader lokalt för yrkesfiske  omväg till 
fisken

• Viss sysselsättningsförskjutning från Turism mot Energisektor

• Viss påverkan på kulturmiljöer och friluftsliv i havet 
tillträdesbegränsning och landskapspåverkan

• Stärkta ekosystemtjänster  positivt för ekologin på lång sikt till 
följd av tillträdesbegränsning för sjöfart och fiske inom områden 
för Energiutvinning (ex. fisk, botten)



Utredningar



Regeringen 
lägger till 
2021



Djupdyk 
i digitala havsplanerna 



Tack & följ oss!
www.havochvatten.se/havsplanering

@havochvatten
På Twitter och Facebook
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