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Investeringsplan 2022-2032
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Informationen mottages

Sammanfattning av nämndernas investeringsplaner

Regionfullmäktige tog i november 2018 beslut om en förändrad investeringsprocess.
Som en del av denna ska nämnden i februari lämna en skriftlig investeringsplan för
en tidsperiod på tio år. Motivet till detta är att ge en bild av regionens kommande
behov baserat på den demografiska utvecklingen och övriga förändringar i
omvärlden. Planen ligger med som ett underlag till den fortsatta hanteringen av
strategisk plan och budget.
Nämndernas investeringsbehov ska framförallt beskrivas utifrån utveckling av
kärnverksamheten inom den skattefinansierade delen. Även taxefinansierad
verksamhets behov framåt beskrivs, men där finns det också planer som styr och
som är beslutade i annan ordning. Utgångsläget för planen är den demografiska
utvecklingen, nuvarande investeringsbudget och -plan samt kompletteringsbudget.
Nämndernas investeringsbehov är omfattande kommande år. I den
skattefinansierade verksamheten bedöms stora investeringar krävas i grundskola,
förskola samt äldreomsorg. Det pågår flera stora utredningar om lokalbehovet på
Visby lasarett och i primärvården. Sannolikt kommer stora investeringar krävas även i
sjukvårdslokaler framåt. Det finns ett inriktningsbeslut om att påbörja byggandet av
en simhall före 2025. I den taxefinansierade verksamheten finns stora behov av VA
investeringar för att säkra Gotlands vattenförsörjning men även för att reinvestera i
de befintliga anläggningarna och förnya ledningsnätet.
Investeringsbudget inklusive kompletteringsbudget för 2021 är beslutad till 866 mnkr
och 2022 till 487 mnkr. Nya lokalbehov för 2022 -2024 har redan nu
kostnadsberäknats och identifierats av framförallt barn- och utbildningsnämnden..
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Investeringsbudget 2021-2025 samt grov uppskattning 2026-2031
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Ärendebeskrivning och sammanfattning av nämndernas planer

Utgångsläget för investeringsutrymmet är regionens resultat, avskrivningsutrymme
samt del av avsättningar. Under förutsättning att resultatet hamnar på minst 100
mnkr kan utrymmet grovt uppskattas till 420 mnkr per år.
Alla nämnder utom miljö- och byggnämnden har lämnat in en investeringsplan som
beskriver behov av investeringar framåt. Nämnderna har gjort en beskrivning av
behovet under hela perioden. De nämnder som är påverkade av den demografiska
utvecklingen har använt befolkningsprognosen som grund för bedömningen av nya
behov. Detta gäller framförallt socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Regionstyrelsen

Regionstyrelsens större investeringsbehov framåt avser tre områden, IT,
måltidsverksamhet samt kultur- och fritidsverksamhet. När det gäller IT har det
under ett par år funnits en osäkerhet kring affärsprinciper i branschen. Det är nu
tydligt att det sker en förflyttning hos i princip alla leverantörer, från investering i
hårdvara och licenser till rena tjänsteköp. Det innebär att behovet av finansiering
flyttas från investering till drift.
Måltidsverksamhetens investeringar enligt tidigare plan fortgår, dock kan konstateras
att utgifterna i många fall blivit betydligt högre än tidigare budgetbeslut. Den
pågående måltidsutredningen visar att det finns möjlighet att sänka driftskostnaderna
men att detta kräver investering i ny teknik och lokaler. Kommande beslut kring
vägval utifrån utredningen ger olika investeringsbehov. Avseende kultur- och
fritidsområdet finns ett flertal utredningar/planer som framåt kommer att påverka
storleken på investeringarna. En förstudie till badhus pågår och ska presenteras till
budgetberedningen 2021. I övrigt nämns behov av isytor, 2 idrottshallar i samverkan
med skolan, spontanidrottsytor samt gymnastikhall. Inom kulturområdet nämns en
möjlig investering i ett framtida scenkonsthus.
Den demografiska utvecklingen påverkar inte investeringsbehovet nämnvärt.
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Tekniska nämnden

Tekniska nämndens plan för investeringar fram till 2032 omfattar cirka 4,1 mdr. De
stora områdena är VA, infrastruktur, investeringar i våra fastigheter samt i viss mån
hamn.
Störst investeringsbehov återfinns inom den taxefinansierade verksamheten. VAprogrammet innebär omfattande utbyggnad och reinvestering i anläggningar för
Gotlands vatten- och avloppsförsörjning. Det totala investeringsbehovet inom VAverksamheten under perioden uppgår till 2 500 miljoner kronor. För att säkerställa att
satsningarna kan finansieras kommer omfattande prioriteringar att krävas.
Programmets ambition ryms idag inte inom ramen för vad godtagbara höjningar av
VA-taxan kan möjliggöra. Även inom avfallsverksamheten finns stora
investeringsbehov om 180-195 miljoner kronor. Prioriteringar krävs sannolikt även
här måste för att säkerställa att en godtagbar nivå för avfallstaxan ska kunna
bibehållas.
Även i den skattefinansierade verksamheten finns stora investeringsbehov. Planen
omfattar investeringar kopplade till infrastruktur såsom gator, vägar, parker,
lekplatser, kollektivtrafik med mera. Inom fastighetsförvaltningen finns omfattande
investeringsbehov för att tillse att regionens fastigheter uppfyller regelverk och
målsättningar avseende ventilation, energiförbrukning med mera.
Den demografiska utvecklingen påverkar inte investeringsbehovet direkt utan mer
utifrån behov från de andra nämnderna samt samhället.
Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har en detaljerad investeringsplan för lokaler för
perioden 2022 – 2026.
I den budget som beslutades för perioden 2021-2025 finns upptaget investeringar i
nybyggnad av Alléskolan, förskola på Wisborg samt en helt ny grundskola i området
runt Västerhejde, Vibble och Visborg. I den uppdaterade planen nämns att
elevökningen i Visby under överskådlig tid kan klaras av befintliga skolor och en
eventuell etablering/utökning av privata aktörer varför behov av ny skola i området
inte längre finns i samma utsträckning.
Barn- och utbildningsnämnden har identifierat ytterligare lokalbehov som omfattar
drygt 230 mnkr under perioden 2022-2026 varav 150 mnkr 2022 och 2023. I planen
nämns ombyggnad eller utbyggnad av Väskinde, Dalhem, Sanda, Lärbro samt
Västerhejde förskolor och nya idrottshallar i Roma och Visby. Sammanlagt beräknas
investeringar i förskolorna till 80 mnkr och idrottshallarna till 70 mnkr.
Investeringsbehovet är direkt påverkat av den demografiska utvecklingen, men också
av uppdraget kring skolorganisationen. Ökade kostnader kopplade till antal barn och
unga kompenseras via resursfördelningsmodellen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen avser att starta en utredning om hur
lokalbehoven för gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska lösas på lång sikt.
Behov finns att göra något med lokalerna för vuxenutbildningen. Lokalerna är inte
anpassade och funktionella för dagens verksamhet.
Investeringsbehovet är direkt påverkat av den demografiska utvecklingen.
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Socialnämnden

Socialnämndens investeringsbehov utgår ifrån plan för särskilt boende för äldre inom
Region Gotland 2019-2028 samt bostadsförsörjningsplan för bostad med särskild
service 2020-2028.
Platsbehovet för särskilt boende kommer från idag fram till 2029 öka med ungefär
216 platser. Investering i Tingsbrogården pågår och innebär ett tillskott med 26
platser. Utöver detta behövs det 190 platser till. För att möta detta behov behövs ett
nytt boende som är inflyttningsklart 2024, ytterligare ett boende som är
inflyttningsklart 2026 och ett till 2029. Varje boende har 60 platser. Utifrån
befolkningsprognosen behöver ytterligare utbyggnad ske under 2030 talet.
Även bostad med särskild service SoL och LSS kommer att ha behov framåt med ett
boende med 10 lägenheter samt sex platser i gruppboende. Nytt boende med 10
lägenheter planeras 2025. Nytt gruppboende med 6 platser behövs preliminärt 2026.
Socialnämnden lyfter också frågan om sociala bostäder, dvs boende för personer som
av olika anledningar blir av med sin bostad och riskerar hemlöshet. Idag har
socialnämnden höga kostnader för detta då det inte finns lösningar tillsammans med
Gotlandshem.
Investeringsbehoven framåt är direkt påverkade av den demografiska utvecklingen.
Behov kommer också att finnas av fler medarbetare. Den ökade kostnaden, hanteras
via resursfördelningsmodellen. Ett annat alternativ vore att tillgängliga och anpassade
bostäder för äldre byggs så att behoven av särskilt boende skjuts fram.
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvården har och kommer fortsatt att ha behov av omfattande
investeringar i lokaler. För perioden 2021-2025 finns i planen gällande
lokalinvesteringar ombyggnation inom hab/rehab om 4 miljoner och ombyggnad för
PCI om 20 mkr, samt Korpen 1,2,3 om 7 mkr.
Investeringar i medicinteknik ryms i huvudsak inom potten för medicinskteknisk
utrustning.
Under kommande 10-års period finns två stora huvudområden där investeringarna i
lokaler kommer bli omfattande. Dels rör det sig om sjukhuset och dels om
primärvården och då främst primärvården i Visby som i dagsläget är beläget på
Korpenområdet.
Gällande Visby lasarett så pågår framtagande av en fastighetsutvecklingsplan
tillsammans med teknikförvaltningen. Fastighetsutvecklingsplanen har fokus på de
högteknologiska verksamheterna. De paviljonger som beräknas etableras under 2021
är tillfälliga om än under en relativt lång period, planeringshorisonten för
paviljongerna är ca 10 år, verksamheten som flyttas ut i paviljongerna behöver på sikt
inrymmas i permanenta lokaler. De stora utredningar som pågår behöver färdigställda
innan viktiga vägval kan göras och en mer konkret investeringsplan kan arbetas fram.
Lokalerna på Korpen-området har behov av lokalförändringar på längre sikt. Inom
ramen för God och Nära vård kommer uppdraget för primärvården att förändras.
Den demografiska förändringen med allt fler äldre, samtidigt med den medicinska
utvecklingen som gör att allt fler sjukdomar blir mer av en kronisk karaktär gör att en
förflyttning ut från sjukhuset till såväl öppnare vårdformer som egenvård nödvändig.
En strategisk diskussion kring behovet av lokaler för primärvården behöver komma
till stånd.
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-17

TN § 48
TN
TN
TN
TN

TN § 48

Tekniska nämndens investeringsplan 20222032

2021/5
AU § 4
§8
AU § 41

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna investeringsplan 2022-2032.
2. Teknikförvaltningens investeringar kommer att vara fortsatt höga under perioden
2022–2032 och samtidigt måste investeringar och verksamhet bidra till
förverkligandet av svenska och internationella hållbarhets- och klimatmål. Häri
ligger den stora utmaning som teknikförvaltningen avser att leva upp till. En
långsiktig plan och en genomtänkt strategi för att hantera dessa utmaningar
behöver utarbetas, så att teknikförvaltningen kan fungera som en aktiv pådrivare i
omställningsarbetet, enligt Katarina Krusells (MP) tilläggsyrkande.
3. Andra stycket under delkapitlet om Enskilda vägar med statsbidrag på sid 4 stryks,
enligt Gabriella Hammarskjölds (C) yrkande.

Tekniska nämnden bordlade ärendet vid sammanträdet 2021-01-28.
Tekniska nämnden ska senast den 11 februari lämna en skriftlig investeringsplan för
perioden 2022-2032 till regionstyrelsen. Regionens investeringsplaner ska ge en bild
av investeringsbehoven de kommande tio åren baserat på den demografiska
utvecklingen och övriga förändringar i omvärlden. Planen ligger med som ett
diskussionsunderlag till de dialogmöten som genomförs inför budgetberedningen.
Tekniska nämnden har gjort en beskrivning av de investeringar man ser inom den
kommande tioårsperioden. Investeringsbehoven redovisas per avdelning inom
teknikförvaltningen för såväl taxefinansierad som skattefinansierad verksamhet.
Inom de taxefinansierade verksamheterna finns det beslutade planer som påverkar
investeringsbehoven (VA-planen och avfallsplanen).
Utgångsläget för planen är demografisk utveckling, nuvarande investeringsbudget
och –plan, kompletteringsbudget samt övriga behov av utveckling av
verksamheterna. En fullständig analys av driftskonsekvenserna av föreslagna
investeringar, såsom behov av medarbetare och finansiering av kapitalkostnader har
ännu ej hunnit göras.
Bedömning

Teknikförvaltningen föreslår att investeringsplan 2022-2032 ska utgöra underlag till
dialogmöten i samband med 2021 års budgetberedning.
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-17

TN § 48

Barn- och genusperspektiv – Investeringsplanen omfattar verksamhet som påverkar
barn såsom skolor, lekplatser, trafiksäkerhet m.m.
Landsbygdsperspektiv – Investeringsplanen omfattar verksamhet över hela Gotland
och påverkar således landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Flertalet av förslagen till nyinvesteringar kommer
generera merkostnader i form av ökade kapitalkostnader.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg via länk.
Yrkanden:
Katarina Krusell (MP) yrkar på att teknikförvaltningens investeringar kommer att
vara fortsatt höga under perioden 2022–2032 och samtidigt måste investeringar och
verksamhet bidra till förverkligandet av svenska och internationella hållbarhets- och
klimatmål. Häri ligger den stora utmaning som teknikförvaltningen avser att leva upp
till.
En långsiktig plan och en genomtänkt strategi för att hantera dessa utmaningar
behöver utarbetas, så att teknikförvaltningen kan fungera som en aktiv pådrivare i
omställningsarbetet.
Tommy Gardell (S) och Per Edman (V) instämmer i Katarina Krusells (MP) yrkande.
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkar bifall till Katarina Krusells (MP) yrkande.
Gabriella Hammarskjöld (C) yrkar på att andra stycket under delkapitlet om Enskilda
vägar med statsbidrag på sid 4 stryks.
Ordförande Karl-Johan Boberg ställer proposition på Katarina Krusells (MP)
tilläggsyrkande och finner att det vinner bifall.
Ordförande Karl-Johan Boberg ställer proposition på Gabriella Hammarskjölds (C)
tilläggsyrkande och finner att det vinner bifall.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-04
Investeringsplan 2022-2032
Skickas till
Regionstyrelsen, registrator-rs@gotland.se
Ekonomi och styrning, ekonomiostyrning@gotland.se
Ärendenummer RS 2020/1688
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1. Sammanfattning
Teknikförvaltningens investeringsverksamhet kommer att vara fortsatt hög under perioden
2022-2032. Det totala behovet av investeringar under perioden beräknas till cirka
4 100 miljoner kronor.
Störst investeringsbehov återfinns inom den taxefinansierade verksamheten. VA-programmet innebär omfattande utbyggnad och reinvestering i anläggningar för Gotlands vattenoch avloppsförsörjning. Det totala investeringsbehovet inom VA-verksamheten under perioden uppgår till 2 500 miljoner kronor. För att säkerställa att satsningarna kan finansieras
kommer omfattande prioriteringar att krävas. Programmets ambition ryms idag inte inom
ramen för vad godtagbara höjningar av VA-taxan kan möjliggöra. Även inom avfallsverksamheten finns stora investeringsbehov om 180-195 miljoner kronor. Prioriteringar krävs
sannolikt även här måste för att säkerställa att en godtagbar nivå för avfallstaxan ska kunna
bibehållas.
Även i den skattefinansierade verksamheten finns stora investeringsbehov. Planen omfattar
investeringar kopplade till infrastruktur såsom gator, vägar, parker, lekplatser, kollektivtrafik med mera. Inom fastighetsförvaltningen finns omfattande investeringsbehov för att
tillse att regionens fastigheter uppfyller regelverk och målsättningar avseende ventilation,
energiförbrukning med mera.

2. Inledning
Regionfullmäktige tog i november 2018 beslut om en förändrad investeringsprocess. Som
en del av denna ska tekniska nämnden i februari lämna en skriftlig investeringsplan för en
tidsperiod mellan fem och tio år. Motivet till detta är att ge en bild av regionens kommande
behov baserat på den demografiska utvecklingen och övriga förändringar i omvärlden. Planen ligger med som ett diskussionsunderlag till de dialogmöten som genomförs inför budgetberedningen.
Anvisningar
Nämnden ska beskriva sina större behov av investeringar de kommande tio åren. Behoven
ska framförallt avse utveckling av kärnverksamheten inom den skattefinansierade delen.
Även taxefinansierad verksamhets behov framåt beskrivs, men där finns det också planer
som styr och som är beslutade i annan ordning.

Ärendenr TN 2021/5 Datum 2021-02-17

Utgångsläget för investeringsplanen är demografisk utveckling, nuvarande investeringsbudget och -plan samt kompletteringsbudget. Nämnden ska också göra en bedömning av driftkonsekvenser framåt, såsom behov av medarbetare, och hur dessa kommer att påverka
nämnden. Det kan vara ökade, men också minskade behov.
Nämnden behöver inte beskriva behov av investeringspott eller andra mindre investeringsbehov. Nämnden ska inte heller ge exakta summor för kommande behov då detta inte alltid är möjligt i denna tidiga fas. Nämnden kommer i sin strategiska plan göra ett beloppsbaserat förslag på samma sätt som tidigare år.

3 (22)

Region Gotland
Teknikförvaltningen

Investeringsplan 2022-2032

2. Behov av investeringar per avdelning 2022-2032
2.1 Gata-Park avdelningen
Beläggningsprogram
Behovet av investeringar för Region Gotlands tätortsvägar är nu mycket stort. Under 2020
har arbetet inom beläggningsprogrammet startats och kommer att pågå under ett antal år
framöver. Under perioden är investeringsbehovet kopplat mot ett systematiskt beläggningsprogram om cirka 12 miljoner kronor per år fram till 2024 och därefter 9 miljoner kronor
per år. Syftet med investeringarna är att höja standarden från dagens icke godtagbara nivåer
(dokumenterade enligt Rambölls rapport) och därigenom inte äventyra trafiksäkerheten.
Uteblivna investeringar under perioden skulle innebära att driftskostnaderna ökar avsevärt.
I dagsläget kommer förvaltningen inte ifatt med enbart felavhjälpande underhåll utan måste
investera i syfte att inte bygga på den redan befintlig underhållsskulden som idag beräknas
till cirka 75 miljoner kronor. Livslängden för beläggningen på huvudgator och stora delar
av vägnätet i tätorter är cirka sju år. En drifts- och underhållsplan finns framtagen för de
vägar där Region Gotland är väghållare.
Enskilda vägar med statsbidrag
Investeringarna syftar till att bibehålla standarden på enskilda vägar med statsbidrag. De enskilda vägarna ägs av privata fastighetsägare samt av regionen och som har fast boende invånare. Att utföra förbättringar på enskilda vägar med statsbidrag är ett frivilligt åtagande
för regionen så länge Region Gotland på uppdrag av Trafikverket genomför drift- och underhållsåtgärder på enskilda vägar med statsbidrag. De enskilda vägarna med statsbidrag är i
behov av investeringsmedel, som under perioden uppskattas till mellan 10-15 miljoner kronor, i syfte att inte bygga på framtida underhållsskulder.
Maskinanskaffningar
Investeringsbehovet under perioden för tunga fordon inom förvaltningens skattefinansierade verksamhet uppgår till 60-70 miljoner kronor. Behoven avser lastbilar, väghyvlar, grävmaskiner, sopmaskiner, gräsklippare, kranbilar med mera.
Driftkonsekvenser

Ärendenr TN 2021/5 Datum 2021-02-17

Investeringar i maskinanskaffning inom gata parkavdelningen kommer inte att innebära något
behov av nya medarbetare. Investeringarna kommer att innebära ökade kapitalkostnader inom
den skattefinansierade verksamheten.
Resurser
Avdelningen bedömer att resurser kommer att finnas inom teknikförvaltningen för att genomföra erforderliga investeringar.
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2.2 Mark och trafikavdelningen
Belysning
I projektet för armaturbyten avseende gatubelysning kvarstår cirka 1 400 armaturer och gäller främst i Visby. Investeringen beräknas till cirka 6 miljoner kronor. Därutöver krävs en
årlig budget för reinvesteringar. Under perioden kommer stolpar till belysningen behöva
bytas ut. Årliga investeringar på i genomsnitt 2-3 miljoner kronor kommer att behövas under perioden.
Trafiksäkerhet
Region Gotland arbetar mot nollvisionens mål som innebär att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt i trafiken. Fortsatt behov finns framöver för att öka trafiksäkerheten på Gotland
generellt men också ett arbete kvarstår med att öka trafiksäkerheten i anslutning till öns
skolor. Länsplan för transportinfrastruktur gör det möjligt för Region Gotland att ansöka
om statlig medfinansiering upp till 50 procent av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Uppskattat behov för att förbättra trafiksäkerheten är cirka 3,5 miljoner kronor per år.
Cykel
Enligt vision 2025 ska cykelåkande öka med 30 procent över en 15-årsperiod. Antagen cykelplan ligger till grund för de investeringar som behöver genomföras. Investeringarna syftar till att både öka trafiksäkerheten på befintliga gång- och cykelvägar samt till att utveckla
och bygga ut nya cykelvägar i och omkring tätorter. Länsplan för transportinfrastruktur gör
det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp till 50 procent av
totalkostnaden för cykelåtgärder. Uppskattat behov av investeringsbudget under perioden
är cirka 2-3 miljoner kronor per år. I samband med att ny översiktsplan ska tas fram kommer en ny cykelplan för Gotland tas fram. När cykelplanen är färdigställd kan investeringsbehovet behöva revideras.
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Enkelt avhjälpta hinder
En tillgänglighetsstrategi togs fram under 2015 vilken ligger till grund för vilka investeringar
som behöver göras. Syftet med investeringen är att öka tillgängligheten i tätorter för bland
annat personer med funktionsvariationer. Länsplan för transportinfrastruktur gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp till 50 procent av totalkostnaden för tillgänglighetsåtgärder i trafikmiljö. Uppskattat behov av budget under perioden är cirka 0,5-1,0 miljoner kronor per år. Det finns ett behov av att uppdatera tillgänglighetsstrategin och ta fram en tillgänglighetsplan. När det är genomfört kan investeringsbehovet behöva revideras.
Innerstadsutveckling
För att stärka och utveckla världsarvsstaden och dess närområden som ett attraktivt besöksmål och för att öka attraktiviteten för boende på Gotland behövs investeringar framgent. En ny strategi för världsarvet är framtagen och under 2021 kommer arbetet med en
handlingsplan att fortsätta. Strategi och handlingsplan kommer generera investeringar framöver. Uppskattat behov av investeringsbudget under perioden är cirka 1 miljoner kronor
per år.
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Utveckling av serviceorter
För att utveckla trafiksäkerhet, gång- och cykelstråk, tillgänglighet, parker och lekplatser i
våra serviceorter är det bra att det finns separata tilldelade medel som enbart ska användas
på landsbygden. Länsplan för transportinfrastruktur gör det möjligt för Region Gotland att
ansöka om statlig medfinansiering upp till 50 procent av totalkostnaden för tillgänglighetsåtgärder, trafiksäkerhetsåtgärder och cykelåtgärder. Uppskattat behov av budget under perioden är cirka 1,5 miljoner kronor per år.
Parkering
Den beslutade parkeringsstrategin kräver investeringar framöver. Utveckling för att hitta
hållbara parkeringslösningar som exempelvis laddningsplatser för elfordon kräver investeringsinsatser. Exploatering av nya bostadsområden kräver smarta parkeringslösningar. Investering i parkeringsdäcket i kvarteret Dovhjorten krävs i närtid. Uppskattat investeringsbehov är 2-4 miljoner kronor per år under perioden.
Trafiksignaler
Investeringar i trafiksignaler kommer att krävas framöver. Flertalet korsningar kommer behöva göras om under planperioden. I vissa korsningar kan trafiksignalerna tas bort när
korsningarna byggts om. Det gäller följande korsningar:
- Söderväg/Guteväg
- Solbergagatan/Peder Harings väg
- Solbergagatan/Östra Hansegatan
- Solbergagatan/Skolportsgatan
- Solbergagatan/Österväg/Norra Hansegatan
- Norra Hansegatan/Jägargatan/Birkagatan
- Broväg/Hangarvägen
- Hangarvägen/Lummerlundsväg
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Högst prioritet har åtgärder på anläggningarna vid Söderväg/Gutevägen samt vid Sobergatanan/Peder Hardings väg. Exakt investeringsbehov tas fram i kalkyler för korsningarna
framöver. Uppskattat investeringsbehov är cirka 1-2 miljoner kronor under perioden.
Parker
Investeringar behöver göras i våra parker. Syftet är att öka besöksvärdet för fast boende
och besökare samt renovera och restaurera platser i parkerna för att effektivisera driften
och ge ett högre besöksvärde. Med anledning av Coronapandemin har behovet hos våra
medborgare ökat av uteaktiviteter och vi ser en större efterfrågan av våra gröna områden,
utegym och grillplatser. Uppskattat investeringsbehov under perioden är cirka
1 miljoner kronor per år.
Lekplatser
Investeringar behövs för att utveckla och öka tillgängligheten av lekplatser på Gotland. Renovering och anläggning av en central tillgänglig lekplats med högt lekvärde i tätorterna gör
att vi kan ta bort mindre lekplatser som är i dåligt skick och där driftskostnaderna är förhållandevis höga. Arbetet genomförs enligt framtagen lekplatsstrategi. En lekplatsplan är un-
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der framtagande och kommer ge ett mer exakt investeringsbehov. Uppskattat behov av
budget under perioden är 3 miljoner kronor per år. Dagens lekplatser är mycket eftersatta
och har ett stort investeringsbehov.
Bad och besöksplatser
Investeringar behövs i våra bad och besöksplatser där syftet är att öka tillgängligheten,
säkra och byta bryggor vid badplatserna samt genomföra utbyten av toaletter.
Uppskattat behov av budget under perioden är cirka 1 miljoner kronor per år.
Träd
Ett arbete pågår med trädinventering och framtagande av en trädplan. Investeringar kommer behöva genomföras framöver. Mer exakt investeringsbehov kommer framkomma när
trädplanen är färdigställd. I dagsläget är det uppskattade investeringsbehovet cirka 0,5 miljoner kronor per år.
Broar
Investering i ett antal broar kommer behöva genomföras under perioden. Det gäller broar i
Klintehamn samt Slite. Kalkyler kommer att tas fram för dessa broar.
Betonggator
Betonggator i Site och Klintehamn kommer behöva tas om hand under perioden likt det
projekt som Trafikverket genomfört i Hemse under 2020. Kalkyler finns ännu inte framtagna.
Klintkanten i innerstaden
Utredningar kommer behöva genomföras gällande Klintkanten i Visby innerstad. Stora investeringar kommer sannolikt behöva genomföras under perioden.
Kvarnarna
Investeringsbehov finns fortsättningsvis för våra kvarnar. Kalkyler finns ännu inte framtagna för perioden.
Almedalsscenen
En investering kommer krävas i Almedalsscenen. Uppskattat investeringsbehov är cirka
3 miljoner kronor.
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Kryssningskajen
Investeringar i gångbro till kryssningskajen kommer krävas inom kort. En tillfällig brolösning är inte hållbar i längden. En utredning kring lösningar genomförs under 2021 efter det
kan investeringsbehovet specificeras. Investeringsutgiften för en gångbro med hiss från
kryssningskajen beräknades till 25 miljoner kronor år 2015.
Program Klintehamn 2030
Regionfullmäktige beslutade 2019-09-30 att godkänna – Program Klintehamn 2030. Nästa
steg är att en förstudie för genomförande ska tas fram. De åtgärder som beskrivs i det godkända programmet gällande bland annat trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet
kommer kräva stora investeringar fram till 2030. Investeringsmedel måste framöver avsättas årligen i tekniska nämndens budget och i länsplan för transportinfrastruktur. I förstudien för genomförande kommer framtida investeringsbehov att specificeras närmare.
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Ny översiktsplan
Arbetet med en ny översiktsplan pågår. En översiktsplan ska sedan mynna ut i genomförandeplaner vilka i sin tur kommer generera behov av investeringar.
Kollektivtrafiken
Behovet av investeringar och upprustning är mycket stort inom kollektivtrafiken då detta
inte har skett under flertalet år. I trafikförsörjningsprogrammet framgår följande ”Alla bytespunkter och de mest utnyttjade hållplatserna ska vara utrustade med hållplatsstolpe på båda sidorna av vägen, hållplatsnamn, tidtabellsanslag, väderskydd och belysning. Miniminivån på hållplats ska vara hållplatsstolpe på båda sidorna av vägen, hållplatsnamn samt tidtabellsanslag.” Utöver detta finns det behov att tillgänglighetsanpassa ett antal hållplatser för att möjliggöra resande för personer
med funktionsvariationer. För att säkerställa en tillräckligt hög attraktivitet krävs det ett bra
kollektivtrafikutbud. Pendlarparkeringar skulle därför företrädesvis byggas längs stomlinjerna, såsom de redan befintliga parkeringarna vid hållplatserna Lye (linje 11), Takstens och
Othems kors (båda vid linje 20). Det ska utredas ytterligare lägen för pendlarparkeringar,
primärt i Burgsvik och Fårösund.
Tabell: Bytespunkter och hållplatser som ska vara fullt tillgängliga till år 2025.
Bytespunkt

Planeras vara fullt tillgänglig till

Visby busstation
Visby hamnterminal
Hemse busstation
Visby flygplats
Roma
Burgsvik
Klintehamn
Lärbro
Slite
Fårösund Kronhagsvägen
Hållplats

redan utbyggd
redan utbyggd
redan utbyggd
2022
2022
2022
2025
2025
2025
2025
Fullt tillgänglig till

Region Gotland
Tingstäde
Hemse vårdcentral
Dalhems affär
Hemse kyrka
Lye

redan utbyggd
2019-2020 (statliga
2019-2020 (statliga
2019-2020 (statliga
2019-2020 (statliga
2019-2020 (statliga

medel)
medel)
medel)
medel)
medel)

År 2023 krävs reinvestering i biljettsystem om 5 miljoner kronor. I övrigt krävs 5 miljoner
kronor per år 2022-2032 vilket innebär ett totalt investeringsbehov på 55-60 mnkr.
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Uteblivna investeringar under planperioden skulle innebära att vi dels inte kan leva upp till
trafikförsörjningsprogrammets mål och dels att attraktiviteten för kollektivtrafiken inte
kommer upp till den nivå som bedöms vara nödvändig för att minska biltrafiken på Gotland.
Driftkonsekvenser
Investeringar inom mark- och trafikavdelningen kommer inte att innebära något behov av nya
medarbetare. Investeringarna kommer att innebära ökade drift- och kapitalkostnader för avdelningen. Avdelningen behöver kompenseras för drift- och kapitalkostnader. Det samma gäller för de exploateringsprojekt som genomförs. Får inte avdelningen ersättning för drift- och
kapitalkostnader kan inte investeringar och exploateringar genomföras.
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Resurser
Avdelningen bedömer att resurser kommer att finnas inom teknikförvaltningen för att genomföra erforderliga investeringar. Dock är programmet för Klintehamns omfattning av investeringsbehov och tidplaner oklara och därför också resursbehovet. Gällande exploateringar så
krävs stora personella resurser framöver. Rekryteringar och/eller hårdare prioriteringar kommer krävas.

2.3 VA-verksamheten
Under perioden 2022-2032 kommer ett antal projekt, i enlighet med den 2018 antagna VAplanen, att genomföras. VA-planen är framtagen för säkra och utöka Gotlands allmänna
vatten- och avloppsförsörjning. En del av dessa är investeringsprojekt som avser att utöka
verksamhetsområdena. En annan viktig del är att reinvestera i de befintliga anläggningarna
för att hålla dem i användbart skick samt förnya ledningsnätet.
VA-verksamhetens investeringsbehov under perioden 2022-2032 är omfattande och uppgår till cirka 2 500 miljoner kronor.
I VA-planen föreslås ett antal åtgärder utifrån det bedömda VA-läget på Gotland. Dessa åtgärder och önskat exploateringsbehov måste anpassas till VA-verksamhetens resurser, vilka
har till huvuduppgift att säkerställa den dagliga driften och leveransen av dricksvatten samt
rening av avloppsvatten. Prioritering av åtgärder avseende reinvesteringar, investeringar
och arbete med VA-planen görs fortlöpande. Nivåerna i våra grundvattentäkter återhämtar
sig inte eller mycket långsamt. Till följd därav krävs investeringar likt överföringsledningen
mellan Klintehamn och Visby samt att förstärkning av eller nytt dricksvattenverk i Visby
behöver tidigareläggas jämfört med tidigare planer.
Överföringsledningar VA
I och med Kvarnåkershamns bräckvattenverks färdigställande under 2020 uppstår behov
av att anlägga överföringsledningar från verket mot, till exempel, Visby.

Ärendenr TN 2021/5 Datum 2021-02-17

Sanering VA-ledningsnät
Det finns framtida behov av att sanera ledningsnätet. Saneringen av ledningsnätet innebär
att byta ut ledning mot ny ledning eller relining (ledning i ledning eller ”strumpa” i ledning).
VA-infrastrukturen byggdes framför allt ut under 1950-, 60- och 70-talen. Ledningar har en
livslängd på 50-70 år. Med en förnyelsetakt på en procent innebär det att det tar 100 år innan hela VA-infrastrukturen är förnyad. En konsekvens att inte förnya ledningsnätet är
driftproblem i form av leveransavbrott eller otjänligt vatten.
Reinvesteringsprojekt VA (Ombyggnad och nyinvestering VA)
Stora delar av de gotländska kommunala vatten- och avloppsanläggningarna närmar sig slutet av sin tekniska livslängd. Konsekvenserna av tidigare besparingar på underhållssidan är
att investeringsbehoven är stora. Renoveringen ska genomföras för att möta framtida krav
till rening.
Ny- och reinvestering vattenverk
Det finns ett framtida behov av att bygga om och nyinvestera i regionens vattenverk. Syftet
med investeringarna är att uppdatera vattenverken till gällande krav genom om- och till-
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byggnad samt nybyggnation. Nyinvestering av ett eller två nya vattenverk för dricksvattenförsörjning till Visby uppskattas till 550 miljoner kronor. Nya verk behövs för att förstärka
dricksvattenförsörjningen för Visby tätort.
Ny- och reinvestering avloppsreningsverk
Det finns ett framtida behov av att bygga om och nyinvestera i regionens avloppsreningsverk. Syftet med investeringarna är att uppdatera avloppsreningsverken till gällande krav.
Dagvatten
Syftet med investeringarna är att transportera bort dagvatten från fastigheter, gator och allmän platsmark. Investeringsbehovet uppgår till cirka 5,5 miljoner kronor under perioden.
Innovation – Ett investeringsutrymme behövs i syfte att underlätta utvecklingsidéer exempelvis via olika forum/digitala plattformar för olika hållbara perspektiv avseende vattenanvändning med mera kopplat till de investeringsprojekt som genomförs.
Sammanställning nyinvestering Va-anläggningar
Det totala investeringsbehovet för projekten nedan beräknas till cirka 1 500 miljoner kronor under perioden.
 Avloppsreningsverk Fårö
 Fårö vattenverk eller ledning från Fårösund
 Vattenverk Kappelshamn eller ledning från Lärbro/Hangvar
 VA-överföringsledningar Valleviken
 Nytt vattenverk Lärbro
 VA-överföringsledningar vid Stenkyrka
 Visby vattenverk och Tingstäde vattenverk
 Visby råvattenledning
 VA-ledningar för utbyggning
 Förstärkning eller nytt vattenverk Roma
 Dricksvattenledning/överföringsledning Hemse-Ljugarn
 Dricksvattenledning/överföringsledning Klintehamn – Tofta
 Nytt avloppsreningsverk Hemse (inkl syd/östra Gotland)
 VA-överföringsledningar Burs-Stånga
 Visby dricksvattenförsörjning
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Driftkonsekvenser
Nyinvesteringar kommer att innebära ökade kapitalkostnader vilka ska finansieras via VAtaxan. Prioriteringar krävs för att undvika stora taxehöjningar och för löpande anpassningar
av driftsorganisationen.
Resurser
Avdelningen bedömer att resurser kommer att finnas inom teknikförvaltningen för att genomföra erforderliga investeringar.

2.4 Avfallsverksamheten
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Slite deponi
Ett aktivt arbete pågår för att minska behovet av deponering och huvudinriktningen är att
resurser ska återvinnas i allt högre utsträckning. Slite deponi är Gotlands enda aktiva deponi. Syftet med investeringen i Slite deponi är att säkra och utveckla avfallsanläggningen.
Målet är en långsiktigt hållbar avfallshantering där tillgången till en deponi på Gotland säkras. Investeringen rymmer utbyggnad av deponi inom anläggningen för ett långsiktigt behov av deponering av avfall som inte är möjligt eller lämpligt att behandlas på annat sätt.
Investeringsprojekt pågår sen 2020 och beräknas avslutas under 2025. Investeringen för de
pågående investeringsprojekten beräknas till cirka 30 miljoner kronor. Investeringsbehovet
för planperioden är idag svår att beräkna men uppskattas till cirka 50 miljoner kronor inklusive de pågående investeringsprojekten.
Driftkonsekvenser

En effekt av investeringen är möjligheten att öppna deponin för externt mottagande av avfall.
Idag tas enbart avfall från interna verksamheter emot.
Investeringen kommer att innebära ökade kapitalkostnader och behov av nya medarbetare för
att kunna sköta driften av den nya anläggningen. Ökade driftskostnader finansieras via avgiftstaxan.
Återvinningscentraler
Ett genomgripande arbete har gjorts under 2020 i syfte att utreda placering och driftsformer för framtida återvinningscentraler. Vilken väg som väljs påverkar investeringsbehoven
högst väsentligt. Investeringar avser sorteringsytor, ramper, personalutrymmen med mera.
Under perioden beräknas ett investeringsbehov vid Gotlands återvinningscentraler med
cirka till cirka 60 miljoner kronor.
Driftkonsekvenser

Driftkonsekvenserna beror på hur regionen beslutar driva återvinningscentralerna i framtiden.
Ny avfallsplan
Ny avfallsplan kommer gälla från 2021. Avfallsplanen kommer att innebära investeringar
för åren 2021-2025 med följande syften:
 Öka andelen återbruk
 Avfallshantering i offentliga miljöer
 Utveckla användande av slam för biogas och gödsel
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Investeringsbehovet för perioden beräknas till cirka 20 miljoner kronor.
Driftkonsekvenser

Investeringarna förväntas leda till bland annat förändrade inköpsmönster inom regionen
och ökat återbruk på Gotland.
Investeringen kan innebära ett ökat behov av personal.
Fordonsanskaffning
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Avfallsverksamheten har ett behov av att anskaffa tunga fordon till verksamheten. Stora
behov finns avseende utbyte av slambilar. Övriga investeringsbehov avser lastmaskiner,
flakväxlare, grävmaskin, sopmaskin m.m. Investeringsbehovet för perioden beräknas till
cirka 40-50 miljoner kronor.
Driftkonsekvenser

Anskaffningarna innebär ökade kapitalkostnader som ska täckas via avfallstaxan.
Utbyte av containers
Under planperioden finns ett behov av att anskaffa containers till återvinningscentralerna.
Behovet är dels ersättning men även för nya fraktioner. Investeringsbehovet för perioden
2022-2032 beräknas till c:a 10-15 mnkr beroende på nämndens beslut avseende framtidens
återvinningscentraler.
Driftkonsekvenser

Kapitalkostnaderna ska täckas via avfallstaxan.
Avfallsverksamheten påverkas inte av befolkningsprognosen.
Resurser
Avdelningen bedömer att resurser kommer att finnas inom teknikförvaltningen för att genomföra erforderliga investeringar.

2.5 Hamnavdelningen
Hamnverksamhetens investeringsbehov kommer under perioden 2022-2032 att uppgå till
cirka 270 miljoner kronor. Investeringsbehovet finns inom såväl den taxefinansierade som
den skattefinansierade verksamheten.
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Under perioden finns ett investerings- och reinvesteringsbehov inom den affärsdrivande
hamnverksamheten med cirka 210 miljoner kronor. Investeringbehovet består i fortsatt reinvestering i färjeläge 5 och 7 vars livstid förlängs genom korrosionsskydd av spont. Då linjetrafiken numera trafikerar Visby hamn med tre stora fartyg har nyttjandegraden av färjeläge 7 ökat. Därför finns behov av att investera i färjeläge 7 med nya fenderverk och ny
ramp samt utfyllnad av område nordost om oljepiren för att tillskapa nya logistikytor.
Hamnterminalen, som byggdes år 1982 och dimensionerades då för 800 000 passagerare
per år, är i behov av modernisering och om-/tillbyggnad för att hantera dagens stora
mängd passagerare (2019 ~1,8 miljoner passagerare) samt möjliggöra trafik av ett ytterligare
rederi. Vidare kommer det under perioden att krävas reinvestering i hamnbassängen i form
av rensmuddring samt övriga förbättringsåtgärder vilket avser mindre uppkomna reinvesteringar i hamnanläggningen.
Inom den skattefinansierade hamnverksamheten finns investerings- och reinvesteringsbehov med cirka 60 miljoner kronor. Investeringsmedlen kommer dels att nyttjas till fortsatt
iordningställande av logistikytor och toppning med asfalt i Klintehamns hamn och rensmuddring av de mindre hamnarna. I Visby hamn finns behov av att reinvestera i befintliga
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flytbryggor som behöver ersättas och kompletteras samt reinvestering avseende spont och
grundläggande kajkonstruktioner för Holmens nock och östra sida.
Driftkonsekvenser

De direkta driftskonsekvenserna av investeringarna blir ökade kapitalkostnader som finansieras
via affärsverksamheten och via hamntaxan. Investeringarna innebär inget ökat behov av personal.
Resurser
Avdelningen bedömer att resurser kommer att finnas inom teknikförvaltningen för att genomföra erforderliga investeringar.

2.6 Fastighetsavdelningen
Region Gotlands fastighetsbestånd består av cirka 170 fastigheter med cirka 500 byggnader,
huvuddelen är byggda under 50- till 70-talen.
Investeringsbehovet för fastighetsförvaltningsavdelningen är under perioden cirka 750 miljoner kronor.
Investeringsutgifter fastighetsägaransvar och planerat underhåll
Rollen som fastighetsägare medför ansvar för att fastigheterna uppfyller myndighets- och lagkrav. Ett årligt investeringsanslag behövs för att kunna agera och för att säkerställa att regionens
fastighetsbestånd förvaltas efter de krav som krävs. Investeringsanslaget omfattar även investeringar för planerat underhåll. Planerat underhåll utförs med periodicitet längre än ett år och syftar till att återställa en byggdelsfunktion. Åtgärderna avser såväl inre- som yttre underhåll.
År 1996 beslutade Gotlands kommun att halvera den dåvarande underhållsbudgeten. Detta har
medfört att visst underhåll har skjutits på framtiden och att en underhållsskuld har uppstått.
Denna halvering pågick fram till 2013. Efter att fastighetsförvaltningsavdelningen erhållit full
underhållsbudget har prioriteringen varit att utföra inre underhåll och investeringar i tekniska
system/anläggningar.
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Behov finns av ett flertal större underhållsåtgärder av bland annat tak och fasader där även
tekniska system behöver ersättas. Ökade krav avseende driftsäkerhet i våra fastigheter innebär att system måste bytas ut då nuvarande lösningar har uppnått eller börjar uppnå slutet
av sin tekniska livslängd. Vissa av underhållsåtgärderna innebär att verksamheter måste evakueras till andra tillfälliga lokaler. Åtgärder som måste genomföras är utbyte av ett antal lågoch högspänningsställverk, renoveringar av fasader, fönster och tak, utbyte av avloppsstammar, dräneringar av husgrunder samt utbyte av brandlarm, passagesystem, hissar, pelletspannor, kylanläggningar med mera.
För perioden 2021-2025 bedöms ett årligt behov på 60 miljoner kronor för fastighetsägaransvar och planerat underhåll. Totalt investeringsbehov under perioden bedöms till 600
miljoner kronor.
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Driftkonsekvenser

Investeringarna innebär ökade kapitalkostnader vilka finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett generellt påslag på internhyran. Investeringarna innebär inget ökat behov
av personal men kommer kräva ökad kompetens hos avdelningens befintliga personal.
Åtgärder efter OVK samt utbyte av befintlig ventilation.
Det finns idag lagkrav i Plan-och bygglagen som reglerar hur lokalers ventilationssystem ska utformas för att uppfylla ett tillfredställande inomhusklimat. Ventilationsanläggningar kontrolleras
regelbundet, så kallade obligatorisk ventilationskontroller (OVK). Det finns ett ökat behov av
att verksamhetsanpassa och förändra våra lokaler vilket ofta innebär att ventilationen behöver
anpassas för de nya förutsättningarna. Det handlar ofta om att byta ut kanalisation och fläktar
med tillhörande styr och reglerutrustning. De åtgärder som utförs medför generellt att energioch miljöbesparingar görs vilket leder till måluppfyllelse för Eko-kommun Gotland.
Totalt investeringsbehov under perioden beräknas till 150 miljoner kronor.
Driftkonsekvenser

Ökade kapitalkostnader för investeringar finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett generellt påslag på internhyran. Investeringarna innebär inget ökat behov av personal.
Resurser
Avdelningen bedömer att resurser kommer att finnas inom teknikförvaltningen för att genomföra erforderliga investeringar.
Framtidsspaning
Nya lagar och krav på miljöeffektiva fastigheter kommer att medföra behov av investering i nya
system för möta kraven. Exempel på sådana åtgärder är installation av solceller/solfångare och
ladd infrastruktur. Fastighetsavdelningen ser även ett stort investeringsbehov i form av komfortkyla i lokaler som en konsekvens av klimatförändringar och högre ställda krav på inomhusklimatet. Behov finns bland annat i fastigheten Korpen 5 där ingen komfortkyla idag finns installerad och Visby lasarett där kapaciteten på befintlig komfortkyla inte är tillräcklig.

2.6 Försörjningsavdelningen
Under perioden finns ett investerings- och reinvesteringsbehov med ca 4,5-5 miljoner kronor. Investeringbehovet består i ny- och reinvestering i kontors- och konferensrumsmöbler
på Visborg samt maskiner till städverksamheten.
Som en konsekvens av Coronapandemin kommer behovet av beredskapslager att ses över.
Beroende på resultatet av en sådan översyn kan investeringsbehov uppkomma för att utöka
och anpassa lokalytor för lagerhållning.
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Driftkonsekvenser

De direkta driftskonsekvenserna av investeringarna blir ökade kapitalkostnader som finansieras
via den interndebiteringsmodell som används för avdelningens tjänster. Investeringarna innebär
inget ökat behov av personal.
Resurser
Avdelningen bedömer att resurser kommer att finnas inom teknikförvaltningen för att genomföra erforderliga investeringar.
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Bilaga - Investeringsbudget 2021-2025
I nedanstående tabell redovisas tekniska nämndens investeringsbudget 2021-2022 samt investeringsplan för perioden 2023-2025. Den är beslutad av regionfullmäktige i november
2020.
Investeringsprojekt, tkr

Budget
2021

Budget
2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Investeringar i skattefinansierad verksamhet
Verksamhetsstöd
Pott

300

300

300

300

300

Summa investeringsutgifter verksamhetsstöd

300

300

300

300

300

400

2 400

2 400

1 200

Enkelt avhjälpta hinder

1 000

1 000

500

Säkra skolvägar

1 600

1 600

800

Cykelplan Visby

4 000

3 000

3 000

500

500

500

Mark och stadsmiljö
Trafiksäkerhetsåtg enl LTP

Innerstadsutveckling
Utveckling serviceorter
Upprustning parker

2 500

2 500

2 500

500

500

500

500

Lekutrustning

1 000

1 500

1 500

1 500

1 500

Bad & besökpl uppr & förändrin

1 000

1 000

1 000

500

500

2 000

2 000

4 000

3 000

3 000

200

700

1 700

Utveckling stadsmiljö, kryssning
Reinvestering belysning
Dovhjorten Parkeringshus
Anslutning flygplatsen

3 000

1 000

Parkering

500

500

500

500

Klintehamn 2030

800

1 500

1 500

1 500

Trädplan

300

Trafiksignal o kapf. Solbergagat
Summa mark och stadsmiljö

300

300

300

2 000

1 500

500

7 000

6 000

19 500

21 000

18 500

4 700

4 700

4 700

4 700

4 700

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

1 000

1 500

1 500

1 500

1 500

17 700

18 200

18 200

18 200

18 200

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

1 110

1 110

Gata-Park avd
Fordon o maskiner reinvest Pott
Beläggningsprogram
Enskilda vägar förbättringar
Summa gata parkavdelningen
Kollektivtrafik
Ärendenr TN 2021/5 Datum 2021-02-17

Utveckling kollektivtrafik Visby
Hållplatsstolpar landsbygden
Utveckling Serviceorter inkl hpl
Busstrafik X-kaj
Nytt biljettsystem
Summa kollektivtrafik

5 000
1 110

1 110

6 110
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Budget
2021

Budget
2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Investeringar i affärsdrivande verksamhet
VA-avdelningen
Ledningsutbyggn ospec/serviser
Sanering VA-lednings nät

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

58 575

58 000

58 000

58 000

70 000

Vatten regionala nätet
Reinvesteringar VA-anläggning
Ombyggnad vattenverk

2 000

2 000

2 000

Ombyggnad avloppsreningsverk

2 000

2 000

2 000

Vattenskydd VA-plan

1 000

1 000

2 200

2 200

2 200

Avloppsreningsverk Fårö

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

5 000

9 000

Vattenverk Fårö
Nya anslutningar Fårö

2 000

Vattenverk Kappelshamn

1 000

Ledningsbyggnad Valleviken
Nybyggnation Lärbro vattenverk
Ledningsbyggn norra linan

2 000

1 250

1 250

1 250

5 000

2 000

2 000

2 000

7 500

2 000

500

500

500

18 800

18 800

18 800

18 800

5 000

5 000

5 000

5 000

500

500

500

500

Dricksvattenled Hemse-Ljugarn

2 500

2 500

2 500

2 500

10 000

Nytt Avloppsreningsverk Hemse

7 500

7 500

7 500

7 500

30 000

Visby vattenverk och Tingstäde
Visby råvattenledning
Visby reningsverk, ny placering

Ledningsbyggnad Burs-Stånga

75 000

7 500

Nya anslutningar Åminne
Roma Vattenverk förstärkning

3 000

3 000

2 000

10 000

5 000

5 000

Nya anslutningar Katthammarsv

2 000

Dagvatten

550

550

550

550

Innovation

300

300

300

300

2 500

5 000

2 500

5 000

2 500

124 875

141 400

139 100

129 400

249 350

Återvinningscentraler

6 300

6 000

4 000

4 000

4 000

Maskiner och fordon avfall

6 100

5 000

5 500

3 250

4 000

Avfallsplan

1 300

2 300

2 300

2 300

500

500

500

500

500

7 900

13 800

12 300

10 050

8 500

Förbättringsåtg Visby hamn

2 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Visby rep spont kaj anläggn

3 000

3 500

3 500

3 500

3 500

11 000

16 500

Fordons och maskinanskaffning
Summa VA-avdelningen
Avfallsavdelningen
Slite deponi

Utbyte av containers
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Summa avfallsavdelningen
Hamnverks affärsdrivande

Visby hamn, omb. Fenderv Fl 7
Renovering spont Holmen

4 000
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Budget
2021

Rensmuddring Visby hamn

3 000

Summa hamnavd. affärsdrivande verksamhet

8 000

Budget
2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

4 000

4 000

4 000

22 500

32 000

7 500

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

1 500

1 500

Hamnavdelning skattefinansierad verks
Förbättringsåtgärder Övr hamnar
Servicebyggnad Rone
Logistikyto hamnområdet Klinte

1 000

Renovering Spont Holmen

4 000

Rensmuddring övriga hamnar

2 000

Utveckling Visby Gästhamn
Summa hamnavd. skattefinansierad verksamhet

2 000
2 000

2 000

3 500

3 500

4 000

8 000

7 000

11 500

7 500

26 500

40 000

14 500

OVK

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Investeringar fastighetsansvar

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Summa fastighetsförvaltningsavdelningen

65 000

65 000

65 000

65 000

65 000

450

450

450

Totalsumma hamnavdelningen
Fastighetsförvaltningsavdelningen

Försörjningsavdelningen
Pott

450

450

Partenosterverk varuförsörjningen

1 400

1 400

Summa försörjningsavdelningen

1 850

1 850

450

450

450

TOTALT TEKNIKFÖRVALTNINGEN

237 235

255 160

287 460

285 510

375 910

Varav skattefinansierad verksamhet

96 460

95 960

117 110

114 610

110 110

140 775

163 200

178 400

170 600

272 050
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Varav affärsdrivande verksamhet
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Bilaga - Befolkningsutvecklingen under perioden 20202023
Som stöd för förvaltningarnas planeringsarbete görs varje år en prognos av den framtida
folkmängden. Arbetet görs i samverkan med statistikföretaget Statisticon. Resultatet av beräkningarna ligger till grund för volymskattningar som görs inom olika verksamheter och
som redovisas i nämndernas strategiska planer.
Den prognos som upprättades i mars 2019 underskattade befolkningsutvecklingen och
folkökningen under 2019 var högre än den prognostiserade. Därför har prognosen för de
kommande åren justerats upp något.
Under perioden 2020 - 2023 beräknas Gotlands folkmängd att öka med 1 600 personer,
från 59 686 till 61 286. Flyttnettot förväntas i genomsnitt bli +522 personer och födelsenettot -122 personer per år. Totalt ger detta en befolkningsförändring på +400 personer per år
vilket är 100 fler jämfört med prognosen som gjordes 2019. Differensen mellan prognoserna ses framförallt i antalet inflyttade. Tillväxten beräknas under perioden vara 2,7 procent, att jämföra med 3,4 procent i riket.
Bakom siffrorna ligger ett antagande om att antalet inflyttade i genomsnitt blir 2 742 personer per år medan antalet utflyttade skattas till 2 220 personer. Antalet barn som föds förväntas i genomsnitt vara 535 per år och antalet avlidna skattas till 657 personer. Fortfarande antas alltså flyttnettot vara positivt medan födelsenettot fortsätter att vara negativt.
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I tabell 1: prognostiserad utveckling av antalet barn, vuxna och äldre i regionen 2020 - 2023
below visas den faktiska befolkningen den 31 december år 2019 och den prognostiserade
befolkningen år 2020 - 2023. Av tabellen framgår att de största procentuella ökningarna
sker i åldersgrupperna 13-15 år samt 80 år eller äldre. Procentuell minskning beräknas
främst ske i åldersgruppen 45-64 år. Antalsmässigt minskar också den gruppen mest medan
vi ser den största ökningen i gruppen 80 år eller äldre.
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Åldersklass

0-5 år
6-9 år
10-12 år
13-15 år
16-18 år
19-24 år
25-44 år
45-64 år
65-79 år
80 år eller äldre
Summa

2019

2020

2021

2022

2023

3 458
2 619
1 944
1 838
1 828
3 834
13 022
15 864
11 466
3 813
59 686

3 438
2 621
2 077
1 877
1 840
3 765
13 113
15 752
11 651
3 952
60 086

3 500
2 571
2 096
1 919
1 876
3 810
13 207
15 589
11 833
4 084
60 486

3 511
2 574
2 082
2 005
1 922
3 806
13 317
15 502
11 865
4 303
60 886

3 520
2 605
2 045
2 131
1 956
3 824
13 421
15 364
11 857
4 564
61 286

Förändring
2019-2023,
antal
62
-14
101
293
128
-10
399
-500
391
751
1 600

Förändring
2019-2023,
procent
1,78%
-0,55%
5,19%
15,96%
6,99%
-0,26%
3,06%
-3,15%
3,41%
19,7%
2,7%

Tabell 1: Prognostiserad utveckling av antalet barn, vuxna och äldre i regionen 2020 - 2023

I diagram 1 below visas procentuella volymförändringar per åldersgrupp1 med utgångspunkt från årsskiftet 2019/2020 och med en tioårs horisont såväl bakåt som framåt. Samtliga åldersgrupper har vid årsskiftet 2019/2020 index 100. De historiska värdena visar den
procentuella förändring som varit och värdena från och med 2020 visar den prognostiserade utvecklingen. Här framgår att åldersgruppen 80+ förväntas öka mest procentuellt även
på längre sikt, men också att antalet ungdomar i gymnasieålder, 16-19 år, förväntas öka.
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Diagram 1: Volymförändringar åldersgrupper: utfall 2009-2019, prognos 2020 - 2029

1

Åldersgrupperna representerar regionens planeringsbehov för verksamheterna
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Delområdesprognos

Prognos för befolkningsutvecklingen har beräknats för sju geografiska delområden. Delområdena är desamma som skolans elevupptagningsområden. Liksom prognosen för regionen som helhet är delområdesprognoserna demografiska framskrivningar. Det innebär att
de parametrar som påverkar resultatet är fertilitet, mortalitet samt in- och utflyttning.
I tabell 2 below visas den faktiska befolkningen den 31 december 2019 och den prognostiserade för åren 2020 - 2023, uppdelat per delområde. Av tabellen framgår att delområdet
Visby Södra beräknas växa mer än snittet för Gotland. Övriga områden växer mindre än
snittet. Alla delområden utom Slite väntas växa under perioden.

Delområde

Visby Norra
Visby Södra
Fårösund
Slite
Roma
Klinte
Sudret
Summa

2019

2020

2021

2022

2023

17 243
15 405
3 361
4 926
6 851
4 048
7 852
59 686

17 268
15 728
3 363
4 915
6 870
4 075
7 866
60 086

17 305
16 030
3 368
4 909
6 890
4 101
7 883
60 486

17 352
16 314
3 375
4 906
6 911
4 126
7 902
60 886

17 406
16 584
3 383
4 906
6 933
4 150
7 924
61 286

Förändring
2019-2023,
antal
163
1 179
22
-20
82
102
72
1 600

Förändring
2019-2023,
procent
0,95%
7,65%
0,66%
-0,40%
1,20%
2,52%
0,91%
2,7%

Tabell 2: Prognostiserad utveckling av folkmängden i regionens olika delområden, 2020 - 2023
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I diagram 2 below visas procentuella befolkningsförändringar per delområde med utgångspunkt från årsskiftet 2019/2020, men med en tillbakablick till 2010 och en längre horisont
framåt. Samtliga delområden har vid 2019/2020 index 100. Värdena till och med 2019 visar
den procentuella förändring som varit och värdena från och med 2020 den prognostiserade
utvecklingen. Här framgår att den förväntade ökningen i Visby varit pågående sedan tidigare. Den förväntade expansionen i södra Visby gör att endast det delområdet väntas att
växa mer eller i nivå med Gotland som helhet på längre sikt..
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Diagram 2: Befolkningsförändringar i regionens delområden: utfall 2009-2019, prognos 2020 - 2029

I tabell 3 visas den faktiska befolkningen 31/12 2019 och den prognostiserade befolkningen för åren 2020 - 2023 uppdelat i olika åldersklasser.
Ålder/År
Visby
norra
Visby
södra
Fårösund
Slite

Roma
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Klinte

Sudret

Summa

0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+

2019

2020

2021

2022

2023

Förändring
2019-2023
antal

Förändring
2019-2023
procent

3 205
9 831
4 207
3 333
8 711
3 361
550
1 635
1 176
920
2 638
1 368
1 537
3 747
1 567
853
2 075
1 120
1 289
4 083
2 480
59 686

3 251
9 731
4 286
3 422
8 814
3 492
561
1 621
1 182
900
2 638
1 377
1 551
3 727
1 592
866
2 070
1 139
1 302
4 030
2 534
60 086

3 273
9 675
4 356
3 481
8 923
3 625
566
1 593
1 208
889
2 635
1 384
1 568
3 713
1 609
872
2 074
1 154
1 312
3 992
2 579
60 486

3 293
9 664
4 395
3 558
9 025
3 731
577
1 582
1 216
884
2 610
1 411
1 579
3 701
1 631
886
2 071
1 169
1 316
3 972
2 615
60 886

3 328
9 618
4 460
3 638
9 117
3 828
584
1 581
1 218
880
2 577
1 449
1 605
3 688
1 640
896
2 080
1 174
1 324
3 949
2 651
61 286

123
-213
253
305
406
467
34
-54
42
-40
-61
81
68
-59
73
43
5
54
35
-134
171
1 600

3,8%
-2,2%
6,0%
9,2%
4,7%
13,9%
6,2%
-3,3%
3,6%
-4,4%
-2,3%
5,9%
4,4%
-1,6%
4,7%
5,1%
0,2%
4,8%
2,7%
-3,3%
6,9%
2,7%

Tabell 3: Prognostiserad utveckling av folkmängden i regionens olika delområden, 2019 - 2023, uppdelat på ålder
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Region Gotland
Teknikförvaltningen

Investeringsplan 2022-2032

Befolkningsutveckling per delområde 2010 - 2029

I diagrammen nedan visas procentuella befolkningsförändringar per delområde med utgångspunkt från årsskiftet 2019/2020, med en tillbakablick till 2010 och prognos till 2029.
Samtliga delområden har vid 2019/2020 index 100. Siffrorna i respektive delområde på kartan visar förväntad utveckling (antal invånare) under perioden 2019 - 2029. Pilarna intill
diagrammen markerar hur utvecklingen för delområdet förhåller sig till den förväntade utvecklingen för hela Gotland.
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Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2021-02-11

SON § 23

Investeringsplan 10 år

SON 2021/6
SON/AU § 4

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner investeringsplan för 2022-2031.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Socialförvaltningen har ett ökat behov av nya lokaler, främst beroende på att antalet
äldre invånare ökar och de bedöms behöva fler insatser från socialförvaltningen i
form av boenden. Under 2020 har två byggupphandlingar fått avbrytas där privata
aktörer skulle bygga och äga lokalerna, detta då kostnaderna blivit alldeles för höga.
Dels nytt särskilt boende för äldre, dels gruppbostad. Det kan konstateras att det blir
lägre kostnader att investera i egna lokaler. Därför kommer det vara relativt stora
investeringsäskanden från socialnämnden de närmaste åren.
Socialförvaltningens investeringsbehov utgår framför allt ifrån den plan för särskilt
boende för äldre inom Region Gotland som avser perioden 2019-2028. Prognosen
bygger på hur behovet och arbetssätt ser ut idag och kan ändras över tid. Enligt den
senast uppdaterade prognosen behövs det cirka 216 nya platser i särskilt boende för
äldre fram till 2029. Socialnämnden har beviljat investeringsmedel för utbyggnad av
Tingsbrogården med 26 platser som ska vara klart till 2022. Utöver detta behövs det
190 platser till. För att möta detta behov behövs ett nytt boende som är
inflyttningsklart till 2024, ytterligare ett boende till 2026 och ett till 2029, varje
boende med 60 platser. Utifrån befolkningsprognosen är sedan bedömningen att det
behövs ytterligare boenden in på 2030-talet.
För bostad med särskild service finns också en bostadsförsörjningsplan och
prognosen visar att det finns ett behov av ytterligare platser framåt. Det finns
investeringsmedel för en gruppbostad enligt LSS med sex platser som ska vara klar
till 2022. Efter detta är bedömningen att det behövs minst ett boende till fram till
2028 och därefter fler boenden under 2030-talet då det blir fler äldre brukare även
inom LSS-verksamheten. Vad gäller bostad med särskild service enligt SoL behövs
ett nytt boende som ersätter nuvarande och detta boende finns i planen för 2025.
För övrigt finns behov av ersättningslokaler för några verksamheter där avtal för
inhyrda lokalerna löper ut under perioden. Under perioden kan det också bli fråga
om utbyte av verksamhetssystem samt andra investeringar kopplade till IT-system
och välfärdsteknik.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2021-02-11

Socialnämnden har inför sammanträdet fått ut en komplettering av tjänsteskrivelsen
med en tabell för investeringar över 10 år.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Investeringsplan socialförvaltningen 2022-2031, daterad 2021-01-18.
Skickas till
RS registrator
RSF ekonomi och styrning
Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, SOF
Kristina Pajuäär, administrativ chef, SOF
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende SON 2021/6
5 februari 2021

Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

Investeringsplan socialförvaltningen 2022-2031
Förslag till beslut

•
•

Socialnämnden godkänner investeringsplan för 2022-2031.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Socialförvaltningens har ett ökat behov av nya lokaler, främst beroende på att antalet
äldre invånare ökar och de bedöms behöva fler insatser från socialförvaltningen i
form av boenden. Under 2020 har två byggupphandlingar fått avbrytas där privata
aktörer skulle bygga och äga lokalerna, detta då kostnaderna blivit alldeles för höga.
Dels nytt särskild boende för äldre, dels gruppbostad. Det kan konstateras att det blir
lägre kostnader att investera i egna lokaler. Därför kommer det vara relativt stora
investeringsäskande från socialnämnden de närmaste åren.
Socialförvaltningens investeringsbehov utgår framför allt ifrån den plan för särskilt
boende för äldre inom Region Gotland som avser 2019-2028. Prognosen bygger på
hur behovet och arbetssätt ser ut idag och kan ändras över tid. Enligt den senast
uppdaterade prognosen så behövs det cirka 216 nya platser i särskilt boende för äldre
fram till 2029. Socialnämnden har beviljat investeringsmedel för utbyggnad av
Tingsbrogården med 26 platser som ska vara klart till 2022. Utöver detta behövs det
alltså 190 platser till. För att möta detta behov behövs ett nytt boende som är
inflyttningsklart till 2024, ytterligare ett boende till 2026 och ett till 2029, varje
boende med 60 platser. Utifrån befolkningsprognosen är sedan bedömningen att det
behövs ytterligare boenden in på 2030-talet.
För bostad med särskild service finns också en bostadsförsörjningsplan och
prognosen visar att det finns ett behov av ytterligare platser framåt. Det finns
investeringsmedel för en gruppbostad enligt LSS med sex platser som ska vara klar
till 2022. Efter detta är bedömningen att det behövs minst ett boende till fram till
2028 och därefter fler boenden under 2030-talet då det blir fler äldre brukare även
inom LSS-verksamheten. Vad gäller bostad med särskild service enligt SoL behövs
ett nytt boende som ersätter nuvarande och detta boende finns i planen 2025.
För övrigt finns behov av ersättningslokaler för några verksamheter där avtal för
inhyrda lokalerna löper ut under perioden. Under perioden kan det också bli fråga
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende SON 2020/6

om utbyte av verksamhetssystem samt andra investeringar kopplade till IT-system
och välfärdsteknik.

Särskilt boende för äldre

Socialförvaltningen har en plan för särskilt boende för äldre inom Region Gotland
som avser 2019-2028, den är beslutad av socialnämnden 2019-09-19. Socialnämnden
har efter det haft en workshop 2020-10-21 om strategisk planering
boendeförsörjning särskilt boende. Då beslutades att






Socialförvaltningen får i uppdrag att påbörja en förstudie av ett särskilt
boende i Klintehamn inför år 2024 med påföljande projektbeställning.
Efter detta har förstudie beställts från teknikförvaltningen.
Socialförvaltningen ska inleda diskussion med regionstyrelseförvaltningen om
planläggning av mark i Slite för byggande av särskilt boende med 60 platser
till år 2026.
Efter detta har förstudie beställts från teknikförvaltningen
Socialförvaltningen ska inleda diskussion med regionstyrelseförvaltningen om
planläggning av mark på området Visborg för byggande av särskilt boende
med 60 platser till år 2029. I samband med detta ska förvaltningen även
påbörja diskussion med barn- och utbildningsnämnden om möjlighet att
kombinera ett särskilt boende med en förskola.
Efter detta har diskussion skett med regionstyrelseförvaltningen som
kommer att beakta detta i planläggning av området. Dock är det tveksamt om
det blir i kombination med förskola.

Syftet med bostadsförsörjningsplanen är primärt att socialförvaltningen ska kunna
följa den demografiska utvecklingen och vara med och påverka behovet av
boendeplatser inom särskilt boende på Gotland. Den äldre befolkningen kommer att
öka och år 2050 räknar man med att antalet personer över 85 år kommer att ha
fördubblats jämfört med idag. Av det skälet är den prognos som förvaltningen gör
mycket viktigt för den framtida planeringen av antalet boendeplatser. Planen bör
även ses som en del i arbetet med att planera boenden för äldre på regional nivå.
Gotland behöver flera typer av boendeformer för äldre där särskilt boenden bara är
en del. De flesta äldre bor i det ordinära bostadsbeståndet och därför är det av stor
vikt att det planeras för attraktiva och tillgängliga bostäder för äldre och att det är
möjligt att bo kvar i hemmet så länge som det är möjligt innan behov finns för en
plats inom ett särskilt boende. Det ordinarie boendet som människor själva ordnar
kommer i framtiden, liksom idag, att vara den viktigaste boendeformen för de allra
flesta äldre så att behov av särskilt boende minskar eller inte uppstår.
Behov av platser under planperioden

Enligt den senaste behovsprognosen ökar det årliga behovet av platser fram till 2029
enligt följande:
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende SON 2020/6

Socialnämnden har beviljat investeringsmedel med 58 mnkr 2021-2022 för en ut- och
nybyggnad av Tingsbrogården med 26 platser. Det är ett boende med 32 platser som
ägs och drivs av Region Gotland. Boendet har idag fyra avdelningar med åtta
lägenheter per avdelning. Utbyggnad gör att tre avdelningar utökas med två
lägenheter så att de tre avdelningarna får tio lägenheter, alltså en utbyggnad med
totalt sex lägenheter. Verksamheten bedöms då kunna bedrivas mer
kostnadseffektivt. Det ska också byggas ett nytt hus med två avdelningar där det ska
finnas 10 lägenheter per avdelning, totalt 20 platser. Detta beräknas vara klart till
2022.
Behovet enligt prognosen blir då täckt fram till 2023 då behovet av nya platser ökar
igen. Utöver detta behövs det alltså 190 platser till. För att möta detta behov behövs
fler boenden, bedömningen är att det är mest optimalt att bygga boenden med 60
platser. Utifrån ovanstående prognos behövs då ett nytt boende som är
inflyttningsklart till 2024, ytterligare ett boende 2026 och ett boende 2029. Efter det
finns ingen prognos men utifrån nedanstående diagram från SCB som visar
folkmängd efter ålder kan slutsatsen dras att det behövs ännu fler boenden in på
2030-talet.

Det är också så att boendena, förutom Tingsbrogården och Katthammarsvik, ägs av
privata aktörer och de flesta hyresavtal går ut 2033. Då är frågan om dessa boenden
lever upp till modern standard. Några av dem är renoverade och/eller ombyggda på
90-talet och några har för få platser vilket gör dem dyra att driva samt svårare att
kompetensförsörja. Exempel är Kilåkern i Slite med 20 platser samt Åvallegården i
Klintehamn med 24 platser.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende SON 2020/6

Bostad med särskild service SoL

Socialförvaltningen har en plan för bostäder med särskild service för personer med
funktionsnedsättningar för åren 2020-2028 och den beslutades av socialnämnden i
februari 2020.
Idag finns ett boende i egen regi för personer med insatsen bostad med särskild
service enligt SoL, Grindvillan. Boendet ägs av regionen och omfattar sex lägenheter
och två avlastningsplatser. Lokalerna är i stort behov av renovering samtidigt som det
är för få platser för att kunna bedriva verksamheten kostnadseffektivt. Det är en
omfattande renovering med bland annat stambyten vilket innebär att de boende
måste evakueras vilket kräver en evakueringslokal.
Framåt finns behov av fler platser och ett större boende behöver tillskapas. Det finns
inga vakanta lokaler idag inom regionen som bedöms passa för verksamheten. Ett
nytt boende med fler lägenheter skulle troligen också ge lägre driftkostnad per
boende samt högre kvalitet för brukaren. Bedömningen är att det behövs ett boende
med cirka tio lägenheter för cirka 17 mnkr och detta finns i investeringsplanen 2025.
Idag köper socialförvaltningen mellan 30 och 40 platser av privata leverantörer. Med
fler platser i egen regi kan antalet köpta platser minska och därmed troligen också
kostnaden per plats.

Bostad med särskilt service LSS

Socialförvaltningen har en plan för bostäder med särskild service för personer med
funktionsnedsättningar för åren 2020-2028 och den beslutades av socialnämnden i
februari 2020. Idag finns en kö till bostad på runt åtta brukare.
Investeringsmedel med 30 mnkr har beviljats för ett nytt gruppboende med sex
platser som börjar byggas under 2021 på Terra Nova i Visby.
Prognosen visar att det finns ett behov av ytterligare platser framåt. Det är dock
mycket svårt att göra en prognos för denna typ av boende men det finns behov av
minst ett boende till med sex platser under perioden fram till 2026.
Regionstyrelseförvaltningen har fått uppdrag att se på lämplig mark. Brukarna uppnår
allt högre levnadsålder vilket gör att det troligen kommer att behövas ännu fler
gruppbostäder 2029-2031. För att tillskapa fler platser behövs investeringsmedel. Då
de flesta brukare vill bo kvar på Gotland är det svårt att tillgodose behovet med köp
från privata utförare då verksamheten redan köper de flesta platser som finns här.

Övriga verksamhetslokaler

Socialförvaltningen hyr lokaler på Söderväg och här inryms resursteam, hemsjukvård,
och hemtjänst. Lokalen är totalt 1 500 kvm och hyresavtal löper till 2021-08-31. Här
finns behov av ersättningslokal på motsvarande yta. De tre verksamheterna behöver
inte finnas i samma lokal.
En ny korttidsenhet på Korpenområdet har precis börjat byggas och den beräknas
vara klar första halvåret 2022. Då töms nuvarande korttidsenhet och för närvarande
pågår en utredning inom regionen vad lokalen ska användas till framåt.
Socialförvaltningen har behov av lokaler på Korpenområden vilket gynnar
samverkan och samarbete inom förvaltningen och regionen.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende SON 2020/6

Övriga investeringar

Idag finns två verksamhetssystem i förvaltningen, ett för SoL och LSS (Treserva)
samt ett för individ- och familjeomsorgen (Procapita/Lifecare). Systemen har funnits
i flera år och kan komma att behöva upphandlas på sikt vilket kan innebära stora
investeringsutgifter.
Övriga investeringar är till exempel ett planeringsverktyg för främst hemtjänsten.
Detta för att kunna gå över från pappershantering till digital hantering i mobiltelefon
samt kunna följa vilka insatser som ska utföras och har utförts. Andra investeringar
kan vara läkemedelsrobotar och olika typer av sensorer, detta är exempel på
investeringar som höjer kvaliteten för brukarna och underlättar för medarbetarna.

Sociala bostäder

Brist på hyreslägenheter över ön påverkar utsatta medborgare med t ex
beroendeproblematik och försörjningssvårigheter. Det finns en risk för ökad
utsatthet i form av hemlöshet för de personer med låg motivation till att förändra sin
utsatta situation.
I socialförvaltningens uppdrag ingår inte att tillhandahålla bostäder utan
biståndsbeslut. Det helägda allmännyttiga bostadsbolaget Gotlandshem har ett enligt
ägardirektivet i uppdrag att inom ramen för en kostnadsmedveten och effektiv
förvaltning sträva efter att hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat
med ett bostadssocialt ansvarstagande. I dagsläget har socialförvaltningen kostnader
för dyra tillfälliga lösningar, för att personen som blivit vräkta från sin bostad inte ska
bli stå utan tak över huvudet. Detta har ökat senaste tiden och frågan är om
socialförvaltningen ska ha ett bostadssocialt ansvar eller om det är Gotlandshems
uppdrag. Om förvaltningen ska ha detta uppdrag krävs finansiering av investeringar
och/eller inhyrning av bostäder.

Driftkonsekvenser

Driftkostnader kommer att öka med hänsyn till det blir fler äldre personer som får
insatser i form av särskilt boende och andra insatser. Kostnadsökningen avser både
lokaler och personalkostnader samt ökade kostnader för köp av tjänster beroende på
om driften av boendena sker i egen eller privat regi. Kostnadsökningen finansieras
med tillskott från resursfördelningsmodellen. Med hänsyn till svårigheten att
rekrytera medarbetare finns dock en risk att kostnaderna ökar mer än beräknat.
En faktor som kan bromsa kostnadsutvecklingen är ett generellt byggande av
bostäder som är tillgängliga och anpassade för en åldrande befolkning. Då kan fler bo
kvar i det egna hemmet med insatser från till exempel hemtjänst och hemsjukvård.
Driftkonsekvenser av fler boenden inom insatsen bostad med särskild service
innebär ökade kostnader och för detta finns ingen finansiering. Detta är lagstyrd
verksamhet som kommunerna måste planera för och tillhandahålla. Om
förvaltningen inte har egna boenden måste platser köpas av privata utförare.
Under 2020 har två byggupphandlingar fått avbrytas där privata aktörer skulle bygga
och äga lokalerna, detta då kostnaderna blivit alldeles för höga. Dels nytt särskild
boende för äldre, dels gruppbostad. Det kan konstateras att det blir lägre kostnader
att investera i egna lokaler.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende SON 2020/6

Investeringsplan

Investeringsplan 2022-2031
Socialnämnden/
Socialförvaltningen, tkr

Beslutad
2021

Lokalinvesteringar
Korttidsenhet Korpen
Korttidsenhet Korpen,
utrustning
Tingsbrogården, till- och
ombyggnad
Tingsbrogården, inventarier
Äldreboende 1 klart 2024
Äldreboende 2 klart 2026
Äldreboende 3 klart 2029
Äldreboende 4 klart 2032
LSS gruppbostad 2023
LSS gruppbostad 2026
Nytt SoL-boende, ersätter
Grindvillan
Anpassn Korpen fd korttids
Summa lokalinvesteringar

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Summa
2031 2022-2031

59 300

59 300

2 000

2 000

17 000

24 000
60 000

17 000
1 000
60 000
60 000

60 000
60 000

60 000
60 000

7 500

60 000

22 500
30 000

85 800 106 500

78 000

10 000
70 000

41 000
1 000
120 000
120 000
120 000
120 000
22 500
30 000

17 000

17 000

60 000

47 000

60 000

60 000

60 000

60 000

10 000
662 800

Välfärdsteknik
Investeringspott

3 000
5 000

3 000
5 000

3 000
5 000

3 000
5 000

3 000
5 000

3 000
5 000

3 000
5 000

3 000
5 000

3 000
5 000

3 000
5 000

3 000
5 000

30 000
50 000

Summa SON/SOF

93 800

114 500

86 000

78 000

68 000

55 000

68 000

68 000

8 000

68 000

68 000

742 800

Kursiv stil=beslutad investering

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Investeringsplan socialförvaltningen 2022-2031, daterad 2021-02-05.
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
RS registrator
RSF ekonomi och styrning
SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
SOF Kristina Pajuäär, administrativ chef
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-11

HSN § 17

HSN § 17

Investeringsplan 2022-2032

HSN 2020/795
HSN-AU § 15

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner investeringsplanen och skickar den till
regionstyrelsen enligt anvisningarna.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Regionfullmäktige beslutade i november 2018 om en förändrad investeringsprocess.
Som en del av denna ska hälso- och sjukvårdsnämnden i februari lämna en skriftlig
investeringsplan för en tidsperiod mellan fem och tio år. Motivet till detta är att ge en
bild av regionens kommande behov baserat på den demografiska utvecklingen och
övriga förändringar i omvärlden. Planen finns med som ett diskussionsunderlag till
de dialogmöten som genomförs inför budgetberedningen.
Enligt anvisningar ska planen redovisa större behov av investeringar i ett perspektiv
om 5-10 år men med fokus på det längre perspektivet. Utgångsläget ska vara den
demografiska utvecklingen. En bedömning ska också göras av driftkonsekvenser
framåt.
I hälso- och sjukvårdsnämndens investeringsplan kommer inte enbart investeringsbehov grundat i den demografiska utvecklingen att beskrivas, stor del av investeringsbehoven för hälso- och sjukvården kommer av medicinskteknisk utveckling,
förändrade arbetsmiljökrav, nya standards och så vidare.
Ur ett 10 års perspektiv är det för hälso- och sjukvårdens del störst fokus på lokalinvesteringar. Flera utredningar pågår och sjukhuset är mycket trångt. Projektet Nya
akuten är avbrutet och lösningar för att tillgodose delar av behovet pågår.
Under en 10 årsperiod kommer strategiska diskussioner och beslut bli nödvändigt
gällande utökade lokaler för Visby lasarett.
Korpenområdet är det andra området där hälso- och sjukvården har relativt
omfattande verksamhet. Det finns två vårdcentraler som är i behov av utökade
lokaler och stor del öppenvård som inte behöver sjukhusets resurser. Tillsammans
med socialförvaltningen har hälso- och sjukvårdsförvaltningen ett uppdrag att se på
nyttjandet av lokalerna på Korpen. Det är relativt gamla lokaler som samtidigt är i
behov av underhåll.
Samtidigt behöver en strategisk diskussion till primärvårdens behov initieras. De två
vårdcentraler som är belägna på Korpen är idag relativt stora vårdcentraler till antal
listade patienter räknat, den demografiska utvecklingen, omställningen till God och
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Nära vård samt målet med fler invånare på Gotland gör att behovet finns att fundera
på vårdcentralernas storlek och placering ur ett längre perspektiv.
För medicinskteknisk utrustning kommer i det närmaste samtlig medicinskteknisk
utrustning bytas ut. De flesta lite större utrustningar beräknas ha en ekonomisk
livslängd på cirka 7 år.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att strategiska diskussioner och beslut kring utökning
av lokaler för Visby lasarett kommer att behöva tas under kommande period. Flera
utredningar pågår och lokalförändringar är långa processer. Processen är redan
initierad i och med beslutet att avbryta projektet Nya akuten och de uppdrag som
följde med detta beslut. Samtidigt pågår arbetet med framtagande av en fastighetsutvecklingsplan tillsammans med teknikförvaltningen.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 15
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner investeringsplanen och skickar den till
regionstyrelsen enligt anvisningarna.
Beslutsunderlag
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner investeringsplanen och skickar den till
regionstyrelsen enligt anvisningarna.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i november 2018 om en förändrad investeringsprocess.
Som en del av denna ska hälso- och sjukvårdsnämnden i februari lämna en skriftlig
investeringsplan för en tidsperiod mellan fem och tio år. Motivet till detta är att ge en
bild av regionens kommande behov baserat på den demografiska utvecklingen och
övriga förändringar i omvärlden. Planen finns med som ett diskussionsunderlag till
de dialogmöten som genomförs inför budgetberedningen.
Enligt anvisningar ska planen redovisa större behov av investeringar i ett perspektiv
om 5-10 år men med fokus på det längre perspektivet. Utgångsläget ska vara den
demografiska utvecklingen. En bedömning ska också göras av driftkonsekvenser
framåt.
I hälso- och sjukvårdsnämndens investeringsplan kommer inte enbart investeringsbehov grundat i den demografiska utvecklingen att beskrivas, stor del av investeringsbehoven för hälso- och sjukvården kommer av medicinskteknisk utveckling,
förändrade arbetsmiljökrav, nya standards och så vidare.
Ur ett 10 års perspektiv är det för hälso- och sjukvårdens del störst fokus på lokalinvesteringar. Flera utredningar pågår och sjukhuset är mycket trångt. Projektet Nya
akuten är avbrutet och lösningar för att tillgodose delar av behovet pågår.
Under en 10 årsperiod kommer strategiska diskussioner och beslut bli nödvändigt
gällande utökade lokaler för Visby lasarett.
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Korpenområdet är det andra området där hälso- och sjukvården har relativt
omfattande verksamhet. Det finns två vårdcentraler som är i behov av utökade
lokaler och stor del öppenvård som inte behöver sjukhusets resurser. Tillsammans
med socialförvaltningen har hälso- och sjukvårdsförvaltningen ett uppdrag att se på
nyttjandet av lokalerna på Korpen. Det är relativt gamla lokaler som samtidigt är i
behov av underhåll.
Samtidigt behöver en strategisk diskussion till primärvårdens behov initieras. De två
vårdcentraler som är belägna på Korpen är idag relativt stora vårdcentraler till antal
listade patienter räknat, den demografiska utvecklingen, omställningen till God och
Nära vård samt målet med fler invånare på Gotland gör att behovet finns att fundera
på vårdcentralernas storlek och placering ur ett längre perspektiv.
För medicinskteknisk utrustning kommer i det närmaste samtlig medicinskteknisk
utrustning bytas ut. De flesta lite större utrustningar beräknas ha en ekonomisk
livslängd på cirka 7 år.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att strategiska diskussioner och beslut kring utökning
av lokaler för Visby lasarett kommer att behöva tas under kommande period. Flera
utredningar pågår och lokalförändringar är långa processer. Processen är redan
initierad i och med beslutet att avbryta projektet Nya akuten och de uppdrag som
följde med detta beslut. Samtidigt pågår arbetet med framtagande av en fastighetsutvecklingsplan tillsammans med teknikförvaltningen.
Beslutsunderlag
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1. Bakgrund
Regionfullmäktige tog i november 2018 beslut om en förändrad investeringsprocess. Som
en del av denna ska hälso- och sjukvårdsnämnden i februari lämna en skriftlig investeringsplan för en tidsperiod mellan fem och tio år. Motivet till detta är att ge en bild av regionens
kommande behov baserat på den demografiska utvecklingen och övriga förändringar i
omvärlden. Planen ligger med som ett diskussionsunderlag till de dialogmöten som genomförs inför budgetberedningen.
Enligt anvisningar ska nämnden beskriva nämndens större behov av investeringar de
kommande fem åren och gärna om möjligt, ett längre perspektiv. Utgångsläget ska vara den
demografiska utvecklingen. Nämnden ska också göra en bedömning av driftkonsekvenser
framåt. I dialog med Regionstyrelseförvaltningens ekonomifunktion är budskapet att ha ett
ökat fokus på de långsiktiga investeringsbehoven.
I Hälso- och sjukvårdsnämndens investeringsplan kommer inte enbart investeringsbehov
grundat i den demografiska utvecklingen att beskrivas, stor del av investeringsbehoven för
hälso- och sjukvården kommer av medicinskteknisk utveckling, förändrade arbetsmiljökrav,
nya standards osv.

2. Nuvarande investeringsbudget
Hälso- och sjukvårdsnämndens investeringsbudget innefattar i dagsläget en pott på 32
miljoner som ska täcka behovet av investeringar i medicinskteknisk utrustning, mindre
ombyggnationer, inventarier samt IT-investeringar, som inte begärts och beslutats som
egna fristående investeringsprojekt. Nämnden begär i Strategisk plan och budget
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investeringsmedel som egna fristående projekt då investeringsutgiften beräknas överstiga 3
miljoner kronor, oavsett om det handlar om ombyggnationer, medicinskteknisk utveckling
eller IT-investeringar.
För perioden 2022- 2026 finns i planen gällande medicinskteknisk utrustning ett röntgenlab
om 5 miljoner (även ett om 5 miljoner under 2021), narkosapparater om 5 miljoner, PCIutrustning om 10 miljoner, utbyte av patientkallelsesystem på sjukhuset om 8 mkr under 4
år samt utbyte av angiolab om 7 mkr.
Beslutat för 2021 gällande lokaler är 15 miljoner för etablering av paviljonger/tillfälliga
lokaler för mottagningsverksamhet och expeditioner, samt ombyggnation av akutmottagningen med 8 miljoner. Dessa medel har sitt ursprung i att projektet Nya Akuten
avbröts under 2020. Anledningen var att ett större omtag och fler utredningar är nödvändig
för att kunna ta rätt beslut kring eventuell utbyggnad av Visby Lasarett. Utöver detta är
också 7 miljoner beslutade till inventarier för akutmottagningens ombyggnation och
inventarier i paviljongslösningen.
För perioden 2022-2026 finns i planen gällande lokalinvesteringar ombyggnation inom
hab/rehab om 4 miljoner och ombyggnad för PCI om 20 mkr, samt Korpen 1,2,3 om 7
mkr.
I lokalerna på Korpen inryms huvudsakligen den öppenvård som finns i Visby, som inte är
knuten till lasarettet. En del av lokalerna är en gammal omodern vårdavdelning dit
förvaltningen planerar den friska mödravården från lasarettet samt barnavårdscentralen och
barnhälsovården från annan plats på Korpen. Det kräver dock ombyggnationer och
lösningar för de verksamheter som finns där idag.
Primärvården på Korpen har det trångt och en del åtgärder har gjorts på VC Visby Norr,
samt att centralkassan har byggs om för att kunna ta emot även primärvårdens
patientbesök. På VC Visby Söder planeras också att göra en del åtgärder för att få till ett
bättre flöde och öka kapaciteten så gott det går inom befintliga lokaler. En etappindelning
är gjord med f n tre etapper, Korpen 1,2,3.
Förvaltningen planerar även att göra en samlad provtagningsenhet och samlad
administration för bägge vårdcentralerna som en etapp fyra. Denna är ännu inte inlagd i
investeringsplanen men kommer att kompletteras i Strategisk plan och budget för 20232026.

3. Kommande behov av investeringar på sikt

Ärendenr HSN 2020/795 Datum 2021-02-11

3.1 Behov av lokalinvesteringar

Hälso- och sjukvården har och kommer fortsatt att ha behov av omfattande investeringar i
lokaler. Visby lasarett är projekterat och byggt i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet
är jämfört med många andra sjukhus ett relativt ungt sjukhus. Många sjukhus i Sverige är
byggda på 1960-70 talet varför också flera regioner står mitt i omfattande sjukhusbyggnationer, antingen om- eller nybyggnationer och ofta en kombination av dessa. Ett
sjukhus har ca 40 år i teknisk livslängd. Under de ca 30 år som gått sedan Visby lasarett
stod klart har framförallt den medicinsktekniska utvecklingen gjort att behovet av slutenvård har minskat till förmån för öppenvård. Detta har bidragit till att slutenvårdsplatserna
har minskat och öppenvårdsmottagningarna ökat. Under perioden har en stor tillbyggnad
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gjorts vilket är den tillbyggnad där njursjukvården inryms. Samtidigt har lokalytorna
komprimerats inom flera verksamheter som inte inryms på Visby lasarett. Detta gäller
exempelvis verksamhetslokaler inom hab/rehab på Korpen och Roma vårdcentral där
patienterna inrymts i befintliga vårdcentraler. Jämfört 2015 mot 2020 så har lokalytan för
hälso- och sjukvården minskat med ca 2500 kvadratmeter.
Verksamhetsförändringar, ökad volym av verksamhet, lagkrav, ny teknik och fler anställda
har gjort att i stort sett samtliga verksamheter inom Visby lasarett behöver fler och större
lokaler och så även vårdcentraler inom egenregins verksamhet. Lokalplaneringen inom
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen utgår från evidensbaserad design, nationell kunskap och
erfarenhet.
Under kommande 10-års period finns två stora huvudområden där investeringarna
kommer bli omfattande och behovet av investeringar kommer att tydliggöras under planperioden. Dels rör det sig om sjukhuset och dels om primärvården och då främst
primärvården i Visby som i dagsläget är beläget på Korpenområdet.
Gällande Visby lasarett så pågår i dagsläget ett framtagande av en fastighetsutvecklingsplan
tillsammans med Teknikförvaltningen. Fastighetsutvecklingsplanen har fokus på de högteknologiska verksamheterna.

Ärendenr HSN 2020/795 Datum 2021-02-11

I samband med att projektet Nya Akuten avbröts i den form som presenterades fick
förvaltningen ett uppdrag att ”göra en förstudie av de berörda verksamheterna i Hus 23
(behandlingsbyggnaden) med inriktning; framtida funktion, flöden och lokalbehov”, HSN
2020-06-16 §89. Detta projekt pågår och utreder samtliga verksamheter som finns i
behandlingsbyggnaden utifrån framtida behov och flöden. Verksamheter som omfattas är
akutmottagning, operationsavdelning, intensivvårdsavdelning, förlossningsavdelning,
sterilcentral, rönten-avdelning, opererande mottagningar, endoskopimottagning med flera.
Neonatalvården är också en högteknologisk verksamhet som har behov av
lokalförändringar ingår också i utredningen trots att den inte inryms i just hus 23. Utöver
ovanstående utredningar tillkommer utredning av lokaler för hemtagande av PCI-verksamheten från fastlandet vilket är
sedan tidigare beslutat men inte varit möjligt att genomföra på grund av brist på lokaler att
inrymma verksamheten i. En teknisk förstudie är genomförd med placering av PCIverksamheten i hus 23 på plan 4 är genomförd och som visar att det kan vara en lämplig
placering. En fördjupad förstudie är nästa fas.
Som beskrivet ovan pågår i dagsläget ett stort utredningsarbete inom stora delar av Visby
lasarett. De paviljonger som etableras under 2021 är tillfälliga om än under en relativt lång
period, planeringshorisonten för paviljongerna är ca 10 år, verksamheten som flyttas ut i
paviljongerna behöver på sikt inrymmas i permanenta lokaler. Den utbyggnad som nu
genomförs av akutmottagningen med hjälp av att annan verksamhet flyttar ut i paviljonger
är inte tillräcklig för att uppfylla akutmottagningens egentliga behov av lokaler, men är en
stor förbättring jämfört med dagens akutmottagning. De sen tidigare genomförda
förstudierna gällande intensivvården och operationsavdelningen påvisar stora behov av
utökade lokal-ytor. Neonatalvården har behov av utökade lokaler och svaren från det
omfattande utredningsarbete som pågår kommer tillsammans att leda till ett behov av ett
ställningstagande och ett strategiskt vägval hur lokaler för Visby lasarett ska utökas. I
nuläget krävs dock att stora delar av dessa utredningar som pågår blir färdigställda innan
detta vägval kan göras och en mer konkret investeringsplan kan arbetas fram.
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Trots intentionerna i God och Nära vård, som innebär att mer vård ska ske utanför sjukhuset, i den primära vården och i hemmet, kommer de högteknologiska verksamheterna att
fortsatt ha behov av utökade lokaler. Den högteknologiska verksamheten såsom operations- och intensivvårdsverksamheten, akutmottagningen, neonatalvård osv kommer inte
under även en mer långsiktig planeringshorisont att vara möjlig att flytta utanför Visby
lasarett. Däremot kommer det i samtliga utredningar och behovsanalyser ingå en analys just
utifrån intentionerna i God och Nära vård så att denna förändring inte förbises.
Den pågående pandemin har också väckt många nya insikter om patientflöden kopplat till
infektioner som kommer att få återspeglingar i behovsanalyser och ombyggnationer under
lång tid framöver. Behovet av att kunna separera patientflöden med eller utan pågående
infektioner i samtliga verksamheter har verkligen tydliggjorts under 2020. Även
hygienkraven kopplat till inredningen kommer att göra att utbyte av denna i många fall
kommer att påskyndas.
Lokalerna på Korpen-området kommer även de ha behov av lokalförändringar på längre
sikt. Primärvårdens uppdrag är på väg att förändras. I det stora paradigmskifte som hela
sjukvårdssverige nu arbetar för att genomföra, God och Nära vård, kommer kravet på och
uppdraget för primärvården att förändras. Den demografiska förändringen i Sverige i
allmänhet och på Gotland i synnerhet med allt fler äldre, samtidigt med den medicinska
utvecklingen som gör att allt fler sjukdomar blir mer av en kronisk karaktär gör att en
förflyttning ut från sjukhuset till såväl öppnare vårdformer som egenvård är absolut
nödvändig. Vårdcentralerna Visby Norr, Hemse och Wisby Söder har i dagsläget behov av
större lokaler. De båda Visby-vårdcentralernas nuvarande storlek, den demografiska
utvecklingen, omställningen till God och Nära vård samt målet med ökat antal invånare på
Gotland gör att en strategisk diskussion kring behovet av lokaler för primärvården behöver
komma till stånd.

Ärendenr HSN 2020/795 Datum 2021-02-11

Befolkningsprognosen per åldersgrupper fram till och med 2029 omräknat till
listningspoäng enligt dagens listningspoäng per åldersgrupp ger ca 7500 fler listningspoäng
under perioden.
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Prognos listningspoäng vårdcentraler
78 000
76 000
74 000
72 000
70 000
68 000

67 268

68 003

2019

2020

68 751

69 660

70 636

71 545

72 281

73 384

74 108

74 817

75 484

66 000
64 000
62 000
60 000
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Beräknad listningspoäng individersättning

Beräknad listningspoäng Säbo 80+

Beräknad listningspoäng hemsjukvård

Total beräknad listningspoäng

2029

Vårdcentralerna har i dag listningspoäng enligt nedan.
Vårdcentral
Poäng
Visborg
8 892
Unicare Gotland
10 209
Olistade
3 216
Hemse
11 826
Visby Norr
14 186
Slite
6 299
Wisby Söder
13 940
Totala listningspoäng
68 569

Socialförvaltningen planerar att bygga nya korttidsplatser och därmed flytta ur de
korttidsplatser de har på Korpen idag. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
Socialförvaltningen planerar att lämna gemensamt uppdrag/projektdirektiv till
Teknikförvaltningen under 2021 för att se över hur behovet och lokalerna på Korpen ska
planeras på lång sikt. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förbereder genom att ta fram en
behovsanalys och en förstudie
gällande primärvårdens lokalbehov. Detta utöver det som beskrivits som projektet Korpen
1,2,3 som är projekt som pågår ur ett något kortare perspektiv.

Ärendenr HSN 2020/795 Datum 2021-02-11

3.2 Behov av investeringar i medicinskteknisk utrustning

Största delen av investeringar i medicinskteknisk utrustning sker med medel från den pott
som nämnden fått sig tilldelad.
De mest utrustningstäta verksamheterna inom hälso- och sjukvården är röntgenavdelningen, operationsavdelningen och laboratoriemedicinskt centrum. Förvaltningen
arbetar med att ta fram en mer långsiktig investeringsplan även för de större utrustningar
som är i behov av budget utöver potten. De investeringar som har det högsta investeringsvärdet finns inom röntgenavdelningen och inom en tioårsperiod kommer behovet att
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finnas att byta ut såväl CT som är bytt 2015-2016 och magnetresonanskameran (MR) som
är utbytt 2017. Utbytesplanen för dessa investeringar är ca vart 10:e år. Under 2020 har ett
omfattande projekt genomförts i att byta ut patientövervakningssystemet vilket också
kommer att läggas in i kommande investeringsplan för ett utbyte om ca 10 år.
De flesta av hälso- och sjukvårdens investeringar har en genomsnittlig livslängd på ca 7 år,
vissa med kortare tid och vissa med längre tid. Det innebär att inom en tioårsperiod borde
enligt plan all medicinskteknisk utrustning vara utbytt inom en tioårsperiod.
Hälso- och sjukvården har idag ett behov av att komma i kapp med utbytesplanerna med
hjälp av den ökade investeringspott som nämnden blivit tilldelad. Stor del av den utrustning
som finns borde redan varit utbytt.
3.3 Behov av investeringar inom digitalisering/IT

Det stora projektet FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö blev under 2020 avbrutet.
Att projektet avbröts innebär inte att strategin framåt kring att digitalisera vården har
förändrats, men utmaningen blir en annan. Beslutet innebär ett stort behov av utveckling i
det idag befintliga journalsystemet Take Care, men också i andra system som var tänkta att
ingå i projektet. Ett exempel på nytt system är digitalisering av journalsystemet inom
anestesi och intensivvård. Utvecklingen av detta sker tillsammans med Region Stockholm
och kommer troligtvis inte att i så stor omfattning generera investeringsmedel utan snarare
en ökad driftskostnad.
Andra investeringar inom digitalisering/IT inom hälso- och sjukvården genomförs till stora
delar av Inera inom ramen för ”första linjens digitala vård” och där Region Gotland sedan
köper tjänster. Dessutom kommer behovet av e-arkivering när de gamla systemen ska
avvecklas vara stort.

Ärendenr HSN 2020/795 Datum 2021-02-11

Driftskostnader vid en ökad digitalisering är såväl ökande som minskande. Effektiva ITsystem kan effektivisera verksamheten och ge patienter möjlighet till egenvård, vilket gör
att sjukvårdens resurser kan reserveras för dem som är i störst behov av vård. Däremot
ökar behovet av IT-resurser i form av förvaltningskostnader för nya system.
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Investeringsplan, tabell
2022-2027
Nämnd/Förvaltning: BUN/UAF
BUN/UAF
Kategori 1, Lokaler

Projekttext

Prio
1,2,3

Investeringar (tkr)
2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

Pott
Investeringspott

6 000

6 000

6 000

6 500

6 500

6 500

Möbler, lekredskap,utrustning, spisar, bänkar etc.

1

37 500

VVV-skolan, (Västerhejde, Vibble,
Visborg)
Nya förskoleplatser/mindre
bygginvesteringar

Nybyggnation av F-6. Kostnad uppskattad.
Mindre om- och/eller nybyggnader, flyttbara
paviljonger.

2

Wisborg förskola 1 (Pippi)

Nybyggnation 5 avd.

1

Wisborg förskola 2 (Kneippbyn)

Nybyggnation 5 avd. ca 2030

2

Alléskolan

Nybyggnation enligt förnyat uppdrag.

1

54 000

Södervärnskolan

Verksamhetsanpassningar

1

300

Väskinde

Möbler inventarier

1

500

Grundskolor/mindre anpassningar

Mindre om och tillbyggnader, utemiljö, UV-skydd,
lekredskap mm

1

2 000

2 000

2 000

2 500

2 500

2 500

13 500

För-, sär- och grundskolor

Säkerhet trygghet och tillgänglighet

1

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

9 000

Idrottshallar

Inventarier, utbyte, säkerhet

1

200

200

200

250

250

250

1 350

Särskolan

Anpassning kopplat till tillfällig elevökning

1

1 000

1 000

Väskinde förskola

Ersättningslokaler förskolepaviljonger

1

30 000

30 000

Alléskolan

Nybyggnation + Möbler/inventarier

1

Humlegård

Verksamhetsanpassning för förskola inklusive barn
med flerfunktions-nedsättning när åk F-1 flyttar till
Alléskolan.

1

Investeringar enligt plan

1

0
2 000

2 000

2 000

2 500

20 000

20 000

2 500

2 500

13 500
40 000

27 000

81 000
300

Nya investeringsförslag

20 000

20 000

1 000

1 000

2 000

Polhemskolan

Anpassningar matsal mm

1

Endre förskola

1

Västerhejde skola

Återställning efter tidsbegränsat bygglov
Ersättningslokaler för "Gröna längan" samt återställning
efter dessa tidsbegränsade bygglov.

Visby/Västerhejde

Proj av fyra nya klassrum till Visby efter att tillfälligt
bygglov paviljong upphör i Västerhejde

1

Idrottshall i Roma

Förstudie och nybyggnad av idrottshall i Roma

1

Idrottshall i Visby

Förstudie och nybyggnad av idrottshall i Visby

1

Tjelvarskolan

Verksamhetsanpassningar

1

1 000

1 000

Södervärnskolan

Utökning av antal klassrum

1

700

700

Romaskolan

Utbyggnad matsal

1

2 000

2 000

Dalhem förskola

Ersättning pav med tillfälligt bygglov, bygge av 2
avdelningar

1

Endre skola

Återställning av mark efter tidsbegränsat bygglov

1

Vänge skola

Ersättning paviljong med tidbegränsat bygglov samt
lokaler för Barn- och elevhälsan

1

Lien förskola

Upprustning gård, verksamhetsanpassningar

1

1 500

1 500

Solklintskolan

Effektivisering, två nya klassrum

1

500

500

Sanda förskola

Ersättning pav med tidsbegränsat bygglov, lärarbostad
och lokaler i skolbyggnad.

1

Sanda skola

Anpassningar Barn- och elevhälsan, administration mm

1

Stånga skola

Skolgård samt lokaler för Barn- och elevhälsan

1

1 500

1 500

Öja skola

Verksamhetsanpassningar samt lokaler för Barn- och
elevhälsan

1

1 000

1 000

Västerhejde förskolor

Ersättning av paviljong med tidsbegränsat bygglov

1

Lärbro förskola

Ersättning av paviljong med tidsbegränsat bygglov

1

Särskolan

Möbler, lyftar, anpassningar

1

Totalt investeringar

100

100

1

10 500

10 500

200

200

35 000

35 000
35 000

35 000

20 000

20 000

100

100

2 600

2 600

30 000
300

30 000
2 500

2 800

10 200

10 200
10 000

10 000

180
142 880 102 100

180
45 300

98 750

13 250

13 250

413 030

Anm: Driftkonsekvenser är räknade med en schablon om 8 procent på investerat kapital. Inkluderar fastställd internränta med två procent. Kapitalkostnad för pott beräknas inte

Prognos
2028-2032

Driftskostnader (tkr)
2023

2024

2025

2026

2027

2028

480

960

1 440

1 960

2 480

3 000

0

0

0

0

0

0

150 000

0

0

0

0

0

0

12 500

160

320

480

680

880

1 080

0

0

1 600

3 200

3 200

3 200

4 320

6 480

6 480

6 480

6 480

6 480

24

24

24

24

24

24

40

40

40

40

40

40

12 500

160

320

480

680

880

1 080

7 500

120

240

360

480

600

720

1 250

16

32

48

68

88

108

80

80

80

80

80

80

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

0

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

0

0

80

80

80

80

32 500

42 000

0

258 250

160

160

160

160

160

160

0

8

8

8

8

8

0

0

0

840

840

840

0

16

16

16

16

16

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

0

0

0

2 800

2 800

2 800

80

80

80

80

80

80

56

56

56

56

56

56

160

160

160

160

160

160

0

0

0

1 600

1 600

1 600

0

0

8

8

8

8

0

208

208

208

208

208

120

120

120

120

120

120

40

40

40

40

40

40

0

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

0

24

224

224

224

224

120

120

120

120

120

120

80

80

80

80

80

80

0

816

816

816

816

816

0

0

800

800

800

800

14

14

14

14

14

14

11 430

19 598

23 222

31 122

32 182

33 242

nad för pott beräknas inte.
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Investeringsplan grundskolelokaler
1. Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden har ett stående uppdrag från regionfullmäktige, att till
budgetberedningen varje år redovisa investeringsplan för de närmaste åren.
I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ”Att nå balans mellan
organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga regionnyttan”.
Strävan är att få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så att de gynnar våra långsiktiga mål och
bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har även ett uppdrag, från regionfullmäktige, att verka för
större och mer ekonomiskt och pedagogiskt bärkraftiga enheter tillsammans med förskolan. Ur
kvalitetsperspektiv bör en skolenhet bestå av två paralleller på låg och mellanstadiet och tre
paralleller på högstadiet. Ur ett ekonomiskt perspektiv 150 elever.
Barn och utbildningsnämnden gav 2020-12-15 (BUN §125) förvaltningen i uppdrag att i
investeringsplanen också visa på kommande kostnader för periodiskt underhåll (PU). Dessa
kostnader och investeringar belastar tekniska nämndens budget och det är teknikförvaltningen som
ansvarar för planering och utförande av desamma. Då planeringen av PU ständigt behöver justeras
utifrån oförutsedda händelser och att det i och med det sker omprioriteringar är det mycket svårt
att korrekt visa den för en kommande period om fem till tio år. Avstämning med
teknikförvaltningen är gjord och i de fall relativ säkerhet råder finns dessa kostnader redogjorda för.
De är då skrivna i kursiv stil sist på respektive enhet. De utgår från schablonkostnaden 10 000
kronor per kvadratmeter. Vad gäller nyproduktion vid ersättande av verksamhetslokaler utgår dessa
från kostnaden 35 000 kronor per kvadratmeter, också det en schablon baserad på erfarenhet och
historik. Driftkostnaden är i alla förslag nedan uträknad med schablonen 8 procent av
investeringen. (Kapitalkostnad och övriga kostnader som el, värme, vatten mm.)

2. Elev- och befolkningsprognos

Siffrorna på max antal elever per grundskola är de som framkommit i och med utredningen
Framtidens förskola och grundskola. Denna beräkning utgår från vad lokalerna klarar med hänsyn
till yta, ventilation, kapacitet i matsal mm. Antalet inskrivna elever per enhet är per 2021-01-15.
Senaste befolkningsprognosen är från 2020-03-24 och bygger på Statisticons beräkningar med
demografisk framskrivning, arbetstillfällen och byggnation. Ny prognos väntas i april 2021.
Behovet mellan 2022 och 2027 är enligt prognos 60 tillkommande elever. Prognoserna gäller
boende i området men behöver med det inte alltid vara detsamma som behov/önskemål av
grundskoleplatser. Detta då fritt val, i mån av plats, i grundskolan gäller. Atheneskolan har nyligen
aviserat utökning av F-6 med sammanlagt 175 elever och även Guteskolan har som ambition att
utöka sin verksamhet med ca 75 elever.

Folkmängd hela Gotland efter åldersklass
Ålder
0
1-5
6
7-9
10-12
13-15
0-15

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

344
2917
616
1995
1935
1833
9640

351
2877
656
1950
2069
1871
9774

356
2932
581
1975
2088
1914
9846

361
2936
638
1921
2074
2000
9930

365
2939
646
1943
2036
2127
10056

368
2979
615
1936
2060
2146
10104

368
3004
624
1965
2006
2130
10097

367
3017
632
1948
2024
2091
10079

365
3024
637
1933
2013
2110
10082

364
3026
641
1953
2039
2058
10081

362
3025
644
1970
2024
2076
10101

Prognos 2020-03-24
Förskola
F-6
7-9

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2589
4676
1871

2640
4645
1912

2643
4633
2000

2645
4627
2127

2680
4613
2146

2705
4596
2130

2715
4602
2092

2723
4581
2109

2723
4633
2059

2723
4640
2076

Prognos 2020-03-24
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Elevantal läsåret 20/21, alla elever, kommunala och fristående skolor

Läsår

För

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Summa

20/21

670

645

688

670

715

716

662

610

647

648

6671

3. Nyanlända

Nyanlända: Prognosen ligger på ca 75 anvisningar inklusive kvotflyktingar per år under 2020–
2030. Antalet asylsökande är svårt att prognostisera då det hänger samman med utvecklingen i
världen och i Sverige. Just nu handlar det om ett lågt antal boende på ön, max 20) och
förvaltningen väntar inga större flyktingströmmar. Sveriges kvotmottagandet förväntas också vara
oförändrat.
Lotsen: Baserat på senaste årens mottagande så är det i snitt ca 10 elever på Lotsen – ibland upp
mot 20. Det är KVOT-flyktingar, anhöriginvandring, ensamkommande och barn till EUmedborgare som arbetar/studerar på ön samt barn till svenska medborgare som bott utomlands
och flyttat tillbaka till Sverige där barnen är födda i annat land. Den ordinarie Lotsen-verksamheten
(8-veckors introduktion) står idag med ett rum till sitt förfogande. För fullgod verksamhet behövs
både klassrum, grupprum för att dela gruppen då åldersskillnaden är stor (6 år-19 år),
ändamålsenliga lokaler för fritidsverksamhet, rum för inskrivningssamtal, kartläggningar och
kontor/arbetsytor för personal (ca 5-6 personer). Förvaltningen har sett en konstant ökning av
elever som helt eller delvis saknar studiebakgrund varför ett skolförberedande år har planerats. Till
den behövs ändamålsenliga lokaler som elever kan ta sig till från hela ön.
Modersmålsenheten: Förutom Lotsen har modersmålsenheten ca 40 modersmålslärare som är i
behov av en gemensam arbetsplats samt ett gemensamt mötesrum då de helt eller delvis saknar
egen arbetsplats när de är ute på skolorna. Det är av stor vikt att hålla ihop enheten för att kunna
nyttja resurserna på bästa sätt.

4. Idrott

Idrottsämnet har fått utökad tid i läroplanerna. Det är brist på lediga schematider i idrottshallarna i
delar av Visby och i Roma. Förvaltningen har startat en diskussion med Kultur- och
fritidsavdelningen för att hitta en lämplig lösning och göra ett grundläggande projekteringsarbete
inklusive en kostnadskalkyl som kan tillgodose både skolans och föreningslivets behov.
Motsvarande kostnad för en fullstor ”enkel” hall i Stockholmsområdet har de senaste åren uppgått
till mellan 25 och 42 MSEK. Med en enkel hall menas en hall som uppfyller alla krav för skola och
föreningsliv inklusive dusch och ombyte men ingen plats för åskådare och kafeteria etcetera.
I väntan på en utförlig förstudie äskas därför 35 MSEK år 2022 i Roma och 35 MSEK år 2025 i
Visby.
För att upprätthålla standard och säkerhet i befintliga idrottshallar äskas 200 KSEK per år.

5. Säkerhet, trygghet och tillgänglighet

Ett antal av våra för- och grundskolor har varit utsatt för hot och incidenter under senare år. Ett
flertal brandtillbud har inträffat både inomhus och utomhus. Det har uppstått hotfulla situationer
då elever och obehöriga har slagits och hotat personal och elever.
Som pilot för arbetet kring att höja säkerheten hänvisas till erfarenheterna från Wisbygymnasiet.
Efter genomgång av säkerhetsarbetet har åtgärder påbörjats såsom kameraövervakning,
elektroniska lås samt överfallslarm. Detta i kombination med ett förbättrat arbete med personal och
elever har höjt säkerheten och tryggheten för personal och elever. Nästa steg är ett antal för- och
grundskolor.
För- och grundskolorna har efter olika incidenter haft diskussioner med personal och
vårdnadshavare om hur tryggheten skall förbättras. Tidigare har all personal erhållit ID-brickor för
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att besökare och andra ska kunna identifiera behörig personal. Åtgärder har oftast inneburit att den
närmaste omgivningen rensats på brännbara föremål, installation av förstärkt belysning, montering
av kodlås och förbättring av skalskydd samt extra rondering av vaktbolag.
För- och grundskolegårdar används tyvärr även ofta som handelsplats och gömställe för droger.
Under 2019 har investeringar gjorts på ett antal för- och grundskolor för att underlätta för barn och
elever med olika funktionsnedsättningar. Taktila stråk har skapats i byggnader och på gångbanor.
Översyn av akustisk miljö har gjorts. Ramper och automatiska dörröppnare har installerats.
Skolgårdar har anpassats för rörelsehindrade. Dessa arbeten behöver fortlöpa.
För kommande åtgärder inom dessa områden äskas 1,5 MSEK/år de följande åren.

6. Allmänt

Investeringspott om 6 MSEK per år för möbler, lekredskap, spisar mm äskas även kommande år.
Så även 2 MSEK per år kostnader kring nya förskoleplatser och de verksamhetsanpassningsbehov
som följer med detta. Utöver detta äskas även 2 MSEK per år för mindre om-och tillbyggnader för
att kunna optimera ytor och tillskapa fler platser inom grundskolan.

7. Visbyområdet

Folkmängd i Visby Norra efter åldersklass
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Folkmängd i Visby Södra efter åldersklass
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7.1. Sammanfattning Visbyområdet
Behovet mellan 2022 och 2027 är enligt prognos 28 tillkommande elever F-9 boende i
Visbyområdet.
För norra Visby beräknas en minskning med 67 elever och för södra Visby en ökning med 95
elever. Förvaltningen planerar en översyn av upptagningsområdena för att bättre kunna balansera
skolorna i norra och södra Visby.
Andra faktorer som också påverkar förvaltningens planeringsförutsättningar är etableringar och
förändringar av fristående skolverksamhet där Atheneskolan och Guteskolan har aviserat en
utökning med 175 respektive ca 75 elever vilket motsvarar 25 elever per årskurs.

7.2. Evakuering Visby
Då ett flertal större ombyggnader planeras i Visbyområdet så finns ett behov av evakueringslokaler
motsvarande ca 15 klassrum under de närmaste åren. Tanken är att kunna använda samma
evakueringslokaler för
1. Södervärnskolans utbyte av ventilationssystem HT2021–VT2022
2. Om och tillbyggnad av Alléskolan HT2022–VT2024
3. Underhållsarbete för Vuxenutbildningen HT2024–VT2025
Ett projekt är startat i samarbete mellan UAF och TKF för detta ändamål. Eventuella kostnader
kommer att belasta TN:s budget.
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7.3. Investeringsbehov norra Visbyområdet/Solbergalinjen
Antal elever i norra Visby bedöms minska med 67 elever mellan 2022 och 2027.

Skolor i norra Visby

Solberga, Norrbacka, S:t Hans, Tjelvar, Väskinde, Polhem, Allé samt Humlegård
10338 m2. Bedömt max antal elever ca 850. Inskrivna elever 737.
Pågående PU. Inga övriga nödvändiga planerade åtgärder planeras. På sikt kan skolan bli en 7–9skola.
Solbergaskolan 4–9.

3082 m2. Bedömt max antal elever ca 180. Inskrivna elever 179.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.

Norrbackaskolan, F-6.

S:t Hansskolan, F-6. 3177

m2. Bedömt max antal elever ca 190. Inskrivna elever 182.
Pågående PU. Översyn av belysning på skolgård kommer göras i samband med PU.
Tjelvarskolan, F-3. 2700

m2. Bedömt max antal elever ca 200. Inskrivna elever 116.
På sikt kan skolan bli en F-6-skola (om Solberga blir 7–9) vilket i så fall medför behov av
verksamhetsanpassningar. Uppskattad kostnad ca 1 MSEK som äskas 2022. Driftskostnad ca 80
KSEK per år.
PU planeras. Uppskattad kostnad ca 27 MSEK.
Väskinde skola, F-6.

2961 m2. Bedömt max antal elever ca 300 (om anpassningar görs). Inskrivna

elever 243.
Skolan är idag 1,5-parallellig och behöver bli 2-parallellig F-6. För att möjliggöra denna expansion
behöver viss yta som förskolan idag disponerar användas av grundskolan. För nödvändiga
investeringar se Väskinde förskola utöver 500 KSEK för inventarier i samband med
verksamhetsförändringar.
1725 m2. Bedömt max antal elever ca 190. Inskrivna elever 112.
Skolan är en-parallellig F-6. Övriga delar av fastigheten används av Barn- och elevhälsan,
modersmålsenheten samt av arbetsmarknads- och integrationsenheterna. På fastigheten finns också
andra skolformer som särskola, gymnasieskola, särskilda undervisningsgrupper och
vuxenutbildning. Vid omdisposition kan skolan i en framtid ha två paralleller F-6.
Slutarbeten på skolgård, specialsalar för praktisk-estetiska ämnen m.m. i hus 03, ”Långa längan”
planeras under 2021. För anpassningar av matsal m.m. äskas 2 MSEK år 2022. Driftskostnad 160 ca
KSEK per år.
Polhemskolan F-6.

Alléskolan, 2–6. 1857

m2. Bedömt max antal elever ca 200. Inskrivna elever 209.
Alléskolan, inklusive Humlegårdsskolan, är idag en F-6-skola där Alléskolan sedan länge har ett
renoveringsbehov. Åk. F-1 går i Humlegårdsskolans lokaler och åk. 2–6 i Alléskolans lokaler.
(Alléskolan benämns som 1,5-parallellig. Nuvarande 2–6-verksamhet sker i nio klassrum med 32–40
elever per klass (16 - 20 per grupp).
Under de senaste åren har investeringar för totalt 3,4 MSEK genomförts, vilka avsett främst källare,
där matsal och fritidslokalerna är belägna, samt ventilation och målningsarbeten.
Renovering och tillbyggnad med fristående byggnad/nybyggnation.
TKF har utfört ett uppdrag att projektera ett förslag som innebär en totalrenovering av befintlig
byggnad plus en ny byggnad i anslutning till denna. Detta skulle ge en utökning med netto 7
klassrum inkl. minskningen på Humlegårdsskolan. Ett rumsfunktionsprogram som i detalj
specificerar verksamhetens behov finns framtaget.
Under 2020 har fortsatt projektering och arkitektförslag utarbetats. Det har under projektets gång
visat sig att en renovering är tekniskt svårt och osäkert och därför har projektets avbrutits.

Region Gotland

Investeringsplan
Lokaler BUN
2022 – 2032

Ett nytt uppdrag har startats som innebär en generalentreprenad för att riva befintligt hus och
bygga en ny skola enligt samma rumsfunktionsprogram som tidigare utarbetats.
Utöver beviljade medel kommer förvaltningen att äska mellanskillnaden mot den uppskattade
totalkostnaden om ca 125 MSEK. 57 MSEK till 2022 och 47 MSEK (inklusive 3 MSEK för
inventarier) till 2023. Sammanlagd driftskostnad ca 10 MSEK per år.
Tillkommer kostnad för evakuering som hanteras av TN/TKF och delas mellan projekten för Södervärnskolan,
Alléskolan och Komvux.
Förslaget möjliggör en utökning av antalet platser för barn med flerfunktionsnedsättning inom
förskolan. Detta genom att grundskolelever i Förskoleklass och åk 1, som idag går på
Humlegårdsskolan, fortsättningsvis kan gå på Alléskolan. Se förskolan.
677 m2. Bedömt max antal elever ca 100. Inskrivna elever 92.
Humlegårdsskolan avvecklas och blir förskola när Alléskolan blir färdig
Humlegårdsskolan, F-1.

8. Investeringsbehov södra Visbyområdet/Södervärnslinjen
Antal elever boende i södra Visby bedöms öka med 95 elever mellan 2022 och 2027.

Skolor i södra Visby

Södervärn, Västerhejde, Eskelhem, Lyckåker, Gråbo samt Terra Nova.
7267 m2. Bedömt max antal elever ca 700. Inskrivna elever 569 elever.
Pågående PU. Pausat på grund av kommande ventilationsarbeten och beräknas bli klart i samband
med dessa. Utbyte av ventilationen beräknas ta ca 1 år med evakuering av hela A-huset.
Behov finns för ytterligare minst tre klassrum vilket bör göras i samband med ventilationsarbetena
nedan. För detta äskas 1 MSEK år 2022.
Södervärnskolan, 4–9.

Kostnaden för ventilationsarbetet beräknas till 14,4 MSEK.
Lösning för evakuering enligt ett särskilt projekt pågår och planeras och budgeteras av TN. Behovet är ca 15
klassrum, grupprum och 40 arbetsplatser.
Evakueringskostnaderna belastar till största del TN men skall delas mellan Södervärn, Allé och Komvux. Se
punkt 7.2
Västerhejde skola, F-6. 2172

m2. Bedömt max antal elever ca 320. Inskrivna elever 276.
En omfattande renovering av Västerhejde skola är färdig. Dessa åtgärder innebär att skolan idag
uppfyller alla krav och kan fortsätta fram till dess att det tidsbegränsade bygglovet för den så kallade
Gröna längan går ut 2027. I Gröna längan finns idag fyra klassrum och ett personalrum.
Enligt ett tidigare beslut skall en ny skola byggas i Västerhejde/Vibble/Visborg (av förvaltningen
benämnt VVV-skolan). Detta för att kunna erbjuda plats för den tidigare prognostiserade
elevökningen. Huvudalternativen är nybyggnation i anslutning till befintlig skola eller nybyggnation
nordost om Kneippbynrondellen. Oklart om behovet är en två- eller treparallellig skola då det beror
på elevökningen i Visborgsområdet och etablering/utökning av privata aktörer.
Enligt den senaste elevprognosen kan den beräknade ökningen i Visby under överskådlig tid ske
med Polhem- och Alléskolan varför behovet av en utbyggnad i Västerhejde ej finns kvar i närtid.
En ersättning för Gröna Längan kan dock bli nödvändig. Till förstudie för ersättning av dessa fyra
klassrum äskas 200 KSEK under 2023. Ca 300 m2 ger ett investeringsbehov av ca 10,5 MSEK vilket
äskas till 2025. Om VVV-skolan byggs så finns inte detta behov.
Eskelhem skola, F-3. 899

m2. Bedömt max antal elever 75. Inskrivna elever 41.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
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Lyckåker, F-6 (F-3). 2574

m2. Bedömt max antal elever ca 275. Inskrivna elever 189.
Återstår PU på administrationsdel och BEH som planeras att genomföras våren 2021.
4561 m2. Bedömt max antal elever ca 300. Inskrivna elever 224.
P.g.a. vandalisering kvällstid behöver förstärkt belysning installeras på skolgården. Eventuellt
förstärkt kamerabevakning. Visst behov av PU.
Gråboskolan, F-6.

Terra Novaskolan, F-6. 1787

m2. Bedömt max antal elever ca 190. Inskrivna elever 194.
Genomgår just nu PU. Skolan har idag platsbrist och behöver ytterligare ett antal klassrum som kan
frigöras med anpassningar i samband med PU. Det finns möjlighet att nyttja Bryggarens lokaler om
förskolan flyttar. Detta gör sammantaget att Terra Nova kan bli två-parallellig och ta emot ca 280
elever.

9. Investeringsbehov Romalinjen

Antal elever boende i Romaområdet bedöms öka med 12 mellan 2022 och 2027.

Folkmängd i Roma efter åldersklass
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Skolor i Romalinjen
Roma, Dalhem, Endre, Kräklingbo, Vänge

5443 m2. Bedömt max antal elever ca 350. Inskrivna elever 342.
Romaskolan har idag platsbrist och går succesivt från 1parallell F-6 och två-paralleller 7-9 till tvåparallellig F-9. Förvaltningen föreslår i första hand att befintliga lokaler anpassas för ett bättre
lokalutnyttjande. Om platsbristen fortfarande kvarstår efter dessa åtgärder föreslås att förskolan
lämnar dagens skollokaler och därmed frigör utrymme för skolans expansion.
Behov finns för en utbyggnad av matsalen, uppskattad kostnad 2 MSEK 2022. Driftskostnad ca
160 KSEK per år.
Romaskolan, F-9.

Det finns ett stort behov av en ny idrottshall och uppdrag finns att utreda detta.
Uppskattad kostnad är i dagsläget 35 MSEK vilket äskas till 2022. Ger en driftkostnad på 2,8
MSEK per år. Projekteringskostnad ca 3,5 MSEK 2021 - 2022.
Dalhem skola, F-6. 1655

m2. Bedömt max antal elever ca 175. Inskrivna elever 114.
Ingen planerad åtgärd. Dock kommande platsbrist med anledning av delvis samlokaliserad förskola
som måste hanteras. Se Dalhem förskola.
853 m2. Bedömt max antal elever ca 150. Inskrivna elever 91.
Paviljonger med tillfälligt bygglov som går ut. Sökt förlängt bygglov till 23-10-24 för paviljong med
förskoleverksamhet samt till 24-03-03 för paviljong med grundskoleverksamhet. Enligt beslut skall
Endre bli en F-3-skola vid bygglovens upphörande varför paviljongerna ej ersätts.
För återställning av mark äskas 100 KSEK 2024.
Endre skola, F-6.

Kräklingbo skola, F-6. 959

m2. Bedömt max antal elever ca 150. Inskrivna elever 34.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.

Region Gotland

Investeringsplan
Lokaler BUN
2022 – 2032

925 m2. Bedömt max antal elever ca 110. Inskrivna elever 54.
Tillbyggnad med tillfälligt bygglov som gått ut. Sökt förlängt bygglov till 24-06-30. Därefter måste
en långsiktig lösning utarbetas. Medel äskas för en ersättning av paviljong på 45 m2.
Investeringsbehov ca 1,6 MSEK vilket kommer att äskas till 2023. För barn- och elevhälsan
tillkommer 1 MSEK. Driftkostnad ca 210 KSEK/år.
Stort behov av PU. Uppskattad kostnad ca 9,3 MSEK.
Vänge skola, F-6.

10.

Investeringsbehov Norrlinjen

Fårösund bedöms öka med 3 elever medan Slite bedöms minska med 34 elever mellan 2022 och
2027.

Folkmängd i Fårösund efter åldersklass
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Folkmängd i Slite efter åldersklass
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Skolor i Norrlinjen.
Solklint, Fole, Stenkyrka, Fårösund samt Lärbro

7991 m2. Bedömt max antal elever ca 350. Inskrivna elever 206.
För effektivare lokalutnyttjande vilket ger två ytterligare klassrum äskas 500 KSEK 2022.
Driftskostnad ca 40 KSEK per år.
Solklintskolan, F-9.

Fole skola, F-6. 1480

m2. Bedömt max antal elever ca 165. Inskrivna elever 118.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
1017 m2. Bedömt max antal elever ca 135. Inskrivna elever 60.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Stenkyrka skola, F-6.

Fårösundskolan, F-9. 3134

m2. Bedömt max antal elever ca 250. Inskrivna elever 127.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Lärbro skola, F-6. 1737

m2. Bedömt max antal elever ca 175. Inskrivna elever 111.
Inga nödvändiga åtgärder planerade utifrån grundskolans behov. Dock ersättningsbehov av lokaler
inom förskolan vilket kan påverka grundskolans verksamhet. Se Lärbro förskola.
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11.

Investeringsbehov Klinte/Sudretlinjen

Området Klinte bedöms öka med 22 elever mellan 2022 och 2027. Sudret bedöms öka med 26
elever.

Folkmängd i Klinte efter åldersklass
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Folkmängd på Sudret efter åldersklass
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Skolor i Sudretlinjen

Klinte, Sanda, Högby, Garda, Stånga, Havdhem samt Öja
7466 m2 Bedömt max antal elever ca 500. Inskrivna elever 280.
PU pågår. Pga. vandalisering kvällstid så ska förstärkt belysning installeras på skolgården.
Klinteskolan, F-9.

810 m2. Bedömt maxantal elever ca 100. Inskrivna elever 67.
Grundskolan är beslutad att bli permanent F-3. Planerat färdigt till hösten 2024.
För detta krävs ca 2 800 000 kronor i investeringar för skola, BEH och administrativa ytor. För
projektering äskas 300 KSEK 2023. Se även Sanda förskola. Driftskostnad ca 224 KSEK per år.
Visst behov av PU och anpassningar (ca 250 kvm) Uppskattad kostnad ca 2,5 MSEK.
Sanda skola, F-3.

Högbyskolan, F-9.

PU pågår.

8041 m2. Bedömt max antal elever ca 500. Inskrivna elever 329.

1022 m2. Bedömt max antal elever ca 140. Inskrivna elever 106.
1 MSEK investeringar BEH 2022. Skolgården är delvis anpassad för förskolebarn och behöver
anpassas för grundskoleelever. För detta äskas 500 KSEK 2022. Sammanlagd driftskostnad ca 120
KSEK per år.
Stort behov av PU. Uppskattad kostnad ca 10,5 MSEK
Stånga, F-6.

2124 m2. Bedömt max antal elever ca 175. Inskrivna elever 87.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Garda, F-6.

1032 m2. Bedömt max antal elever ca 175. Inskrivna elever 79.
Visst behov av PU och verksamhetsanpassningar. Dock ej planerat.
Havdhem, F-6.

1824 m2. Bedömt max antal elever ca 125. Inskrivna elever 43.
För Barn- och elevhälsan äskas 1 MSEK år 2022. Driftskostnad ca 80 KSEK per år.
Behov av ventilationsutbyte, kostnadsuppskattning 4 MSEK. Delar av huset (ca 1500 m2) i behov av PU.
Uppskattad kostnad ca 15 MSEK. Totalt ca 19 MSEK.
Öja skola, F-6.
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Investeringsplan förskolelokaler

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har ett uppdrag från regionfullmäktige, att verka för större
och mer ekonomiskt och pedagogiskt bärkraftiga enheter tillsammans med förskolan. Ambitionen
är därför att alla förskolor bör ha minst tre avdelningar. Befintliga förskolor bör ha minst två
avdelningar under förutsättning att de ligger i anslutning till en grundskola.

1. Barn och befolkningsprognos för förskolegruppen

Siffrorna på max antal barn per förskola är de som framkommit i och med utredningen Framtidens
förskola och grundskola. Denna beräkning utgår från vad lokalerna klarar med hänsyn till yta,
ventilation, kapacitet i eventuella lekhallar mm. Antalet inskrivna barn per enhet är per 20210115.
Senaste prognosen är från 2020-03-24 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk
framskrivning, antaganden om nybyggnation och utveckling av arbetsmarknaden. Behovet mellan
2022 och 2027 är enligt prognos 84 tillkommande barn.
Ny prognos förväntas i april 2021. Prognoserna gäller boende i området och är inte alltid detsamma
som behov av förskoleplatser. Detta då fritt val av förskola gäller.
Ålder
0
1-5

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

344
2917

351
2877

356
2932

361
2936

365
2939

368
2979

368
3004

367
3017

365
3024

364
3026

362
3025

Prognos 2020-03-24

1.1. Andel inskrivna barn i region Gotlands förskolor
Andel inskrivna i förskolan var 2020 89 procent och andelen av dessa inskrivna inom Region
Gotlands förskolor var år 2019 79 % och i enskild förskola 21 %.

2. Investeringsbehov Visbyområdet
Folkmängd i Visby Norra
Ålder
0
1-5

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

83
726

83
703

84
709

84
700

85
701

85
713

85
716

85
717

84
718

84
718

84
717

Prognos 2020-03-24

Folkmängd i Visby Södra
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Ökning av barn till Visbys förskolor.

Ökningen mellan 2022 och 2027 bedöms enligt prognos bli 80 fler barn i Visbyområdet. För norra
Visby beräknas en ökning med 11 barn och för södra Visby en ökning med 62 barn.
Andra faktorer som påverkar förvaltningens planeringsförutsättningar är etableringar och
förändringar av fristående skolverksamhet. Bland annat har Guteskolan startat en förskola på
Herkulesväg i norra Visby för 75 barn.
987 m2, 6 avd. Bedömt max antal barn ca 115. Antal inskrivna barn 95.
Ingen utökning av verksamheten planeras. Förskolan Lunden har idag sex avdelningar, varav 3
avdelningar i två paviljonger och tre avdelningar i skolbyggnaden. Båda paviljongerna är placerade
på fastigheten med tidsbegränsade bygglov. Teknikförvaltningen (TKF) undersöker olika lösningar
för att erbjuda lokaler med permanent bygglov. Skolan är idag 1,5-parallellig och behöver bli 2parallellig.
Förstudie startad som har presenterat två huvudalternativ. 12 MSEK beviljat 2020 och
förvaltningen kommer att äska mellanskillnaden enligt något av förslagen nedan.
Väskinde förskola,
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1. En helt ny förskola med 6 avdelningar vilket frigör utrymme i skolan som då kan bli tvåparallellig. Uppskattad kostnad ca 40 MSEK
2. En ny förskolebyggnad med tre avdelningar som ersätter paviljongerna. De tre andra
förskoleavdelningarna blir kvar i skolbyggnaden. Kostnad ca 25 MSEK
Beroende på alternativ så tillkommer 13 eller 28 MSEK som äskas till år 2022.
Förvaltningen förordar alternativ 1 beroende på områdets expansion och framtida byggnadsplaner
samt att verksamheterna idag är trångbodda. Förskolan har stora också fördelar av att vara samlade
i en gemensam byggnad. Därav äskas 28 MSEK. För möbler och inventarier äskas ytterligare 2
MSEK år 2022. Sammanlagd driftskostnad ca 3,2 MSEK per år.
660 m2, 3 avd. (varav en för barn med flerfunktionsnedsättningar), Bedömt max antal
barn ca 51 (35+16). Antal inskrivna barn 50.
Efter Alléskolans utbyggnad planeras Humlegårdsskolan avvecklas som grundskola och ytorna kan
då frigöras till förskola vilket ger ytterligare två avdelningar (motsvarar Linden) och ytterligare en
avdelning specialförskola för barn med flerfunktionsnedsättning. I samband med detta behöver
Humlan verksamhetsanpassas. Uppskattad kostnad ca 1 MSEK äskas 2024. Driftskostnad ca 80
KSEK per år.
Visst PU kommer också behövas och kan förhoppningsvis utföras samtidigt.
Humlan,

Storken, 847

m2, 5 avd. Bedömt max antal barn ca 80 (65 + 15 i språkförskola). Antal inskrivna
barn 75.
Inga nödvändiga åtgärder planeras.
Forellen, 803

m2, 5 avd. Bedömt max antal barn ca 80. Antal inskrivna barn 72.
PU planeras. Uppskattad kostnad ca 8 MSEK.
Persgränd, 551

m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 55. Antal inskrivna barn 47.
Inga nödvändiga åtgärder planeras.
Vitkålen, 904

m2, 5 avd. Bedömt max antal barn ca 85. Antal inskrivna barn 73.
Pga. flera incidenter på kvällar och nätter har förskolan behov av förstärkt belysning.
Behov av PU vilket planeras. Uppskattad kostnad är ca 9 MSEK
Blå Huset, 751

m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 80. Antal inskrivna barn 55.
PU planeras starta februari 2021. Uppskattad kostnad ca 7,5 MSEK.
608 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 65. Antal inskrivna barn 64.
PU planeras starta 2022. Uppskattad kostnad ca 6 MSEK.
Klubbsvampen,

396 m2, 3 (små) avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 37.
Hyresvärd, Riksbyggen brf Linden. Inga nödvändiga åtgärder planeras. När Humlans förskola är
färdig planeras avveckling av Linden. Nuvarande kontraktsperiod upphör 31 dec 2023 och
uppsägning skall ske senast 31/3 2023, annars förlängs kontraktet med tre år till 31/12 2026.
Linden,

591 m2, 4 avd. Bedömt maxantal barn ca 65. Antal inskrivna barn 54.
Hyresvärd Gotlandshem. Inga nödvändiga åtgärder planeras.
Asken,

Myran, 514 m2 + ca 200 m2, 3 + 1 (Dungen) avd. Bedömt max antal barn ca 60 + 35. Antal
inskrivna barn 51 + 31.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Bullerbyn, 544

m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 55. Antal inskrivna barn 52.
PU planeras. Uppskattad kostnad ca 5,5 MSEK.
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614 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 55. Antal inskrivna barn 52.
Värd Gotlandshem. Möjligheter att bygga ut om behov uppstår med anledning av området Gråbo.
Bogen,

1219 m2, 6 avd. Bedömt max antal barn ca 120. Antal inskrivna barn 83.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Kabyssen,

3–4 avd. Med möjlighet för ca 60 barn.
Förskolan stängd för ordinarie verksamhet. Används som evakuering vid PU av bl.a. Terra
Novaskolan, Asken med flera förskolor. Planeras återöppnas 2022. Gården i behov av upprustning
samt viss verksamhetsanpassning. Uppskattad kostnad ca 1,5 MSEK äskas till 2022. Driftskostnad
ca 120 KSEK per år.
Behov av PU innan återöppning. Uppskattad kostnad ca 6 MSEK.
Lien, 623 m2,

Glasmästaren,

554 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 55. Antal inskrivna barn 42.

PU pågår.
449 m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 34.
Behov av PU. Lokalerna planeras att frigöras för Terra Novaskolan och ev. 5-årsgrupp. Bygger på
återöppnande av Lien.
Bryggaren,

488 m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 33.
Undersöka möjligheterna att utöka med en avdelning där förrådsbyggnaden står.
Skräddaren,

1010 m2, 5 avd. Bedömt max antal barn ca 100. Antal inskrivna barn 88.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Törnekvior,

Eskelhem, 300 m2, 1,5 avd. (Möjlighet till utökning i gemensamma lokaler med fritids). Bedömt
max antal barn ca 28. Antal inskrivna barn 33.
Arbete pågår med att integrera förskola, skola och fritids i gemensamma lokaler där vissa
underhållsarbeten behöver göras. Ingen uppskattad kostnad.

799 m2, 5 avd. Bedömt max antal barn ca 95. Antal inskrivna barn 93.
Paviljong med tillfälligt bygglov. Sökt förlängning till 2024-06-19.
En eventuell ny lösning är beroende av beslut om Visborg förskola 1 (Pippi) och/eller permanent
ökning på Korallen/Torpet.
Om paviljongen på 290 m2 skall ersättas med en permanent byggnad beräknas för motsvarande yta
en kostnad på 10,2 MSEK äskas till 2023. Driftkostnad ca 816 KSEK per år.
Västerhejde, Korallen,

412 m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 39
Undersöka möjligheter att utöka med två avdelningar (se Korallen).
Västerhejde, Torpet,

Visborg förskola 1 (Pippi)

Nybyggnation i norra änden av Wisborgfältet, på den så kallade ”Pippitomten”. Kostnaden är
beräknad på produktionskostnaden för Törnekvior fsk med fem avdelningar och en kapacitet för ca
100 barn. Investeringsförslaget är senarelagt utifrån fördröjd utvecklingstakt av Visborgsområdet.
Uppskattad kostnad ca 40 MSEK 2024–2025. Driftskostnad ca 3,4 MSEK per år.
Visborg förskola 2 (Kneippbyn)

Nybyggnation i anslutning till den föreslagna VVV-skolan vid Kneippbynrondellen men i övrigt
med samma förutsättningar som Visborg förskola 1, d.v.s. 5 avdelningar med kapacitet för ca 100
barn. Investeringsförslaget är senarelagt utifrån fördröjd utvecklingstakt av Visborgsområdet.
Uppskattad kostnad ca 42 MSEK 2030. Driftskostnad ca 3,5 MSEK per år.
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3. Investeringsbehov Romaområdet

Mellan 2022 och 2027 bedöms antalet barn vara oförändrat.

Folkmängd i Roma
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417 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 60. Antal inskrivna barn 48.
En avdelning i paviljong med tidsbegränsat bygglov som gått ut (samt ytterligare en paviljong med
tidsbegränsat bygglov med grundskoleverksamhet). Sökt förlängt bygglov till 23-10-24. Skolan
kommer enligt beslut att övergå till en F-3-skola i och med bygglovens utgång. Paviljongerna
planeras därmed inte att ersättas. Inga ytterligare åtgärder planerade. För återställning av mark
äskas 100 KSEK 2023.
Endre,

543 m2, 3–4 avd. Bedömt max antal barn ca 60. Antal inskrivna barn 60.
Paviljong med tillfälligt bygglov som upphör 2025–08. Behov av ersättning för paviljong med två
permanenta avdelningar om förskolans kapacitet ska kunna bibehållas. Uppskattad kostnad ca 20
MSEK äskas till 2025. Driftskostnad ca 1,6 MSEK per år.
Dalhem,

286 m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 35. Antal inskrivna barn 31.
Stort behov av PU. Uppskattad kostnad ca 3 MSEK.
Vänge,

646 m2 + ca 100 m2, 4+1 avd. Bedömt max antal barn ca 70+17. Antal
inskrivna barn 79. En avdelning är i Romaskolans lokaler.
Roma Kungsallén,

602 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 55. Antal inskrivna barn 39.
Bedömd möjlig att utöka med två avdelningar varav en uteavdelning.
Roma Skogsgläntan,

4. Investeringsbehov norra Gotland

Mellan 2022 och 2027 bedöms antalet barn öka med 8.

Folkmängd i Fårösund
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Folkmängd i Slite
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556 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 60. Antal inskrivna barn 33.
Inga nödvändiga åtgärder planerade
Fårösund,

510 m2, 4 avd. Bedömt max antal barn ca 65. Antal inskrivna barn 51.
Paviljongen Vargen har tidsbegränsat bygglov till 2024-09-01. Ny lösning måste utarbetas i
samarbete med grundskolan. Eventuellt byggnaden ”Folkskolan 1919”. Som en första uppskattning
bedöms kostnaden till 10 MSEK som äskas till 2024.
Lärbro,

923 m2, 4 avd. Bedömt max antal barn ca 110. Antal inskrivna barn 59.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Slite,
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330 m2, 2+1 avd. (en uteavdelning). Bedömt max antal barn ca 50. Antal inskrivna barn 37.
Finns idag en uteavdelning. Barnen kan gå in i en provisorisk byggnad vid dåligt väder.
Utreda möjligheten till växthusliknande byggnad med värmekälla, toalett och diskbänk. Ingen
uppskattad kostnad.
Fole,

350 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 45. Antal inskrivna barn 40.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.

Stenkyrka,

5. Investeringsbehov Klinteområdet
Folkmängd i Klinte
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I Klinteområdet bedöms en liten minskning med 4 barn under perioden 2022 till 2027.
814 m2, 5 avd. Bedömt max antal barn ca 100. Antal inskrivna barn 90.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Klinte,

640 m2, 5 avd. Bedömt max antal barn ca 75. Antal inskrivna barn 81.
Förskolan är beroende av en paviljong med tidsbegränsat bygglov, undermåliga lokaler i f.d.
lärarbostaden samt lokaler inne i grundskolans byggnad. Förvaltningen har sökt förlängning av det
tidsbegränsade bygglovet och har blivit beviljade detta till sommaren 2025.
Sanda,

Ersättningslokaler motsvarande 377 m2 krävs för att bibehålla dagens kapacitet. Detta motsvarar en
uppskattad kostnad på ca 13 200 000 kr. För att skapa en god och kvalitativ lösning behöver dock
en ny byggnad med motsvarande tre avdelningar byggas. Kostnaden för detta uppskattas utifrån
erfarenheter till ca 30 MSEK och äskas till 2023. Driftkostnad ca 2,4 MSEK per år.

6. Investeringsbehov södra Gotland
Folkmängd i Sudretområdet
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Sudretområdet prognosticeras en mindre ökning med 5 barn 2020 till 2027.
412 m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal
inskrivna barn 22.
Öppna förskolan flyttar enligt plan in under våren 2021 i och är utöver ordinarie avdelningar.
Hemse, Högby förskola, (Hemsegården),

661 m2, 4 avd. Bedömt max antal barn ca 80. Antal inskrivna barn 58.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Hemse, Tallen,

624 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 65. Antal inskrivna barn 51.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Hemse, Mullvaden,

199 m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 30.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Garda,

325 m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 33.
Inga insatser är planerade men lokalerna är i behov av viss verksamhetsanpassning och PU. Ingen
uppskattad kostnad.
Havdhem,
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325 m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 27.
Inga nya insatser är planerade. Samordning med PU i skolan krävs då förskolan till viss del nyttjar
lokaler i skolbyggnaden. Se Öja skola.
PU-andel i skolbyggnaden ca 200 m2, 2 MSEK.
Öja,

Investeringsplan Särskolelokaler
Normalt sett är det ca 1 % av populationen/eleverna som är berättigade/i behov av särskola vilket
också ger stabila antal inskrivna elever i särskolans verksamheter.
Inför HT 22 och HT 23 förväntas dock en ökning med ett tiotal elever till åk 1 (från ca 10 till 23).
Detta baserat på Habiliteringens uppgifter och bedömning. Om Habiliteringens bedömning är
korrekt kommer särskolan att under de följande 13 åren (9 år grundsärskola och 4 år
gymnasiesärskola) behöva utöka sin kapacitet med ett 10-tal platser i jämförelse med idag. Något
som inte bedöms kunna göras inom befintliga lokaler och befintlig bemanning. För detta äskas
1MSEK
Ytterligare behov finns för förbättrande insatser kring bl.a. ljudmiljö i lokalerna samt byta ut vissa
möbler för en bättre ljudmiljö. Uppskattad kostnad ca 80 KSEK vilket äskas 2022.
Polhem grundsärskola

För att möta det ökade behovet av särskoleplatser har en avdelning etablerats i ”långa längan”.
Viktigt med samordning av alla verksamheter och olika behov på området inför framtiden.
Desideria grundsärskola

PU-arbeten pågår. Återstående delar görs färdigt under 2021. För utbyte av köksutrustning samt
ytterligare åtgärder kring utemiljön äskas 100 KSEK år 2022.
Desideria gymnasiesärskola

I Desideria finns även Wisbygymnasiet gymnasiesärskola. Verksamhetsanpassningar för ett ökat
elevunderlag inför läsåret 21/22 men främst inför läsåret 22/23 behövs. Se inledande stycke.
Polhem grundsärskola

Lokaler på området nyttjas gemensamt med flertalet andra verksamheter inom UAF.
Samplanering och gemensamma prioriteringar måste ske för optimalt lokalutnyttjande på
totalen.
Norrbacka grundsärskola

Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Solberga grundsärskola

Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Lövsta resursskola och en särskoleelev

Diskussioner pågår tillsammans med Lövsta resursskola om bästa möjliga samutnyttjande
av lokaler.

Investeringsplan Barn- och elevhälsan

Barn och elevhälsan har på flera av skolorna icke ändamålsenliga lokaler för verksamheten. På
många skolor delas lokaler av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, kulturskolan samt
psykolog. Barn- och elevhälsans önskan är att skolkurator och psykolog får ett gemensamt rum och
att skolsköterskan har ett eget rum samt att dessa uppfyller gällande lagkrav.
Nödvändiga åtgärder kommer i första hand att ske i samband med PU och övriga
arbeten/verksamhetsanpassningar och anges under respektive skola/förskola.
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att komplettera uppdraget till förvaltningen som gavs på nämnden i oktober
gällande Herkulesvägen i Visby. Tilläggsuppdraget är att utreda en flytt av
utbildningen anläggningstekning från Lundbygatan och eventuella andra
utrymmeskrävenade undervisningar som idag har ont om utrymme och bedrivs i
bristfälliga lokaler.
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1. Bakgrund
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett stående uppdrag från Regionfullmäktige, att till
budgetberedningen varje år redovisa investeringsplan för de närmaste åren.
I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ” Att nå balans mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga regionnyttan”. Strävan är
att få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så att de gynnar våra långsiktiga mål och bidrar till
Region Gotlands strategiska lokalplanering.
Anmärkning: Driftkostnaden är i alla förslag nedan uträknad med schablonen 8 % av investeringen.
(Kapitalkostnad och övriga kostnader som el, värme, vatten mm.)
1.1 Elevprognos
Senaste prognosen är från 2020-03-03 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk
framskrivning med antaganden om nybyggnation.

Folkmängd i Region Gotland efter ålder
Ålder /
År

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0-5

3 458

3 438

3 500

3 511

3 520

3 564

3 585

3 596

3 601

3 602

3 599

6-9

2 619

2 621

2 571

2 574

2 605

2 567

2 602

2 592

2 583

2 607

2 628

10-12

1 944

2 077

2 096

2 082

2 045

2 068

2 013

2 031

2 020

2 047

2 032

13-15

1 838

1 877

1 919

2 005

2 131

2 150

2 133

2 095

2 114

2 063

2 081

16-18

1 828

1 840

1 876

1 922

1 956

1 997

2 072

2 183

2 197

2 182

2 148

19-24

3 834

3 765

3 810

3 806

3 824

3 850

3 855

3 843

3 888

3 971

4 058

25-44

13 022

13 113

13 207

13 317

13 421

13 546

13 570

13 587

13 638

13 662

13 710

45-64

15 864

15 752

15 589

15 502

15 364

15 344

15 270

15 206

15 127

15 047

14 902

65-79

11 466

11 651

11 833

11 865

11 857

11 811

11 699

11 559

11 512

11 498

11 546

80-100
Totalt

3 813
59 686

3 952
60 086

4 084
60 486

4 303
60 886

4 564
61 286

4 789
61 686

5 088
61 886

5 394
62 086

5 608
62 286

5 808
62 486

5 983
62 686

Prognos 2020-03-03

Wisbygymnasiet förväntas få fler elever samtidigt som Vuxenutbildningen och Folkhögskolan expanderar. Detta har gjort att tillgången på lokaler blivit en begränsande faktor för verksamheternas
tillväxt. Antalet innevånare i åldersgruppen 16–18 år som kan söka till Wisbygymnasiet kommer att
öka med 321 (17 %) mellan år 2021 och 2027.
Antalet innevånare i åldersgruppen 19–64 kommer att öka med 47 st (1 0/00) mellan år 2021 och
2027.
Prognosen för vuxenutbildning är osäker men mycket tyder på att kompetensförsörjningsbristen
framöver kommer att innebära en ökning av behovet av vuxenutbildning. Det handlar dels om att
höja utbildningsnivån för kortutbildade, nyanlända och kunna erbjuda kompetenshöjande insatser
men även yrkesväxling för de som redan har ett arbete. Lärcentrumverksamheten inom Vuxenutbildningen förväntas växa de närmaste åren.

2. Framtida lokalisering av Gymnasie- och vuxenutbildnimng
Förvaltningen avser att starta en utredning om hur lokalbehoven för gymnasieskolan och Vuxenutbildningen ska lösas på lång sikt. För att kartlägga dagens lokalutnyttjande är en utredning genomförd gemensamt mellan Vuxenutbildningen och Wisbygymnasiet som analyserat beläggningen av
salar och verkstäder. Schemaläggning av verkstadslokaler och lektionssalar skall ske i samarbete
mellan skolorna. Det bör beaktas att vuxenutbildning till skillnad från ungdomsgymnasiet inte är
beroende av samma arbetstider eller terminstider varför det bör finnas möjligheter att kunna an-
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vända samma lokaler under olika tider. Beroende på var flaskhalsarna uppstår kommer alternativa
lösningar att tas fram.
2.1
Utrikesfödda
Denna prognos bygger på ca 75 anvisningar per år under 2020–2030.
2.2
Tillgänglighet, säkerhet och trygghet
Under 2019/2020 har omfattande investeringar gjorts på Wisbygymnasiet för att underlätta för elever med olika funktionsnedsättningar. Taktila stråk har skapats i Sävehuset och på gångbanor.
Översyn av akustisk miljö har gjorts. Ramper och automatiska dörröppnare. För att kunna möta behoven oavsett var inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet som de uppstår äskas 200 KSEK per år.

Efter genomgång av säkerhetsarbetet har åtgärder påbörjats såsom övervakning, elektroniska lås
samt överfallslarm. Detta i kombination med ett förbättrat arbete med personal och elever har höjt
säkerheten och tryggheten för personal och elever
För fortsatt säkerhetsarbete äskas 500 KSEK/år de följande åren.

3. Wisbygymnasiet (WG)
3.1
Elevprognos
Senaste prognosen är från 2020-03-03 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk
framskrivning och antaganden om byggnation.
Folkmängd 16–18 år i Region Gotland
Ålder / År
16-18

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1 828

1 840

1 876

1 922

1 956

1 997

2 072

2 183

2 197

2 182

2 148

Prognos 2020-03-03

WG:s lokalbehov är beroende av vilket programval eleverna gör och det är svårt att förutse hur eleverna kommer att välja. Därför är strävan att så många som möjligt av lokalerna är flexibla och passar samtliga program. De speciallokaler som behövs för yrkesprogrammen begränsas till endast det
som är specifikt för dessa yrkeskurser.
3.2

Broväg och Herkulesväg.

Förvaltningen har startat ett arbete för att kunna fortsätta verksamheten i norra Visby under överskådlig tid.
Lokalerna på Herkulesvägen är idag delvis slitna och motsvarar ej kraven för en modern undervisning. Behov finns för upprustning och anpassning av lokalerna för VF, EE, RX och BA. Kostnaden enligt den uppskattning som TKF gjort för att anpassa och renovera dagens lokaler uppgår till
ca 10 MSEK. Detta finns beviljat för 2020/2021.
Delar av lokalerna på Broväg är nyrenoverade och i gott skick.
3.3

Lundbygatan

75 % av lokalerna hyrs av Bergkvarabuss AB och 25 % hyrs av Wisbygymnasiet, anläggningsteknik. Tillhörande markytor disponeras av hyresgästerna enligt överenskommelse.
Tidigare har Wisbygymnasiet under ett antal år varit ensam hyresgäst med 25 %. Byggutbildning för
Komvux har hyrt en mindre del av fastigheten. Komvux har nu flyttat ut till annan lokal.
Region Gotland vill erbjuda denna lokal som permanent depå för den operatör som bedriver Gotlands Kollektivtrafik. Detta innebär att WG måste lämna fastigheten.
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Som långsiktig lösning är parterna överens om att WG skall flytta till en annan plats. Av undervisningsskäl är skolans önskemål är att bygga en separat paviljong i anslutning till övningsområdet.
Bygglov finns beviljat för detta. Uppskattad kostnad ca 5 MSEK.
Tekniska Nämnden (TN) hemställer hos Regionstyrelsen om ett tilläggsanslag med totalt 6 MSEK
för att uppföra paviljonger för anläggningsprogrammet. Uppförandet av utbildningsfaciliteterna ska
enligt TN ske på Gotland Grönt Centrum i egna lokaler.
I väntan på den långsiktiga lösningen har Bergkvarabuss AB och Wisbygymnasiets genomfört åtgärder för att öka säkerheten för elever och personal.
3.4

Solrosenområdet.

De flesta byggnader på Solrosenområdet har fått förnyad ventilation och värmeåtervinning som
uppfyller kraven på en modern, arbetsmiljövänlig och energieffektiv drift.
Polhemhuset (Fordons- och transportprogrammet (FT). Beslut att starta en ny inriktning mot
lastbil- och mobila maskiner. För detta har huset delvis återställts till ungefär den planlösning som
varit tidigare. Byggnaden är i stort behov av PU och verksamhetsanpassningar. För att kunna ta
emot elever har en skyndsam anpassning och utjämning av golvytan gjorts.
Hansahuset. Inga åtgärder planeras
Desideriahuset. Inga åtgärder planeras.
Steffenhuset. Inga åtgärder planeras.
Sävehuset. Inga åtgärder planeras.
E-huset. Inga åtgärder planeras.
Matsal och kök. Avdelningen för måltid på Regionstyrelseförvaltningen planerar en mindre ombyggnad av köket. En översyn av lokalytan där ev. borttagande av befintligt kapprum till förmån för
ökad sittyta samt mat- och diskstationer.
Idrottshallarna. Inga åtgärder planeras.

4. Gotlands folkhögskola (GFH)
Folkhögskolan finns i Hemse och Fårösund. Antalet elever förväntas vara oförändrat de närmaste
åren. Detta innebär att de åtgärder som planeras är underhåll och modernisering av befintliga lokaler. På lång sikt finns önskemål om att skapa nya utbildningsplatser. Vård och omsorg, omställning,
tolkutbildning
4.1

Hemse

Idag ca 200 elever varav ett 50-tal inackorderade. Utbildningen Livskraft har avslutats. En ny utbildning inom vård och omsorg har startats för nyanlända.
Foto och textilhuset har förändrat sina utbildningar och önskar därför en ombyggnad. Ta bort väggar, ordna en förbipassage. För detta äskas 100 KSEK till en förstudie.
Enligt den nyligen genomförda måltidsutredningens förslag berörs ej kök/matsal på Folkhögskolan.
Kök och matsal har behov av en förbättrad diskinlämning och diskutrustning. Arbetsmiljön idag är
inte acceptabel. För att hitta ett kostnadsförslag och en lämplig lösning äskas 400 KSEK till en förstudie.
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7.1.1 Elevhemmet Nygårds

Refererande till 2020 års strategisk plan och budget där bakgrund och beslut beskrivs i detalj.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har begärt en förnyad utredning på konsekvenserna av
om elevhemmet avvecklas utan att ersättas. Inga åtgärder planeras förrän det tagits förnyade beslut.
Temporära lösningar som är gjorda: nya utrymningsvägar, svartmögel borttaget, avloppen rensade.
Detta innebär att det idag inte är någon säkerhetsrisk att vistas i lokalerna.
4.2
Fårösund
Idag ca 150 studenter. Lokalerna i Fårösund hyrs av Offentliga Hus AB. Avtalen är tecknade mellan
GFH och hyresvärden. Region Gotlands policy är att alla externa hyresavtal tecknas av TKF och att
sedan verksamheterna hyr av TKF. Detta arbete är påbörjat och avslutas under 2021.

5. Vuxenutbildningen
5.1
Elevprognos
Antalet innevånare i åldersgruppen 19–64 är oförändrat mellan år 2021 och 2027.
Elevantal 2018-2020

2018
1664

2019
1886

2020
2391

2021

Antalet elever ökar stadigt till Vuxenutbildningen. Det finns flera orsaker; efterfrågan på rätt arbetskraft från offentliga och privata arbetsgivare, karriärväxling.
Det är svårt att prognostisera, elever från Uppsala Universitet Campus Gotland läser sfi, ökad
ohälsa i samhället vilket ger förändrad skolgång under livet. Mer studier som flex, del eller heldistans vilket medför anpassade lokaler och att undervisningen också sker på kvällar. Ökat antal elever innebär också behov av förstärkning inom personalgruppen t.ex. pedagoger, studiestödjare, Studie- och-yrkesvägledning och administration.
Särvux/Lärvux är en ny elevgrupp som idag är en del av Vuxenutbildningen. Det är svårt att prognosticera antalet elever men erfarenhet från Särskolan visar att det finns behov av anpassade salar,
yrkeslokaler och ytterligare tillgänglighetsanpassning. En kartläggning av målgruppens behov påbörjas i februari 2021.
5.2
Lokalbehov
Vuxenutbildningen har stora delar av sin verksamhet på Gesällgatan (fastighet Hackspetten 17).
Vuxenutbildningen har sedan 2020-08-01 tillgång till F-huset på Hackspetten (tidigare Lotsen) vilket förbättrat situationen. Vuxenutbildningen bedriver också verksamhet i lokaler som delas med
Wisbygymnasiet på Broväg (Svetsutbildning), Solrosen (Kock, finsnickeri, Yrkeshögskola samt
Vård och omsorgsutbildning). Vuxenutbildningen hyr också lokaler för byggutbildning i Flexhuset.

Vuxenutbildningens lokaler är inte anpassade och funktionella för dagens verksamhet. Detta i kombination med att det är för få ytor och rum. Brist på arbetsrum, idag används två fullstora klassrum
som kontor. Klassrummen är för små för dagens undervisningsgrupper.
Inom kort krävs stora investeringar i belysning, brandskydd, säkerhet och ventilation då aggregat
och system är gamla och behöver bytas ut.
Vuxenutbildningen behöver idag lokaler för såväl administration, teoretisk och praktisk undervisning som är mer flexibla då verksamheten snabbt förändras. Det behövs fler grupprum för studier
på egen hand men också för elever med särskilt stöd. Fler platser för distansstudier.
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För att klara den förväntade ökningen så prognosticerar Vuxenutbildningen behov av ytterligare
cirka 2-3 klassrum, 4 grupprum/samtalsrum, 6–8 arbetsplatser, personalrum, vilrum, tvättstuga och
förrådsutrymmen. Allt beror också på i vilken omfattning lokalerna kan nyttjas i samverkan med
Wisbygymnasiet.
Det förändrade utbudet behöver tillgång till anpassade lokaler för yrkesutbildningar (verkstad, restaurang, vård- och omsorg, elteknik med mera). Yrkesutbildningar och de lokalbehov som detta
medför ska samplaneras med Wisbygymnasiet. Idag bromsas uppstart och utveckling av yrkes- och
lärlingsvuxutbildningar på grund av bristande möjlighet att samutnyttja lokaler. En kartläggning är
genomförd 2020 som analyserat beläggningen av salar och verkstäder.
Schemaläggning av verkstadslokaler och lektionssalar sker idag i samma schemaprogram. Koordinering och dialog av verksamheterna och planeringsprocesserna skall utvecklas vidare med Wisbygymnasiet.
UAF kommer i samarbete med TKF att genomföra ett omfattande anpassnings- och underhållsarbete av de befintliga lokalerna. Planändringar, ny ventilation, vatten, värme och avlopp. Golv, tak
och belysning. För detta arbete finns 10 MSEK beviljat för år 2021 till 2023.
Vid detta arbete behöver evakueringslokaler erbjudas. Önskan att använda samma lokaler som skapas för renoveringen av Södervärnskolan och för Alléskolan. Detta gör att arbetet på Vuxenutbildningen kan ske därefter 2024-2025. Vuxenutbildningens huvudbyggnad som ska renoveras rymmer
idag ca 2500 kvm och antalet rum är 17 klassrum, till detta tillkommer Lärcentrumverksamheten
med tentamenssal, studietek, verkstad och Infotek.
Lokalerna på Gesällgatan 7 består av en huvudbyggnad som ägs av Region Gotland och en paviljong som hyrs av en extern hyresvärd. Paviljongen har stora brister bland annat i temperaturreglering och ljudmiljön. En plan för att ersätta paviljongen behöver göras under 2021.
(se ovan punkt 3; Framtida lokalisering av Gymnasie- och vuxenutbildning)
Hackspettenkvarteret med många olika verksamheter

Polhemskolan

Arbetsmarknads- och
Integrationsenheten

Modersmålsenheten
Barn- och elevhälsan
”Sjöfartspaviljongen”,
Särskola.

Lotsen, mottagningsenhet för nyanlända

”Långa längan” Planerat för
praktisk/estetiska ämnen.

Vuxenutbildningen
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6. Arbetsmarknads- och Integrationsenheten
Inga planerade åtgärder.

7. Ungdomsenheten
Ungdomsgårdarna på Gotland emotser motsvarande ökning som högstadieskolorna. I åldersgrupperna 10-18 år prognosticeras en ökning på 440 ungdomar. (10%)
Fårösund, samverkar tillsammans med Bubblan. Finns sedan 2019 i samma byggnad som Fårösundskolan. Nyrenoverade lokaler. Tillgång till idrottshall. Mindre ombyggnader för att återställa
från bibliotek till ungdomsgårdsverksamhet. Kostnad 100 KSEK. Inga övriga åtgärder planerade.
Slite (BUBBLAN), samverkar tillsammans med Fårösund. Bubblan Ungdomsgård ligger i Solklintsskolan lokaler. Lokalerna är nyrenoverade och i gott skick. Inga åtgärder planeras.
Roma (AMOR), samverkar tillsammans med Citygården. Amor Ungdomsgård delar byggnad med
bibliotek och apotek. Nyrenoverade lokaler och inga övriga åtgärder planeras.
Hemse (HUGG), samverkar tillsammans med KUFF. HUGG ungdomsgård finns på övervåningen i kommunhuset. Lokalerna är nyrenoverade och i gott skick. Belysning och trygghetsskapande åtgärder behövs i närheten av lokalen. Kostnad cirka 100 KSEK. fördelning?
Klintehamn (KUFF), samverkar tillsammans med HUGG. Finns i anslutning till Klinteskolan och
delar byggnad med idrottshallen och har även tillgång till denna på fredagskvällarna. Slitna lokaler
med behov av periodiskt underhåll. Efter renovering äskas 50 KSEK till inventarier. Inga övriga åtgärder planeras.
Visby, Gråbo (PUMA), Puma finns i egna lokaler i anslutning till Gråboskolan. Delar lokaler med
storbarnsfritids. Tillgång till idrottshall.
Visby, Solberga (Citygården), samverkar tillsammans med Amor. Finns i Solbergaskolans elevcafé. Behov av samtalsrum. Bättre belysning av skolgården utanför Citygården för att öka säkerhet
och trygghet. Kameraövervakning. Kostnad ca 50 KSEK.
Visby, Korpen, (Fenix ungkulturhus), är en mötesplats för ungdomar mellan 16–25 år. Fenix
finns i ett eget hus på Korpenområdet vid Norra Hansegatan 4 i Visby. Huset är i dåligt skick och
är i behov av ombyggnad av ventilation, vatten och avlopp. Även utbyte av golv, innertak och modernare belysning. Förstudie och kostnadsuppskattning beställs under 2021. Behövs även ses över
brandlarm och inbrottslarm. Kostnad cirka 300 KSEK
För ett omfattande PU kalkyleras enligt nyckeltalet 10 KSEK/m2 och en yta på 540 m2 en totalkostnad på 5,4
MSEK år 2023. Tillkommer en kostnad för inventarier efter PU ca 500 KSEK.
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Investeringsäskanden
2022-2027 + prognos 2028-2032
Nämnd/Förvaltning: GVN/UAF, rev 210201
GVN/UAF
Kategori 1, Lokaler

Projekttext

Prio
Investering
1,2,3 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Total

Prognos

2022-2027 2028-2032

Kapitalkostnad
2023 2024 2025 2026

Pott
Maskiner, inventarier
Pott maskiner, verktyg, inventarier (100/år)
Investeringar enligt plan
Wisbygymnasiet
Möbler inventarier

3 200
1

Renovering och anpassning. 10 mnkr beviljat
2020-2021. Genomförs 2022-2023
Vuxenutbildningen
1
Vuxenutbildningen
Möbler inventarier
Nya investeringsförslag

3 200

3 200

3 500

3 500

300
5000

4000
1 000

700

Wisbygymnasiet/Vux/
ungdomsgårdar

Tillgänglighet: Syn, hörsel, allergi mm
Säkerhet: Belysning, kortläs, kameror, larm

1

700

Wisbygymnasiet
Fenix Ungkulturhus
Totalt investeringar

Lokaler för anläggningsteknik
Verksamhetsanpassning, renovering

1
1

5 000

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3 200

5400
14 200 14 300

700

3 900

700

3 900

700

4 200

700

4 200

19 800

17 500

300

24

24

24

24

9 000
1 000

400
0

720
80

720
80

720
80

56

112

168

224

4 200

5 400
39 700

3 500

21 000

400
400
400
400
0
432
432
432
880 1 768 1 824 1 880

lokalinvesteringar – prioritetsordnas
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

Anm: Driftkonsekvenser är räknade med en schablon om 8 procent på investerat kapital. Inkluderar internränta med två procent. Kapitalkostnad för pott beräknas inte.

pitalkostnad
2027 2028

räknas inte.

24

24

720
80

720
80

280

336

400
400
432
432
1 936 1 992

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/293
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Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Årsredovisning 2020 för Region Gotlands förvaltade stiftelser
Förslag till beslut



Regionstyrelsen godkänner upprättade årsredovisningar för räkenskapsåret
2020 avseende samtliga stiftelser med anknuten förvaltning.



Regionstyrelsen utser regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius att
underteckna respektive stiftelses årsredovisning.

Sammanfattning

Regionstyrelsens förvaltning har upprättat årsredovisningar för 2020 för samtliga
stiftelser som har så kallad anknuten förvaltning.
Sammanlagt omfattar den anknutna förvaltningen 11 stycken särförvaltade och 4
stycken samförvaltade donationsstiftelser.
När en stiftelse har så kallad anknuten förvaltning är utgångspunkten att det högsta
beslutande organet för förvaltningen i princip ska besluta om årsredovisningen och
att samtliga ledamöter i detta organ ska underteckna årsredovisningen. Det högsta
beslutande organet i detta fall är regionstyrelsen. Om förvaltaren har ett stort antal
stiftelser kan andra rutiner behövas. I sådana fall godtar länsstyrelsen att det högsta
beslutande organet för stiftelserna i protokoll godkänner årsredovisningarna för de
förvaltade stiftelserna samt att ett särskilt uppdrag lämnas åt viss person att
underteckna respektive stiftelses årsredovisning.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsens ordförande utses att
underteckna årsredovisningarna för samtliga förvaltade stiftelser.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
RSF Ekonomi: Mikael Wollbo, Birgitta Ronström, Ulrika Jansson
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Årsredovisning 2020 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Gotlands kommuns sociala samstiftelse (9101)
Organisations nr 834001-8335

Förvaltningsberättelse
Gotlands kommuns sociala samstiftelse bildades genom permutation, sammanslagning av 83 stiftelser
1993-12-22 enligt Kammarkollegiets beslut dnr 50-40-91. 2001 har det tillförts ytterligare 4 stiftelser enligt
Kammarkollegiets beslut dnr 431-5190-00. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland så kallad anknuten
förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att dela ut bidrag till behövande inom Gotlands kommun. Utdelning får inte ske till
ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.
Främjande av ändamålet
Av 2020 års disponibla medel 280 tkr, har 278 tkr delats ut till 218 behövande.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen blev 493 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgår till 55 tkr och
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen till 10 773 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta gav 339 tkr. Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 10 713 tkr och marknadsvärdet
på balansdagen var 13 488 tkr (2019 13 349 tkr).

Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2020
339
493
10 762

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Kapitalisering, 10% av löpande avkastning
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2019
409
302
10 547

2018
387
331
10 544

Bundet eget kapital
10 267 591
208 091
28 460
10 504 142

2017
373
283
10 503

2016
374
536
10 517

Fritt eget kapital
279 895
492 695
-208 091
-28 460
-278 400
257 639

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst/-förlust som tillförts/belastat bundet eget kapital
Kapitalisering enligt stadgar 10%
Disponibelt av årets resultat

492 695
-208 091
-28 460
256 144

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.

1 (6)

Årsredovisning 2020 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Gotlands kommuns sociala samstiftelse (9101)
Organisations nr 834001-8335

Resultaträkning, kr
2020

2019

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter

339 373
0
339 373

409 041
0
409 041

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

-54 769
-54 769

-97 805
-97 805

Förvaltningsresultat

284 604

311 236

321 531
-113 440

0
-9 440

492 695

301 796

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

Årets resultat
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Årsredovisning 2020 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Gotlands kommuns sociala samstiftelse (9101)
Organisations nr 834001-8335

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not

2020

2019

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

10 712 875

10 465 412

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

2

59 731

92 898

10 772 606

10 558 310

-10 504 142
-257 639
-10 761 781

-10 267 591
-279 895
-10 547 485

-10 825
-10 825

-10 825
-10 825

-10 772 606

-10 558 310

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

3

4

Summa eget kapital och skulder
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Årsredovisning 2020 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser
Gotlands kommuns sociala samstiftelse (9101)
Organisations nr 834001-8335

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Årsredovisning 2020 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser
Gotlands kommuns sociala samstiftelse (9101)
Organisations nr 834001-8335
Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital liksom fastställd kapitalisering 10%. Resterande del av årets resultat redovisas
som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning kommande år.
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Gotlands kommuns sociala samstiftelse (9101)
Organisations nr 834001-8335
Noter
1 Förändring långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2020
10 466
3 538
-3 291
10 713

Agenta fondandelar och värden
Alternativa Räntor
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa
2

2019
10 475
460
-469
10 466

2018
10 438
37
0
10 475

Anskaffningsvärde Bokfört värde Marknadsvärde
4 240 902
4 240 902
4 513 368
1 770 889
1 770 889
2 246 294
3 556 307
3 556 307
5 599 840
350 000
350 000
381 957
794 777
794 777
746 590
10 712 875
10 712 875
13 488 049

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

59 731

3

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"

4

Upplupna kostnader
Faktura revision 2020 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2020 Länsstyrelsen

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor
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-10 000
-825

Årsredovisning 2020 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Elsa Berglunds stiftelse (9102)
Organisations nr 834001-8392

Förvaltningsberättelse
Elsa Berglunds stiftelse bildades enligt testamente av den 31 augusti 1934 och bouppteckningsbesked av den
22 maj 1948. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål var att ”användas för fattiga sjuka i Sjonhems socken för att sätta dem i stånd att rådfråga
läkare samt gälda kostnader för läkarevård, medicin och sjukhusvistelse.” Enligt permutationsbeslut 13 maj
1960 ändrades ändamålet så att kontanta bidrag fick delas ut till inom Sjonhems församling mantalsskrivna
och bosatta sjuka personer i behov av ekonomisk hjälp.
Eftersom stiftelsen hade ett så begränsat upptagningsområde och preciserat ändamål var det mycket svårt att
uppnå stiftelsens ändamål. Efter en permutation år 2003 (Kammarkollegiet beslut dnr 430–18823–02) får
stiftelsen även använda den disponibla avkastningen till hjälp åt sjuka personer, vilka är i behov av ekonomisk
hjälp och är bosatta i socknar som gränsar till Sjonhem (Ala, Ganthem, Halla, Viklau och Vänge socknar).
Främjande av ändamålet
Av 2020 års disponibla medel 162 tkr, har 74 tkr delats ut till 4 behövande.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 191 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 22 tkr och
skatt har belastat resultatet med 57 tkr. Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 3 012 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta gav 86 tkr. Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 2 756 tkr och marknadsvärdet på
balansdagen var 3 357 tkr (2019 3 301 tkr).

Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2020
86
191
2 991

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar efter skatt
Kapitalisering 10%
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2019
81
31
2 873

2018
74
35
2 958

Bundet eget kapital
2 711 512
144 951
4 630
2 861 093

2017
68
56
2 966

2016
104
121
2 976

Fritt eget kapital
161 895
191 256
-144 951
-4 630
-73 700
129 869

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst/-förlust som tillförts/belastat bundet eget kapital
Kapitalisering enligt stadgar 10%
Disponibelt av årets resultat

191 256
-144 951
-4 630
41 674

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Elsa Berglunds stiftelse (9102)
Organisations nr 834001-8392

Resultaträkning, kr
2020

2019

85 978
0
0
85 978

80 705
0
0
80 705

-22 260
-22 260

-44 844
-44 844

63 718

35 861

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

210 953
-26 537

8 151
0

Årets resultat före skatt

248 134

44 012

Skatt

-56 878

-12 924

Årets resultat efter skatt

191 256

31 088

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Intäktsränta Skatteverket
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader
Förvaltningsresultat
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Elsa Berglunds stiftelse (9102)
Organisations nr 834001-8392

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not
Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Skattefordran
Bank
Summa tillgångar

2020

2019

1

2 756 272

2 535 879

2
3

33 853
222 085
3 012 210

77 829
278 102
2 891 810

-2 861 093
-129 869
-2 990 963

2 711 512
161 895
2 873 407

-7 578
-13 669
-21 247

7 578
10 825
18 403

-3 012 210

2 891 810

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna skattekostnader
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

4

5
6

Summa eget kapital och skulder
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Elsa Berglunds stiftelse (9102)
Organisations nr 834001-8392

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Elsa Berglunds stiftelse (9102)
Organisations nr 834001-8392

Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital liksom fastställd kapitalisering 10%. Resterande del av årets resultat redovisas
som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning kommande år.
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Elsa Berglunds stiftelse (9102)
Organisations nr 834001-8392
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Agenta fondandelar och värden
Alternativa Räntor
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa

2
3

4
5
6

2020
2 536
1 547
-1 327
2 756
Anskaffningsvärde

984 214
553 951
879 176
87 000
251 931
2 756 272

Skattefordran
För hög preliminär debiterad och inbetald skatt 2020
Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236
Skattekonto
Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
Upplupna skattekostnader
Preliminär debiterad skatt december 2020
Upplupna kostnader
Faktura revision 2020 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2020 Länsstyrelsen
Faktura handläggning av bidrag 2020 Socialförvaltningen

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor
6

2019
2 603
110
-177
2 536

2018
2 529
74
0
2 603

Bokfört värde Marknadsvärde

984 214
553 951
879 176
87 000
251 931
2 756 272

1 047 105
608 409
1 370 092
94 944
236 626
3 357 176

33 853
222 085
178 812
43 273

-7 578
-13 669
-10 000
-825
-2 844

Årsredovisning 2020 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Åkermans donation (9103)
Organisations nr 834001-8293

Förvaltningsberättelse
Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Åkermans donation bildades den 6 mars 1944 enligt ett av Nanny
Åkerman upprättat testamente den 26 november 1932. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland, så kallad
anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att ”räntan årligen vid juletid skall i form av pension utdelas till behövande ensamma
damer ur klassen pauvres honteux i Visby med belopp ej understigande 100 kronor till var och en”. Att dessa
behövande ensamma damer skall vara folkbokförda i Visby församling samt ålderstigna, förtydligandes under
edlig förpliktelse av systern Dika Åkerman den 6 juni 1944.
Främjande av ändamålet
Av 2020 års disponibla medel, 2 426 tkr, har 2 340 tkr betalats ut fördelat på 73 behövande. Totalt kom det in
110 ansökningar. Utdelning har skett utifrån att sökanden är behövande och inte har förmögenhet över
prisbasbeloppet 2020, samt att pensionen inte får vara för högre än 4*prisbasbeloppet.
Fullföljdsgraden 2020 uppgick till 98 %. För perioden 2016-2020 uppgår fullföljdsgraden till 121 %.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 15 525 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 185 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 96 701 tkr. Kapitalet har varit placerat i Agenta
fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning och ränta uppgick till 3 044 tkr. Försäljning
och omplacering av fondandelarna gav en vinst på 12 665 tkr vilken tillförts stiftelsekapitalet.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 96 306 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var
117 971 tkr (2019 116 365 tkr).

Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2020
3 044
15 525
96 643

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2019
2 829
3 189
83 458

2018
2 666
3 227
82 648

Bundet eget kapital
81 031 415
12 665 598
93 697 013

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst/-förlust som tillförts/belastat bundet eget kapital
Disponibelt av årets resultat

2017
2 382
4 154
81 622

2016
1 443
2 814
79 843

Fritt eget kapital
2 426 422
15 524 764
-12 665 598
-2 340 000
2 945 588

15 524 764
-12 665 598
2 859 166

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Åkermans donation (9103)
Organisations nr 834001-8293

Resultaträkning, kr
2020

2019

3 043 980
0
3 043 980

2 829 115
0
2 829 115

-184 814
-184 814

-439 200
-439 200

2 859 166

2 389 915

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

13 625 283
-959 685

868 961
-69 433

Årets resultat

15 524 764

3 189 443

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

Förvaltningsresultat
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Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Åkermans donation (9103)
Organisations nr 834001-8293

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not

2020

2019

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

96 306 461

83 196 883

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

2

394 757

271 779

96 701 218

83 468 662

-93 697 013
-2 945 588
-96 642 601

-81 031 415
-2 426 422
-83 457 837

-58 617
-58 617

-10 825
-10 825

-96 701 218

-83 468 662

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

3

4

Summa eget kapital och skulder
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Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Åkermans donation (9103)
Organisations nr 834001-8293

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Åkermans donation (9103)
Organisations nr 834001-8293
Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är
tillgängligt för utdelning kommande år.
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Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Åkermans donation (9103)
Organisations nr 834001-8293
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Agenta fondandelar och värden
Alternativa Räntor
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa

2

2020
83 196
56 539
-43 429
96 306

2019
82 068
6 529
-5 400
83 197

2018
81 089
2 666
-1 687
82 068

Anskaffningsvärde Bokfört värdeMarknadsvärde
33 270 069
33 270 069
36 685 982
18 190 523
18 190 523
19 983 826
32 991 917
32 991 917
49 652 794
3 125 000
3 125 000
3 410 327
8 728 952
8 728 952
8 237 713
96 306 461
96 306 461
117 970 642

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

394 757

3

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"

4

Upplupna kostnader
Faktura revision 2020 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2020 Länsstyrelsen
Faktura handläggning av bidrag 2020 Socialförvaltningen

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor
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-10 000
-825
-47792
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Samstiftelsen för sjukvård (9104)
Organisations nr 834001-8582

Förvaltningsberättelse
Samstiftelsen för sjukvård bildades genom permutation, sammanslagning av åtta stiftelser 1988-10-06 enligt
Kammarkollegiebeslut dnr 24-1173-86. 1993-12-22 tillkom ytterligare två stiftelser genom permutationsbeslut Kammarkollegiet dnr 50-40-91. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland så kallad anknuten förvaltning .
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att dela ut bidrag till patient som på grund av sjukdom fått sin ekonomiska ställning
försämrad. Hjälp till eftervård, ortopediska och andra hjälpmedel, dock ej tandprotes, vanliga glasögon,
konvalescentvård och rekreationsresa. Ej heller för ändamål som skall bekostas med allmänna medel eller till
bestridande av utgift i den del som täcks av medel från allmän försäkringskassa.
Främjande av ändamålet
Av 2020 års disponibla medel 22 tkr, har 22 tkr fördelats till 7 som fått försämrad ekonomi på grund av
sjukdom.
Resultat och ställning
Årets resultat uppgår enligt resultaträkningen till 53 tkr och kostnader för förvaltningen till 15 tkr.
Stiftelsens tillgångar uppgår enligt balansräkningen till 1 309 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta gav 40 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelarna i Agenta gav en vinst på 28 tkr.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 1 201 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var
1 514 tkr (2019 1 522 tkr).

Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2020
40
53
1 299

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Kapitalisering, 10% av löpande avkastning
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2019
48
20
1 268

2018
46
30
1 286

Bundet eget kapital
1 246 056
28 208
2 492
1 276 756

2017
45
26
1 276

Fritt eget kapital
21 806
53 132
-28 208
-2 492
-21 800
22 438

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst/-förlust som tillförts/belastat bundet eget kapital
Kapitalisering enligt stadgar 10%
Disponibelt av årets resultat
Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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2016
45
56
1 285

53 132
-28 208
-2 492
22 432
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Samstiftelsen för sjukvård (9104)
Organisations nr 834001-8582

Resultaträkning, kr
Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

Förvaltningsresultat

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

Årets resultat

2

2020

2019

39 781
0
39 781

48 441
0
48 441

-14 857
-14 857

-31 740
-31 740

24 924

16 701

40 900
-12 692

3 793
0

53 132

20 494
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Samstiftelsen för sjukvård (9104)
Organisations nr 834001-8582

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not

2020

2019

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

1 201 406

1 183 416

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

2

107 988

94 646

1 309 394

1 278 062

-1 276 756
-22 438
-1 299 194

-1 246 056
-21 806
-1 267 862

-10 200
-10 200

-10 200
-10 200

-1 309 394

-1 278 062

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

3

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

4

Summa eget kapital och skulder

3
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Samstiftelsen för sjukvård (9104)
Organisations nr 834001-8582

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Samstiftelsen för sjukvård (9104)
Organisations nr 834001-8582
Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital liksom fastställd kapitalisering 10%. Resterande del av årets resultat redovisas
som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning kommande år.
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Samstiftelsen för sjukvård (9104)
Organisations nr 834001-8582
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Agenta fondandelar och värden
Alternativa Räntor
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa

2

2020
1 183
410
-392
1 201
Anskaffningsvärde

444 565
203 581
397 411
39 250
116 599
1 201 406

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

2019
1 235
55
-107
1 183

2018
1 239
0
-4
1 235

Bokfört värde Marknadsvärde

444 565
203 581
397 411
39 250
116 599
1 201 406

473 006
258 898
629 177
42 834
109 595
1 513 510

107 988

3

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"

4

Upplupna kostnader
Faktura revision 2020 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2020 Länsstyrelsen

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350

Förvaltningsberättelse
Stiftelsen bildades den 30 augusti 1927 efter upprättat arvskifte i boet efter före detta tullförvaltare Niklas
Rudolf Odin som avled den 6 augusti 1926. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland så kallad anknuten
förvaltning.

Stiftelsens ändamål
1. Årligen anslås ett bestämt belopp till uppmuntran åt inom kommunen, före detta Linde kommun boende
och där mantalsskrivna personer för idkande av idrotts- eller konstgrenar såsom gotländskt bollspel och
varpakastning, hastighetslöpning, sång och musik även till premier åt barn i kommunens skolor. Nämnda
grenar bör dock inte premieras varje år.
2. För varje år skall någon del av räntan läggas till stiftelsekapitalet som med en sådan tillökning
inte får förminskas.
3. För all framtid underhålla Rudolf Odins samt hans föräldrars gravar på Linde kyrkogård.
4. Kommunen äger även rätt att årligen använda ett belopp för prydande med träd eller planteringar utmed
allmänna vägar och platser inom socknen, Linde.
5. Efter ovanstående äger kommunen rätt att använda återstående räntebelopp för kommunala ändamål,
dock inte sådana förvaltningsåtgärder som skall tillgodoses med allmänna medel.

Främjande av ändamålet
Av 2020 års disponibla medel 199 253 kr, har 184 213 kr beslutas att användas enligt protokoll, se
bifogad sammanställning, av de beslutade medlen har 111 000 kr bokförts som "Oförbrukade
beslutade medel 2020". Vilket innebär att 73 213 kr betalats ut, fördelat enligt nedanstående.
Hembygdsförening
Röjning Asa träsk och Duckarve hjulgrav
Hembygdsförening
Gravskötsel och blomsterprydnad vid Skolhuset
Hembygdsförening
Underhåll av väg till Asa träsk
Hembygdsförening
Grindar till Prästänget samt skötsel vid Prästgårdsruinen
Bastuförening
Driftbidrag bastu
Skolhusförening
Bidrag musiklekis, gymnastikgrupp och vävstuga
Skolhusförening
Sammanträde 200429 och 201014 samt kostnad ordförande
Skolhusförening
Fagningsdag vid skolhuset och sockenlunch
Unilight faktura 20200612-274
Elevpremier
Hembygdsförening
Röjning vid Lindekanten beslutat 2019 utbetalt 2020

3 000
5 000
4 000
7 000
20 000
13 000
1 400
8 000
3 813
6 000
2 000

Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 290 tkr.
Kostnader för förvaltningen uppgick till 43 tkr varav 18 tkr var styrelsens arvoden inklusive sociala avgifter.
Skatt på kapitalavkastningen har belastat resultatet med 95 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 8 529 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta uppgick till 291 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en vinst på 136 tkr
vilket justerats stiftelsekapitalet. Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 8 070 tkr och
marknadsvärdet på balansdagen var 10 160 tkr (2019 9 943 tkr).
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350

Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2020
291
290
8 496

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Kapitalisering 5%
Beslutade anslag och utdelningar
Oförbrukade beslutade medel 2020
Summa bundet/fritt eget kapital

2019
310
167
8 279

2018
294
183
8 376

Bundet eget kapital
8 079 994
107 299
9 151

8 196 445

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst/-förlust som tillförts/belastat bundet eget kapital
Kapitalisering enligt stadgar 5%
Disponibelt av årets resultat

2017
282
141
8 248

2016
291
340
8 269

Fritt eget kapital
199 253
290 328
-107 299
-9 151
-184 213
111 000
299 918

290 328
-107 299
-9 151
173 877

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management
AB i enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång
framgår i övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350

Resultaträkning, kr
2020

2019

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Intäktsränta Skatteverket
Summa intäkter

291 442
0
0
291 442

309 980
0
0
309 980

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

-42 975
-42 975

-76 227
-76 227

Förvaltningsresultat

248 467

233 753

256 940
-120 427

0
-6 604

Årets resultat före skatt

384 980

227 149

Skatt

-94 652

-60 351

Årets resultat efter skatt

290 328

166 798

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not

2020

2019

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

8 070 033

7 742 077

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Skattefordran
Bank och skattekonto

2
3

169 995
289 263

204 297
365 802

8 529 291

8 312 176

-8 196 445
-188 918
-111 000
-8 496 362

-8 079 994
-199 253
0
-8 279 247

-22 104
-10 825
-32 929

-22 104
-10 825
-32 929

-8 529 291

-8 312 176

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Oförbrukade beslutade medel 2020
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna skattekostnader
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

4

5
6

Summa eget kapital och skulder
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350

Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital, liksom fastställd kapitalisering på 5%. Resterande del av årets resultat
redovisas som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning kommande år.
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Agenta fondandelar och värden
Alternativa Räntor
Alternativa Räntor B
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa

2
3

4
5
6

2020
7 742
4 393
-4 065
8 070
Anskaffningsvärde

1 215 268
1 813 500
1 331 228
2 698 055
263 500
748 482
8 070 033

Skattefordran

2019
7 793
315
-366
7 742

2018
7 897
0
-104
7 793

Bokfört värde Marknadsvärde

1 215 268
1 813 500
1 331 228
2 698 055
263 500
748 482
8 070 033

1 298 076
1 909 959
1 688 251
4 270 376
287 559
705 612
10 159 833

169 995

För hög preliminär debiterad och inbetald skatt 2020
Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236
Skattekonto
Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
Upplupna skattekostnader
Preliminär debiterad skatt december 2020
Upplupna kostnader
Faktura revision 2020 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2020 Länsstyrelsen

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor
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289 263
228 992
60 271

-22 104
-10 825
-10 000
-825
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Carl Degermans stiftelse (9106)
Organisationsnr 834000-0523

Förvaltningsberättelse
Stiftelsen bildades enligt ett av Carl Degerman upprättat testamente den 9 juni 1923. Stiftelsen förvaltas av
Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning. 2016 blev allt stiftelsekapital disponibelt enligt
Kammarkollegiets beslut 2015-12-23 Dnr 9.2–6158-15.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att användas ”till något för staden eller dess innebyggare gagnande företag, som icke
lämpligen borde av skattemedel bestridas.”
Främjande av ändamålet
Regionstyrelsen beslutade 2014-12-17 § 418 att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet om att få
förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål den är bestämd. Syftet är att uppnå dels ett fullgörande av
stiftelsens ändamål dels en effektiv stiftelseförvaltning. Kammarkollegiet beviljade 2015-12-23
dnr 9.2–6158-15 permutationsansökan, vilket innebär att hela stiftelsekapitalet är utdelningsbart. Utdelning
sker vart 10:e år och sista utdelningen äger rum 2022. Slutredovisning skall lämnas till Länsstyrelsen enligt
besked 2016-01-05 (206-137-2016) varefter stiftelsen anses upplöst.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 28 tkr, kostnader för förvaltningen till 9 tkr, skatt har
belastat resultatet med 9 tkr. Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 1 080 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta uppgick till 25 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en vinst på 21 tkr.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 936 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var
1 184 tkr (2019 1 142 tkr).

Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2020
25
28
1 072

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Omföring till disponibla medel enl KK beslut 2015-12-23
Dnr 9.2-6158-15. LST beslut 2016-01-05 206-137-2016
Årets resultat
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2019
30
20
1 044

2018
28
24
1 025

2017
35
21
1 001

2016
34
26
979

Bundet eget kapital
0

Fritt eget kapital
1 044 751

0

27 678
0
1 072 429

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Allt kapital är disponibelt från och med 2016
Disponibelt av årets resultat

27 678
27 678

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Carl Degermans stiftelse (9106)
Organisationsnr 834000-0523

Resultaträkning, kr
2020

2019

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Intäktsränta Skatteverket
Summa intäkter

24 747
0
0
24 747

29 951
0
0
29 951

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

-9 494
-9 494

-20 617
-20 617

Förvaltningsresultat

15 253

9 334

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

30 779
-9 575

16 947
0

Årets resultat före skatt

36 457

26 281

Skatt

-8 779

-6 476

Årets resultat efter skatt

27 678

19 805
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Carl Degermans stiftelse (9106)
Organisationsnr 834000-0523

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not

2020

2019

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

936 002

890 051

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Skattefordran
Bank och skattekonto

2
3

18 375
125 515

20 633
141 529

1 079 892

1 052 214

0
-1 072 429
-1 072 429

0
-1 044 751
-1 044 751

-2 263
-5 200
-7 463

-2 263
-5 200
-7 463

-1 079 892

-1 052 214

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna skattekostnader
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

4

5
6

Summa eget kapital och skulder
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Carl Degermans stiftelse (9106)
Organisationsnr 834000-0523

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Carl Degermans stiftelse (9106)
Organisationsnr 834000-0523

Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är
tillgängligt för utdelning kommande år.
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Carl Degermans stiftelse (9106)
Organisationsnr 834000-0523
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Agenta fondandelar och värden
Alternativa Räntor
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa

2020
890

329
-283
936
Anskaffningsvärde

350 581
150 003
315 313
30 750
89 355
936 002

2019
944
35
-89
890

2018
951
202
-209
944

Bokfört värde Marknadsvärde

350 581
150 003
315 313
30 750
89 355
936 002

373 004
195 109
498 012
33 558
84 126
1 183 809

2

Skattefordran
För hög preliminär debiterad och inbetald skatt 2020

18 375

3

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236
Skattekonto

4

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"

5

Upplupna skattekostnader
Preliminär debiterad skatt december 2020

-2 263

6

Upplupna kostnader
Faktura revision 2020 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2020 Länsstyrelsen

-5 200
-5 000
-200

125 515
118 977
6 538

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor
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Stiftelsen för Victor och Therese Gyllenhammars premiefond (9108)
Organisationsnr 834001-8681

Förvaltningsberättelse
Enligt testamente av direktör Oscar Gyllenhammar och hans hustru Clara Gyllenhammar
den 28 februari 1935 med tillägg av Oscar Gyllenhammar den 30 maj 1944 donerades 25 tkr till Högre
Allmänna Läroverket i Visby att förvaltas under benämningen ”Victor och Therese Gyllenhammars
premiefond”. Detta kapital ingick i en större donation vars avkastning skulle gå till fyra av donatorerna
utsedda livräntetagare så länge dessa levde. Den 3 april 1973 förrättades det slutliga skiftet och kapitalet som
”Victor och Therese Gyllenhammars premiefond” erhöll var 56 tkr. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland så
kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Det ursprungliga ändamålet är att den årliga räntan skall användas till premier åt därav förtjänta elever vid
Högre allmänna läroverk i Visby med företräde för barn till officerare. Från och med 2007 får även eleverna
vid de fristående gymnasieskolorna i Gotlands kommun ta del av de disponibla medlen. Denna tolkning har
diskuterats med och förankrats både hos Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet och hos revisorerna.
Främjande av ändamålet
2020 års disponibla medel 260 tkr har delats ut i premier åt därav förtjänta elever vid gymnasieskolorna på
Gotland.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen är 628 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgår till 29 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 10 768 tkr. Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta
fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning och ränta uppgick till 297 tkr.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 10 699 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var
14 446 tkr (2019 14 226 tkr).

Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2020
297
628
10 757

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Beslutade anslag och utdelningar
Uppluppna anslag 2019 som ej utnyttjats återföres
Summa bundet/fritt eget kapital

2019
336
255
10 388

2018
314
279
10 412

Bundet eget kapital
10 128 115
359 793
200
10 488 108

2017
274
328
10 375

2016
178
-131
10 330

Fritt eget kapital
259 861
628 565
-359 793
-259 205
0
269 428

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst/-förlust som tillförts/belastat bundet eget kapital
Disponibelt av årets resultat

628 565
-359 793
268 772

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Stiftelsen för Victor och Therese Gyllenhammars premiefond (9108)
Organisationsnr 834001-8681

Resultaträkning, kr
2020

2019

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter

297 431
0
297 431

336 203
0
336 203

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

-28 659
-28 659

-76 893
-76 893

Förvaltningsresultat

268 772

259 310

478 234
-118 441

0
-4 165

628 565

255 145

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

Årets resultat
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Stiftelsen för Victor och Therese Gyllenhammars premiefond (9108)
Organisationsnr 834001-8681

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not

2020

2019

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

10 699 234

10 292 009

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Upplupna intäkter
Bank

2

0
69 127

0
111 992

10 768 361

10 404 001

-10 488 108
-269 428
-10 757 536

-10 128 115
-259 861
-10 387 976

-10 825
-10 825

-16 025
-16 025

-10 768 361

-10 404 001

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

3

4

Summa eget kapital och skulder
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Stiftelsen för Victor och Therese Gyllenhammars premiefond (9108)
Organisationsnr 834001-8681

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.

4

Årsredovisning 2020 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för Victor och Therese Gyllenhammars premiefond (9108)
Organisationsnr 834001-8681
Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är
tillgängligt för utdelning kommande år.
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Årsredovisning 2020 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för Victor och Therese Gyllenhammars premiefond (9108)
Organisationsnr 834001-8681
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Agenta fondandelar och värden
Alternativa Räntor
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa

2

2020
10 292
3 770
-3 363
10 699
Anskaffningsvärde

4 240 084
1 434 553
3 736 869
374 500
913 228
10 699 234

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

2019
10 321
450
-479
10 292

2018
10 207
114
0
10 321

Bokfört värde Marknadsvärde

4 240 084
1 434 553
3 736 869
374 500
913 228
10 699 234

4 686 625
2 624 974
5 867 263
408 694
858 695
14 446 251

69 127

3

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
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Upplupna kostnader
Faktura revision 2020 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2020 Länsstyrelsen

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor
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-10 000
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Årsredovisning 2020 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond (9110)
Organisationsnr 8834001-9952

Förvaltningsberättelse
Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond grundar sig på ett testamente daterat den 15 januari 1932. Stiftelsen
tillkom efter Alma Bobergs bortgång 1949. Kapitalet var 1971, 36 450 kronor. Stiftelsen förvaltas av Region
Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål enligt testamentet är att den årliga avkastningen i första hand skall användas till
utdelande av premier åt därav förtjänta elever i församlingens tre skolor samt i andra hand till beklädnad av
eller understöd i annan lämplig befunnen form åt obemedlade skolbarn inom församlingen.
Efter permutationsansökan har Kammarkollegiet medgivit i beslut 2003-06-03 (dnr 430-18825-02) att
föreskrifterna för Alma Bobergs stiftelse får ändras enligt följande, den årliga avkastningen skall i första hand
användas till utdelande åt därav förtjänta elever från Etelhems församling som studerar vid grundskola eller
gymnasium samt i andra hand till beklädnad av eller understöd i annan lämplig befunnen form åt obemedlade
skolbarn från Etelhems församling.
Främjande av ändamålet
Av 2020 års disponibla medel 169 tkr, har 169 tkr fördelats ut till 47 ungdomar från Etelhem.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 375 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 36 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 7 685 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta uppgick till 215 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en vinst på 197 tkr
vilken tillförts stiftelsekapitalet. Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 7 645 tkr och
marknadsvärdet på balansdagen var 10 148 tkr (2019 9 964 tkr).

Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2020
215
375
7 674

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2019
240
231
7 468

2018
226
250
7 425

Bundet eget kapital
7 298 334
196 987
7 495 321

2017
206
335
7 342

2016
125
-154
7 192

Fritt eget kapital
169 305
375 452
-196 987
-168 800
178 970

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst/-förlust som tillförts/belastat bundet eget kapital
Disponibelt av årets resultat

375 452
-196 987
178 465

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Årsredovisning 2020 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond (9110)
Organisationsnr 8834001-9952

Resultaträkning, kr
2020

2019

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter

214 941
0
214 941

240 020
0
240 020

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

-36 476
-36 476

-71 220
-71 220

Förvaltningsresultat

178 465

168 800

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

196 987
0

68 795
-6 286

Årets resultat

375 452

231 309
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Årsredovisning 2020 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond (9110)
Organisationsnr 8834001-9952

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not

2020

2019

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

7 644 869

7 382 941

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

2

40 247

95 523

7 685 116

7 478 464

-7 495 321
-178 970
-7 674 291

-7 298 334
-169 305
-7 467 639

-10 825
-10 825

-10 825
-10 825

-7 685 116

-7 478 464

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

3

4

Summa eget kapital och skulder
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Årsredovisning 2020 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond (9110)
Organisationsnr 8834001-9952

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond (9110)
Organisationsnr 8834001-9952
Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är
tillgängligt för utdelning kommande år.
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Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond (9110)
Organisationsnr 8834001-9952
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Agenta fondandelar och värden
Alternativa Räntor
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa

2

2020
7 383
2 704
-2 442
7 645

2019
7 281
575
-473
7 383

2018
7 190
226
-135
7 281

Anskaffningsvärde Bokfört värdeMarknadsvärde
2 897 580
2 897 580
3 201 603
965 630
965 630
1 766 929
2 798 600
2 798 600
4 214 332
263 250
263 250
287 286
719 809
719 809
677 502
7 644 869
7 644 869
10 147 652

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

40 247

3

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
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Upplupna kostnader
Faktura revision 2020 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2020 Länsstyrelsen

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor
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-10 000
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Årsredovisning 2020 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor (9111)
Organisationsnr 834001-8855

Förvaltningsberättelse
Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor bildades genom permutation, sammanslagning
av 52 stiftelser 1993-06-29, enligt Kammarkollegie beslut dnr 50-2905-92. 2000-06-26 tillfördes kapital från
ytterligare en stiftelse enligt Kammarkollegie beslut dnr 430-5187-00. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland,
så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier och premier till elever som studerar i Gotlands kommuns
grundskolor. Från och med 2007 får även eleverna vid de fristående grundskolorna i Gotlands kommun ta del
av de disponibla medlen. Denna tolkning har diskuterats med och förankrats både hos Länsstyrelsen som
tillsynsmyndighet och hos revisorerna. Stiftelsens disponibla medel fördelas av Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen efter elevantal per skoldistrikt. De disponibla medlen kan delas ut under hela läsåret.
Utdelade medel skall redovisas till stiftelsen genom protokoll på beslut hur medlen har användas samt
kvittens från respektive elev som erhållit premie. Det som inte delats ut av årets disponibla medel ska
återbetalas till stiftelsen.
Främjande av ändamålet
Av 2020 års disponibla medel 123 tkr, har 103 tkr delats ut till elever vid grundskolorna i Gotlands kommun .
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 210 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 20 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 4 471 tkr. Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta
fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning och ränta uppgick till 140 tkr.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värden på 4 372 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var
5 502 tkr (2019 5 425 tkr).

Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2020
140
210
4 447

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Kapitalisering, 10 % av löpande avkastning
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2019
168
120
4 340

2018
157
134
4 343

Bundet eget kapital
4 217 296
89 434
12 020
4 318 750

2017
153
123
4 332

Fritt eget kapital
122 595
209 631
-89 434
-12 020
-102 879
127 893

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst/-förlust som tillförts/belastat bundet eget kapital
Kapitalisering enligt stadgar 10 %
Disponibelt av årets resultat (tkr)
Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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2016
154
224
4 346

209 631
-89 434
-12 020
108 177

Årsredovisning 2020 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor (9111)
Organisationsnr 834001-8855

Resultaträkning, kr
2020

2019

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter

139 862
0
139 862

168 339
0
168 339

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

-19 665
-19 665

-45 881
-45 881

Förvaltningsresultat

120 197

122 458

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

135 718
-46 284

0
-2 712

Årets resultat

209 631

119 746
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Årsredovisning 2020 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor (9111)
Organisationsnr 834001-8855

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not
Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank
Upplupna intäker

2020

2019

1

4 371 855

4 242 559

2

99 093
0

102 455
5 702

4 470 948

4 350 716

-4 318 750
-127 893
-4 446 643

-4 217 296
-122 595
-4 339 891

-24 305
-24 305

-10 825
-10 825

-4 470 948

-4 350 716

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

3

4

Summa eget kapital och skulder
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Årsredovisning 2020 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor (9111)
Organisationsnr 834001-8855

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor (9111)
Organisationsnr 834001-8855
Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital liksom fastställd kapitalisering 10%. Resterande del av årets resultat redovisas
som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning kommande år.
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Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor (9111)
Organisationsnr 834001-8855
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Agenta fondandelar och värden
Alternativa Räntor
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa

2

2020
4 242
1 520
-1 390
4 372
Anskaffningsvärde

1 687 580
692 815
1 495 224
142 500
353 736
4 371 855

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

2019
4 285
195
-238
4 242

2018
4 228
57
0
4 285

Bokfört värde Marknadsvärde

1 687 580
692 815
1 495 224
142 500
353 736
4 371 855

1 795 856
880 281
2 337 681
155 511
332 918
5 502 247

99 093

3

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
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Upplupna kostnader
Faktura revision 2020 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2020 Länsstyrelsen
Utdelade stipendier 2020, utbetalade 2021

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor
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-10 000
-825
-13480

Årsredovisning 2020 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond (9112)
Organisationsnr 834002-2238

Förvaltningsberättelse
Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond bildades enligt testamente daterat den 16
december 1997. Allt kapital är disponibelt enligt Anne-Marie Mårtenssons testamente. Stiftelseurkund och
stadgar godkändes av Ks § 265, 2002-11-28. Mårtenssons dödsbo slutredovisades 2003-11-01. Stiftelsen
förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att i Gotlands kommunala musikskola årligen vid höstterminens slut dela ut stipendier
till tre musikbegåvade ungdomar mellan 15-20 år. Stipendier på vardera 5 000 kr, skall enligt testamentet 16
december 1997, delas ut och för att behålla penningvärdet av stipendiet skall beloppet indexomräknas med
inflationen. Beslut om utdelning av disponibel avkastning fattas av Kulturskolan.
Främjande av ändamålet
2020 har det delats ut tre stipendier på vardera 6 600 kr totalt 19 800 kr.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 13 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till
9 tkr. Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 593 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta uppgick till 19 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en vinst på 3 tkr.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 548 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var 664 tkr
(2019 644 tkr).

Flerårsöversikt (tkr)
Utdelningar och räntor
Årets resultat
Stiftelsens kapital

2020
19
13
588

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2019
19
33
595

2018
16
7
581

Bundet eget kapital
0

0

2017
14
3
593

2016
21
33
609

Fritt eget kapital
594 542
13 153
-19 800
587 895

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Allt kapital är disponibelt enligt stadgar
Disponibelt av årets resultat

13 153
13 153

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond (9112)
Organisationsnr 834002-2238

Resultaträkning, kr
2020

2019

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter

18 910
0
18 910

19 429
0
19 429

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

-8 869
-8 869

-18 815
-18 815

Förvaltningsresultat

10 041

614

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

11 000
-7 888

32 039
0

Årets resultat

13 153

32 653
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Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond (9112)
Organisationsnr 834002-2238

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not

2020

2019

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

548 507

526 483

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

2

44 588

73 259

593 095

599 742

0
-587 895
-587 895

0
-594 542
-594 542

-5 200
-5 200

-5 200
-5 200

-593 095

-599 742

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

3

4

Summa eget kapital och skulder
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Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond (9112)
Organisationsnr 834002-2238

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond (9112)
Organisationsnr 834002-2238

Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är
tillgängligt för utdelning kommande år.
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Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond (9112)
Organisationsnr 834002-2238
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2020
526
287
-265
548

Agenta fondandelar och värden
Alternativa Räntor
Alternativa Räntor B
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa
2

Anskaffningsvärde

83 420
109 241
98 874
184 106
17 250
55 616
548 507

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

2019
475
220
-169
526

2018
558
16
-99
475

Bokfört värde Marknadsvärde

83 420
109 241
98 874
184 106
17 250
55 616
548 507

88 545
115 039
109 336
279 292
18 825
52 574
663 611

44 588

3

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
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Upplupna kostnader
Faktura revision 2020 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2020 Länsstyrelsen

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor
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-5 000
-200
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Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018
Förvaltningsberättelse
Stiftelserna förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Regionstyrelsen beslutade i december 2014 (§ 418) att för de samförvaltade stiftelserna ansöka om
permutation hos Kammarkollegiet, om att förbruka stiftelsernas tillgångar för det ändamål de är bestämda
eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta. Kammarkollegiet beviljade
permutationsansökningarna i december 2015. Besluten innebär att hela stiftelsekapitalet för de
samförvaltade stiftelserna är utdelningsbart. En stiftelse anses upplöst när tillgångar är förbrukade och
slutredovisning inlämnats till Länsstyrelsen.
Stiftelsernas ändamål
I samförvaltningen ingår det fyra stiftelser
S A Petterssons stiftelse
Stiftelsens ändamål är att förbättra bostad- och boendestandarden för pensionärer, boende inom före detta
Lärbro kommun, där socknarna Hall, Hangvar, Hellvi och Lärbro ingick.
Stiftelsen för julgåva i Visby
Julgåvans ändamål är att ge julgåva till mindre bemedlande i Visby.
Hjalmar Westergård-Roos stiftelse
Hjalmar Westergård-Roos stiftelse kan ge underhåll till barn- och ungdomar i Västergarn eller Sanda, som har
mist en eller båda av sina föräldrar. Stiftelsen ger också stipendier och studiebidrag till ungdomar, ej fylda 24
år som är födda och boende i första hand Västergarn och i andra hand Sanda.
Stiftelsen för Hilma och Axel Gustafssons minne
Ändamålet är att utdela hjälp för praktisk utbildning på såväl Gotland som fastlandet till obemedlade,
begåvade och skötsamma ynglingar, vilka inte fyllt 21 år. Ynglingarna äro födda och uppfostrade inom
Gotlands län och med goda betyg avgått från folkskola eller fortsättningsskola, och vilka visa håg och läggning
för praktiskt yrke inom industri, hantverk och handel. Företräde bör ges åt föräldralösa.
Främjande av ändamålet
Under 2020 har nedanstående utdelningar gjorts
Annonsering har gjorts för SA Petterssons stiftelse, där har det inkommit tre ansökningar men endast tre av
dessa var behöriga och tilldelades totalt 80 000 kr.
Stiftelsen Julgåvan i Visby har delat ut 22 500 kr vardera till Frälsningsarmén och Röda korset, totalt
45 000 kr. Julgåvan har därmed delat ut allt sitt kapital och avslutas 2020.
För Hjarmar Westergård-Roos har annonsering gjorts samt har information skickats ut till behörigt
skolområde. Ett flertal förfrågningar har inkommit, information och ansökningsblanketter skickades till dessa.
Totalt inkom 6 ansökningar, 4 stycken till vårterminen och 2 till höstterminen. Alla sökanden var behöriga,
vilka också har tilldelats stipendier på 15 000 kronor vardera. Totalt utdelade medel, 90 000 kronor.
Stiftelsen Hilma och Axel Gustavsson minne har en egen styrelse där mandatperioden gått ut 2019, inget
omval av styrelse har gjorts. Det pågår ett arbete med ny utformning av delegation till Utbildning- och
arbetslivsförvaltingen att besluta om utdelningar, förvaltningens inriktning passar ändamålet för stiftelsen.
Därav ingen utdelning detta år
Resultat och ställning
2020 års resultaträkning visar ett negativt resultat på -52 tkr vilket avser årets förvaltningskostnader.
De samförvaltade stiftelsernas tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 615 tkr.
Stiftelsernas andelar i Agenta avyttrades 2016-04-30 varefter allt kapital placerades som bankmedel i
Nordea.
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Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018

Flerårsöversikt (tkr)
Utdelningar och räntor
Årets resultat
Stiftelsens kapital

2020
0
-52
583

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2019
0
-98
850

2018
0
-46
1 068

Bundet eget kapital
0

0

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Allt kapital är disponibelt från och med 2016
Disponibelt av årets resultat

2017
0
-80
1 134

2016
55
37
1 672

Fritt eget kapital
850 172
-52 063
-215 000
583 109

-52 063
-52 063

Resultat för de samförvaltade stiftelsernas verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets
utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
Särskild räkenskapssammanställning finns för respektive stiftelse.
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Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018

Resultaträkning, kr
2020

2019

0
33
33

0
0
0

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

-52 096
-52 096

-97 547
-97 547

Förvaltningsresultat

-52 063

97 547

0
0

0
0

-52 063

97 547

0

0

-52 063

97 547

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Intäktsränta bankkonto
Summa intäkter

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

Årets resultat före skatt
Skatt
Årets resultat
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Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not
Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Skattekonto
Bank

1
2

Summa tillgångar

2020

2019

0

0

87
615 244

87
880 885

615 331

880 972

0
-583 109
-583 109

0
-850 172
-850 172

-32 222
0
-32 222

-30 800
0
-30 800

-615 331

-880 972

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Interimsskuld
Skatteskuld
Summa kortfristiga skulder

3

4

Summa eget kapital och skulder
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Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018
Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är
tillgängligt för utdelning kommande år.
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Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018
Noter
1

2

Skattekonto
9151 S A Petterssons Stiftelse

87

Bank (andel i Nordea konto 3042 17 06236)
9151 S A Petterssons Stiftelse
9152 Stiftelsen för Julgåvan i Visby
9160 Hjalmar Westergård-Roos stiftelse
9161 Stiftelsen för Hilma och Axel Gustavssons minne

3

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"

4

Interimsskuld
9151 S A Petterssons Stiftelse, faktura Länsstyrelsen på tillsyningsavgift 2020
9151 S A Petterssons Stiftelse, faktura Grant Thornton på revision 2020
9151 S A Petterssons Stiftelse, faktura Socialförvaltning 2020
9152 Julgåva i Visby, faktura Länsstyrelsen på tillsyningsavgift 2020
9152 Julgåva i Visby, faktura Grant Thornton på revision 2020
9160 Westergård-Roos stiftelse faktura Länsstyrelsen på tillsyningsavgift 2020
9160 Westergård-Roos stiftelse faktura Grant Thornton på revision 2020
9161 Hilma och Axel Gustafssons, faktura Länsstyrelsen på tillsyningsavgift 2020
9161 Hilma och Axel Gustafssons, faktura Grant Thornton på revision 2020

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

7

28 633
7 700
398 716
180 196
615 244

200
7500
1422
200
7500
200
7500
200
7500
32 222

Årsredovisning 2020 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

S A Petterssons stiftelse (9151)
Organisationsnr 834001-8384

Sammanställning av intäker och kostnader
Intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter

Not

Kostnader
Administrations- och förvaltningskostnader
Förlust försäljning fondandelar
Summa kostnader
Årets resultat

1

2020
0
0
0

2019
0
0
0

-13 768
0
-13 768

-24 504
0
-24 504

-13 768

-24 504

2020
0
87
28 633
28 720

2019
0
87
120 979
121 066

0
-19 598
-19 598

0
-113 366
-113 366

-9 122
-9 122

-7 700
-7 700

-28 720

-121 066

Bundet eget kapital
0

Fritt eget kapital
113 366
-13 768
-80 000
19 598

Sammanställning av tillgångar och skulder
Tillgångar
Agenta, andel av aktier och räntefonder
Skattekonto
Bank
Summa tillgångar
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Not 1
Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

1

0
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Stiftelsen för julgåva i Visby (9152)
Organisationsnr 834001-8319

Sammanställning av intäker och kostnader
Intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter

Not

2020
0
0
0

2019
0
0
0

-14 630
0
-14 630

-25 350
0
-25 350

-14 630

-25 350

2020
0
7 700
7 700

2019
0
67 330
67 330

0
0
0

0
-59 630
-59 630

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

-7 700
-7 700

-7 700
-7 700

Summa eget kapital och skulder

-7 700

-67 330

Bundet eget kapital
0

Fritt eget kapital
59 630
-14 630
-45 000
0

Kostnader
Administrations- och förvaltningskostnader
Förlust försäljning fondandelar
Summa kostnader
Årets resultat

1

Sammanställning av tillgångar och skulder
Tillgångar
Agenta, andel av aktier och räntefonder
Bank
Summa tillgångar
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

Not 1
Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

1

0
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Hjalmar Westergård-Roos stiftelse (9160)
Organisationsnr 834001-8814

Sammanställning av intäker och kostnader
Intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter

Not

Kostnader
Administrations- och förvaltningskostnader
Förlust försäljning fondandelar
Summa kostnader
Årets resultat

1

2020
0
33,11
33

2019
0
0
0

-12 891
0
-12 891

-25 465
0
-25 465

-12 858

-25 465

2020
0
398 716
398 716

2019
0
501 574
501 574

0
-391 016
-391 016

0
-493 874
-493 874

-7 700
-7 700

-7 700
-7 700

-398 716

-501 574

Bundet eget kapital
0

Fritt eget kapital
493 874
-12 858
-90 000
391 016

Sammanställning av tillgångar och skulder
Tillgångar
Agenta, andel av aktier och räntefonder
Bank
Summa tillgångar
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Not 1
Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

1

0
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Stiftelsen för Hilma och Axel Gustafssons minne (9161)
Organisationsnr 834001-8251

Sammanställning av intäker och kostnader
Intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter

Not

Kostnader
Administrations- och förvaltningskostnader
Förlust försäljning fondandelar
Summa kostnader
Årets resultat

1

2020
0
0
0

2019
0
0
0

-10 807
0
-10 807

-22 228
0
-22 228

-10 807

-22 228

2020
0
180 196
180 196

2019
0
191 003
191 003

0
-172 496
-172 496

0
-183 303
-183 303

-7 700
-7 700

-7 700
-7 700

-180 196

-191 003

Bundet eget kapital
0

Fritt eget kapital
183 303
-10 807
0
172 496

Sammanställning av tillgångar och skulder
Tillgångar
Agenta, andel av aktier och räntefonder
Bank
Summa tillgångar
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Not 1
Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

1

0
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Stiftelsen för konsul Otto Åkermans hem (9193)
Organisationsnr 834001-2940
Förvaltningsberättelse
Stiftelsen grundar sig på ett av konsul Otto Åkerman upprättat testamente 1924-11-01. Stiftelsen förvaltas av
Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Efter permutations beslut från Kammarkollegiet den 28 augusti 2012, dnr 9.2–4436-11 har stiftelsen enbart
finansiella tillgångar. Enligt beslutet gäller som ändamål att av stiftelsens nettoavkastning årligen minst 10
procent skall kapitaliseras och resterande del ges såsom bidrag avseende bostad, vård och föda till äldre
personer inom Gotlands kommun.
Främjande av ändamålet
Av 2020 års disponibla medel 475 tkr, har inget kunnat delats ut. Det har inte fungerat att förena utdelning
med stiftelsens ändamål i tider av coronapandemin.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen blev 419 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 21 tkr. Stiftelsens
tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 10 301 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta gav 245 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en vinst på 195 tkr, vilken
justerats stiftelsekapitalet. Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 9 684 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var 11 589 tkr (2019 11 432 tkr).

Flerårsöversikt (tkr)
Utdelningar och räntor
Årets resultat
Stiftelsens kapital

2020
245
419
10 295

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Kapitalisering 10%
Beslutade anslag och utdelningar
Upplupna anslag 2019 som ej utnyttjats återföres
Summa bundet/fritt eget kapital

2019
351
278
9 873

2018
328
502
9 752

Bundet eget kapital
9 398 204
195 033
22 387
500
9 616 124

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst/-förlust som tillförts/belastat bundet eget kapital
Kapitalisering enligt stadgar 10%
Disponibelt av årets resultat

2017
236
147
9 251

2016
321
344
9 729

Fritt eget kapital
474 819
418 905
-195 033
-22 387
0
2 480
678 784

418 905
-195 033
-22 387
201 485

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter
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Stiftelsen för konsul Otto Åkermans hem (9193)
Organisationsnr 834001-2940

Resultaträkning, kr
2020

2019

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter

245 284
0
245 284

351 447
0
351 447

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

-21 412
-21 412

-65 923
-65 923

Förvaltningsresultat

223 872

285 524

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

287 662
-92 629

0
-7 546

Årets resultat

418 905

277 978
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Stiftelsen för konsul Otto Åkermans hem (9193)
Organisationsnr 834001-2940

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not

2020

2019

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

9 684 417

9 494 099

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

2

616 316

430 051

10 300 733

9 924 150

-9 616 124
-678 784
-10 294 908

-9 398 204
-474 819
-9 873 023

-5 825
-5 825

-51 127
-51 127

-10 300 733

-9 924 150

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

3

4

Summa eget kapital och skulder
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Stiftelsen för konsul Otto Åkermans hem (9193)
Organisationsnr 834001-2940

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Stiftelsen för konsul Otto Åkermans hem (9193)
Organisationsnr 834001-2940

Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital liksom fastställd kapitalisering 10%. Resterande del av årets resultat redovisas
som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning kommande år.
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Stiftelsen för konsul Otto Åkermans hem (9193)
Organisationsnr 834001-2940
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Agenta fondandelar och värden
Alternativa Räntor
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa

2

2020
9 494
5 473
-5 283
9 684
Anskaffningsvärde

3 424 802
1 736 164
3 370 873
307 000
845 578
9 684 417

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

2019
9 412
465
-383
9 494

2018
9 081
2 058
-1727
9 412

Bokfört värde Marknadsvärde

3 424 802
1 736 164
3 370 873
307 000
845 578
9 684 417

3 643 943
1 951 485
4 860 777
335 030
797 655
11 588 890

616 316

3

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"

4

Upplupna kostnader
Faktura revision 2020 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2020 Länsstyrelsen

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor
6

-5 000
-825

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/117
29 mars 2021

Anna Derwinger Hallberg

Regionstyrelsen

Delaktighet och medborgardialog i Region Gotland
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att
senast maj 2022:


att införa medborgardialog som en systematisk del i ärendeprocessen och
styrprocessen såsom beskrivs i tjänsteskrivelsen



kopplat till ovanstående uppdrag utses en referensgrupp med
förtroendevalda för att tillsammans med tjänstepersoner arbeta fram
principer
att återkomma med uppföljning av barn och ungas delaktighet och inflytande
i politiska ärenden och beslut
att återkomma med uppföljning av arbetet med medborgarförslag




Sammanfattning

Regeringen i Strategin för demokratiutveckling (2018) tillsammans med EU i
European democracy action plan (2020) pekar ut flera hot mot demokratin som vi
tillsammans behöver beakta både internationellt, nationellt och lokalt. Sveriges
kommuner och regioner (SKR) har av regeringen två särskilda uppdrag inom
området demokrati 1) säkerhet för förtroendevalda och 2) delaktighet och
medborgardialoger. I tjänsteskrivelsen beskrivs arbetet i Region Gotland inom
demokratiuppdragets ansvar och särskilt området delaktighet via dialoger lyfts fram
som strategiskt. Regionstyrelseförvaltningen föreslås få i uppdrag att införa
medborgardialog som en systematisk del i ärendeprocessen och styrprocessen,
återkomma med uppföljning av arbetet med medborgarförslag samt uppföljning av
barn och ungas delaktighet och inflytande i politiska ärenden och beslut såsom
beskrivs i tjänsteskrivelsen. Uppdraget avseende principer för medborgardialog
förutsätter nära samarbete med en referensgrupp av förtroendevalda i Region
Gotland.
Ärendebeskrivning

Demokratin firar 100 år i Sverige 2021 i meningen att det är hundra år sedan både
kvinnor och män för första gången fick rösta i allmänna val. Gotlands kommun firar
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samtidigt 50 år. FN:s konvention om barnets rättigheter är numera svensk lag (2018)
och bland annat berörs barn och ungas rätt till delaktighet och inflytande.
Utvecklingen av demokratin de senaste 100 åren är något vi i Sverige på många sätt
kan vara stolta över. Demokrati beskrivs även som en viktig utgångspunkt i arbetet
med Agenda 2030 både som ett mål i sig (mål 16) och som en avgörande
förutsättning i lokal förankring och ansvarstagande för samtliga mål (mål 17).
Förutsättningar Region Gotland tagit fasta på i den regionala utvecklingsstrategin,
Vårt Gotland 2040, som beslutades i Regionfullmäktige 22 februari 2021. Samtidigt
pekar Regeringen i Strategin för demokratiutveckling (2018) tillsammans med EU i
European democracy action plan (2020) ut flera hot mot demokratin som vi
tillsammans behöver beakta både internationellt, nationellt och lokalt.
Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har av regeringen två särskilda uppdrag
inom området demokrati; 1) säkerhet för förtroendevalda och 2) medborgardialoger.
SKR har även sedan 2006 på uppdrag av sin kongress drivit projektet
”Medborgardialog” med uppdrag att stödja kommuner och regioner i att utveckla
medborgardialogen i styrning och utveckling. Kongressen tog ett förnyat beslut 2015
om att SKR ska fortsätta stödja medlemmars utveckling av medborgardialog och
medskapande som en del i styrningen och utvecklingen för ett demokratiskt och
hållbart samhälle.
Rapporten ”Att hantera komplexa samhällsutmaningar” (SKR, 2020) beskriver en
övergripande modell för hur kommuner och regioner utifrån ett
medborgarperspektiv har tre uppdrag eller aktörskap; serviceuppdraget,
demokratiuppdraget och samhällsutvecklaruppdraget.
Att vara demokratiaktör innebär att skapa förståelse och legitimitet för
organisationens uppdrag samt vara öppen med regionens processer så medborgarna
kan välja att vara en del av dem. Det innebär förutom säkerhetsfrågor och delaktighet
även att säkerställa en transparent ärendeprocess och styrprocess och tillgänglig
kommunikation.
Hur arbetar Region Gotland med att säkra förutsättningarna för den representativa
demokratin inom områdena SKR pekat ut?
Region Gotland
Säkerhet
För frågan om säkerhet för förtroendevalda och information ansvarar avdelningen
för kvalitet och kansli i regionstyrelseförvaltningen. Angående säkerhetsfrågor för
förtroendevalda så har SKR sedan 2017 ett regeringsuppdrag att erbjuda kommuner
och regioner utbildning och stöd i frågor om säkerhet för förtroendevalda. Detta
erbjudande tar Region Gotland del av i maj 2021 då alla förtroendevalda erbjuds en
halv dags utbildning. Nödvändig utveckling inom området beslutas om därefter.
Frågan om informationssäkerhet är en del i informationsförvaltningsprocessen. I
policy för informationssäkerhet (RS 2018/1222) fastslås a) tillgänglighet till
information för den som har behörighet, b) verksamhetsinsyn för medborgare, c)
skydd av personlig integritet och d) skydd mot hot och intrång. Informationsägare i
Region Gotland har ett ansvar för säkerheten för den specifika information man
ansvarar för.
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En viktig del av styrprocessen i Region Gotland är ärendeprocessen och för den
ansvarar Regionkansliet tillsammans med kanslifunktioner i nämnderna. Sedan 2018
finns riktlinjer fastställda för ärendeprocessen i Region Gotland (RS 2018/464).
Området säkerhet för förtroendevalda och information har Region Gotland säkrat
genom identifierade ansvar, resurser och styrdokument. Området delaktighet och
dialog är i behov av motsvarande tydlighet men har delvis andra förutsättningarna då
det förutsätter samverkan mellan flera.
Delaktighet
Gotland har ett valdeltagande som är högre än genomsnittet i riket. 2018 låg Gotland
i kommunalvalet på 88.8% jämfört med snittet i riket som var 86.8%. I riksdagsvalet
röstade 87.2% av röstberättigade gotlänningar jämfört med 84.1% i riket. Bland
förstagångsväljarna röstade 83 % i kommunalvalet. Därtill är spridningen mellan det
valdistrikt som har högst valdeltagande och det som har lägst inte mer än tio procent.
Beskrivet i valdeltagande finns det ett förtroende för den representativa demokratin
på Gotland.
Däremot ser vi ett delvis annat resultat i upplevelsen av möjligheten att få tillgång till
information och kunna påverka mellan valen. Medborgarenkätens nöjd inflytande
index (NII) visar att medborgarnas förtroende för och upplevelse av möjligheten att
påverka är lägre än riksgenomsnittet på Gotland. I den senaste folkhälsoenkäten
fanns resultat som indikerar att våra unga upplever tillit i lägre grad än resten av
befolkningen.
Delaktighet är en process som går åt två håll. För en demokratisk organisation
handlar det både om att systematiskt ta emot medborgares initiativ till exempel via
direkt kontakt eller medborgarförslag och att i vissa politiska ärenden initiera
medborgardialoger i olika former som en del av ärendeprocessen och styrprocessen.
Region Gotlands förtroendevalda har de senaste åren uppmärksammat behovet av
goda förutsättningar för delaktighet och dialog. 2018 var medborgardialog ett tema
på Omvärldsdagen och Anders Nordh från SKR föreläste och ledde en workshop i
ämnet. Sedan 2018 har dialoger genomförts gällande servicepunkter, kollektivtrafik,
regional utvecklingsstrategi och skolorganisation. Vidare förs återkommande dialoger
med olika målgrupper, geografiska platser och i samband med utveckling inom olika
sakområden. Dialoger har genomförts både i fysiska möten och digitalt. Region
Gotland har således erfarenhet av, men ännu inte övergripande styrdokument eller
beslut om, medborgardialog som en del i ärendeprocessen och styrprocessen.
Barn och ungas delaktighet
FN:s konvention om barnets rättigheter är numera svensk lag (2018) och bland annat
berörs barn och ungas rätt till delaktighet och inflytande. Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
har i rapporten Ungas inflytande (2019) följt upp svenska kommuners och regioners
arbete med ungas inflytande i den lokala beslutsprocessen. Rapporten visar att många
kommuner och regioner arbetar för att stärka ungas inflytande.
Samtidigt sker dialogen i mindre utsträckning i nära anknytning till beslutsfattandet
och det verkar som att unga inte har fått en ökad reell påverkan på de beslut som
fattas. Denna bild överensstämmer med de ungas egen syn på möjligheter till
inflytande som beskrivs i MUCF:s fokusrapport för 2019. Där framkommer att
många unga upplever att avståndet till politiska beslutsfattare är stort. Därför är det
viktigt att fortsätta och utveckla arbetet med ungas inflytande på lokal nivå. Att unga
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får ha inflytande i beslut på lokal nivå stärker deras kännedom om och tillit till det
demokratiska systemet. Ungas kunskaper och erfarenheter är en resurs som bör tas
tillvara i samhällsutvecklingen.
Barn och unga har involverats i flera av de dialoger på Gotland som beskrivs ovan.
Men hur Region Gotland säkrar barn och ungas delaktighet och inflytande i politiska
ärenden och beslut på ett systematiskt sätt behöver följas upp och tydliggöras.
Medborgardialog
SKR modell för medborgardialog som en systematisk del i styrprocessen (2019) visar
på de erfarenheter som SKR samlat sedan man fick uppdraget att arbeta med
medborgardialog av kongressen 2006.

Medborgardialog är ett komplement till den representativa demokratin och ger
medborgarna möjlighet att delta och påverka även mellan valen. Det är alltså
politikernas forum för att möta medborgarna och fördjupa kontakten mellan
medborgare och förtroendevalda. Syftet är att skapa större delaktighet och inflytande
för medborgarna i utvecklingen i samhället. Det är politikerna som bestämmer vilka
frågor det ska föras dialog om och det är alltid de förtroendevalda som fattar
besluten. Man kan dela in medborgardialoger i tre grupper, de som riktar sig till en
viss målgrupp, de som berör ett viss geografiskt område och de som är temabaserade.
Att införa medborgardialog som en systematisk del i styrprocessen handlar inte om
kvantitet, att genomföra fler dialoger utan om kvalitet, att lära och utveckla
systematiskt tillsammans.
Det är viktigt att göra skillnad på medborgardialog och andra dialoger som förs som
en del av arbetet med kvalitet och verksamhetsutveckling. Sådana dialoger genomförs
av tjänstepersoner och är viktigt för utveckling av våra tjänster som beskrivs i mål 11
och 12 i styrkortet 2020-2023. Medborgardialog ska inte heller blandas samman med
den lagstadgade plan- och bygglovsprocessen där man genomför samråd och
granskning av översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, planprogram eller
detaljplaner. Även där ansvarar tjänstepersoner för genomförandet, även om
förtroendevalda ibland deltar. Däremot kan man naturligtvis utveckla metoder ihop.
Därtill förs olika formaliserade dialoger med till exempel näringslivets eller
civilsamhällets organisationer, pensionärs- och tillgänglighetsråd och i andra
sammanhang återkommande eller tillfälligt i en ärende- eller utvecklingsprocess.
Bilden från SKR ovan beskriver hur det systematiska arbetet med medborgardialog
behöver starta i gemensamma principer och arbetssätt i organisationen. Till exempel
principer för hur man initialt i ärendeprocessen identifierar vilka frågor som gynnas
av en bredare beredning via dialog. I det arbetet ingår även att besluta om var i
styrprocessen resultatet av dialogerna kommer in och hur det ska användas.
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Medborgardialog förutsätter vidare att förtroendevalda är engagerade, fattar beslut
och äger processen för att det ska bli på riktigt och som skapa resultat.
Övergripande beslut om medborgarinitiativ och medborgardialog som en del i
styrprocessen underlättar kommunikationen med medborgarna. Exempel man kan ta
del av är följande kommuner, Ängelholm, Lerum, Åre och på regional nivå i Region
Skåne.
Förslag
Hur säkrar och utvecklar regionstyrelseförvaltningen stödet till den representativa
demokratin i Region Gotland i frågor om delaktighet och dialog som en systematisk
del i styrprocessen?
Den 26 maj 2003 beslutade kommunfullmäktige att tillsätta en arbetsgrupp med
uppgift att ta fram förslag till åtgärder som kan öka de gotländska medborgarnas
demokratiska engagemang. Arbetet ledde bland annat fram till att möjligheten att
lämna medborgarförslag infördes 2004. I det beslutet ingick även att detta skulle
utvärderas efter två år. Sedan dess har olika insatser för demokrati och delaktighet
genomförts i Region Gotland som en del av arbetet mot Vision Gotland 2025.
Demokrati är en fråga som behöver aktualiseras återkommande. Beslutet om regional
utvecklingsstrategi, Vårt Gotland 2040, i år utgör en bra utgångspunkt i vår tid.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att senast maj
2022 införa medborgardialog som en systematisk del i ärendeprocessen och
styrprocessen med utgångspunkt i principer, återkomma med uppföljning av arbetet
med medborgarförslag samt uppföljning av barn och ungas delaktighet och
inflytande i politiska ärenden och beslut i syfte att skapa goda förutsättningar.
Uppdraget avseende att fastställa principer förutsätter nära samarbete med en
referensgrupp av förtroendevalda i Region Gotland. Vidare kräver delar av uppdraget
samarbete med ansvariga för bland annat uppdragen a) den regionala
utvecklingsstrategins genomförande och b) framtagande av ny styrmodell samt c)
ärendeprocessens utveckling. Förslaget svarar även på ärende RS 2018/854 som
därmed kan avslutas.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det föreslagna uppdraget är av strategisk
betydelse och ligger i linje med Regeringens strategi för demokratiutveckling (2018)
och European Democracy action plan (2020) och Agenda 2030 där demokrati
beskrivs som en avgörande förutsättning för lokal förankring. Förutsättningar som
Region Gotland har tagit fasta på i den regionala utvecklingsstrategin 2040 (RUS).
Medborgarenkätens nöjd inflytande index (NII) visar att medborgarnas förtroende
för och upplevelse av tillgång till information och möjligheten att påverka är lägre än
riksgenomsnittet på Gotland. Delaktighet är en process som går åt två håll. För en
demokratisk organisation handlar det både om att systematiskt ta emot medborgares
initiativ till exempel via medborgarförslag och att i vissa politiska ärenden initiera
medborgardialoger i olika former. Det handlar om ett utvecklingsarbete vars mål är
upplevd delaktighet för medborgare i alla åldrar på ett sätt som förankras i ordinarie
ärendeprocess och styrprocess. Sedan Barnkonventionen blev svensk lag 2018
behöver förutsättningar för barn och ungas systematiska delaktighet och inflytande i
politiska ärenden och beslut följas upp. Vidare samspelar upplevelse av tillit och
förtroende med förväntningar, varför det finns ett värde i att Region Gotland som
organisation kan kommunicera tillgängligt och klart i dessa frågor.
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Skickas till
Koncernledningsgruppen
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Per Wallstedt

Regionstyrelsen

Sociala föreningar, verksamhetsstöd 2021
Förslag till beslut

•

Föreningarna beviljas stöd enligt nedanstående fördelning.

Sammanfattning

Stödet vänder sig till sociala föreningar, som bedriver ideell och för samhället särskilt
viktig verksamhet inom socialt stöd. Totalt har 12 organisationer ansökt om stöd.
En beredningsgrupp bestående av representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har kommit fram
till ovanstående förslag enligt bifogade bedömningar. Beredningsgruppen har utgått
ifrån politiska mål och prioriterade områden, verksamhetsbaserade erfarenheter och
den rådande samhällsutvecklingen i sin bedömning av fördelning av stödet.
Bedömning

Föreningarna beviljas stöd enligt nedanstående fördelning:

AMD

Stöd
2018
15 000 kr

Stöd
2019
15 000 kr

Stöd
2020
15 000 kr

Attention

15 000 kr

15 000 kr

15 000 kr

Bris

45 000 kr

45 000 kr

45 000 kr

BOJ

70 000 kr

70 000 kr

70 000 kr

GFS

15 000 kr

10 000 kr

14 000 kr

Kv.Jour Amanda

95 000 kr

110 000 kr

Organisation

Kris Gotland

Sökt 2021

Förslag2021

120 000 kr

150 000 kr
15 000 kr
115 000 kr
70 000 kr
15 000 kr
250 000 kr

15 000 kr
15 000 kr
45 000 kr
70 000 kr
15 000 kr
144 000 kr

15 000 kr

20 000 kr

15 000 kr

50 000 kr
150 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
75 000 kr
1 010 000 kr

45 000 kr
50 000 kr
16 000 kr
15 000 kr
15 000 kr

15 000 kr

RSMH
IOGT-NTO Gotland

10 000 kr

Rädda Barnen

45 000 kr

45 000 kr

45 000 kr

Röda Korset

95 000 kr

75 000 kr

70 000 kr

Skuldjouren

15 000 kr

15 000 kr

16 000 kr

Länkarna Slite

20 000 kr

20 000 kr

20 000 kr

Länkarna Visby

15 000 kr
445 000 kr

15 000 kr
460 000 kr

15 000 kr
460 000 kr

Summa
Budget

460 000 kr
460 000 kr
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Årets ansökningar uppgår till mer än dubbelt så mycket än vad som finns i budget.
Ansökningarna innehåller föreningar som söker ett stort stöd för att täcka sina
personal- eller lokalkostnader samt att de som söker för att täcka hela sin verksamhet
då de inte har andra intäktsmöjligheter.
Organisationerna arbetar i områden med människor som ofta har traumatiska
erfarenheter och där utanförskap finns. De har aktiviteter, stödjande samtal,
kunskapshöjande aktiviteter och nästan alla har beredskap för akutinsatser.
Föreningarna kompletterar varandra och utgör ett betydande komplement till den
offentliga verksamheten. Stödet från Region Gotland är extra betydelsefullt, då
organisationerna har svårt att rekrytera medlemmar som finansierar verksamheten.
Alla föreningar är oerhört viktiga för sina medlemmar och sin målgrupp. Alla
organisationer samarbetar med offentliga verksamheter på något sätt och i andra
nätverk och utgör en bred delaktighet i det gotländska samhället.
Beredningsgruppen har diskuterat och vägt ur ett helhetsperspektiv och sett till
organisationens egen bärighet, verksamhetens bredd på Gotland, samhällsnyttans
storlek och om verksamheten har lagstyrda förtecken.
Det finns 460 000 kronor att fördela, det totala ansökningsbeloppet uppgår till
1 010 000 kronor Med ovanstående förslag till fördelning avses att så många
föreningar som möjligt ska ges möjlighet att fortsatt kunna bedriva verksamhet.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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1) AMD – Anhöriga Mot Droger,

ANSÖKAN: 150 000 kr.
Söker stöd för all sin verksamhet 2021. Crafts-kurser, arrangera föreläsningar,
administration och informationsmaterial, hyra, marknadsföring och
ljusmanifestationen, medlemsaktiviteter.
ÄNDAMÅL: Vara till stöd för anhöriga med närstående i missbruk, erbjuda samtal
enskilt och i grupp (Craft som socialstyrelsen rekommenderar),
föreläsningar och gemensamma aktiviteter. Arbeta för ökad prevention innan
missbruk påbörjats och bättre eftervård för missbrukare.
Samarbeta med myndigheter samt skapa opinion mot narkotika. Vara uppdaterade
när det gäller narkotikafrågan.
VERKSAMHET 2021: Pengarna ska gå till material, hyra, abonnemangsavgifter,
utbildning för styrelsen samt medlemmar. Medlemsträffar där
grillning, julmys med risgrynsgröt och skinkmacka, fikakvällar med medlemmar ingår.
En större satsning kommer vara Ljusmanifestationen som är ”Till Minne av
Drogernas offer”, som anordnats i 10 år.
Förslag till beslut med motivering:

AMD-Anhöriga mot droger beviljas 15 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållen nivå. Föreningen samverkar och gör en bra insats i
informationsspridningen om alla droger och även nya droger.

2) Attention Gotland,
ANSÖKAN: 15 000 kr.
Riktat till informationsinsatser inom skolans värld, olika nätverk och till förbättringar
inom region Gotland, föreläsningar i egen regi, skapa mötesplatser för ungdomar.
ÄNDAMÅL: Attention Gotland är en förening som stödjer barn, ungdomar och
vuxna med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras anhöriga.
Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa diagnoser till berörda, såsom
arbetande personal och politiker.
VERKSAMHET 2021: Information om NPF (neuropsykiatriska funktionshinder).
Verka för permanenta förbättringar inom region Gotland. Arrangera föreläsningar.
Delta i lokala konferenser och samlingar. Öka informationen till medlemmar.. Skapa
samarbete med organisationer med liknande mål. Stödja människor med NPF samt
deras anhöriga. Skapa mötesplatser för barn och ungdomar, detta utifrån
förutsättningen och deras funktionshinder. Ge samtalsstöd vid behov
Arbeta vidare med PIPPI projektet.
Tanken är att sjösätta projektet och med egna medel bekosta projektet. Vi vill nå ut
till alla skolbarn i 10-13 års ålder. En bok och videosnuttar som kan få barn att
fundera över sin situation och främst förståelse om NPF.
Vill kommande år jobba med ett projekt som heter PIPPI, en satsning för ungdomar
i åldern 10-12 år.
Förslag till beslut med motivering:

Attention Gotland beviljas stöd med 15 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållen nivå. Aktiv och nätverkande förening som gör betydande
avtryck för sin målgrupp, specifikt unga och för offentlig personal som arbetar med
målgruppen.
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3) BRIS Region Öst,
ANSÖKAN: 115 000 kr.
ÄNDAMÅL: Att stärka barn och ungas rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor.
Att bistå särskilt utsatta barn och unga samt upprätta möjligheter att för dialog och
länka mellan barn, vuxna och samhället utifrån barnperspektivet. Agera för barnets
bästa i enlighet med FN:s barnkonvention.
VERKSAMHET 2021: De kanaler barn och unga använder för att kontakta BRIS är
bland andra: chatt, mejl, telefon 116 111 och vuxentelefon-om-barn. Nytt är Brisappen, att det finns möjlighet att boka tid för kuratorsamtal. BRIS nationellt har i
genomsnitt 37 369 kontakter genom dessa kanaler varje år. Den ålder som mest
kontaktar BRIS är 13-17 år. Fördelat på kön 82 % flickor och 18% pojkar.
Gotland ingår i BRIS Region Öst, som hanterar 22 kommuner. Inga siffror för just
Gotland kan specificeras statistiskt pga. anonymitet och att kanalerna för samtal sker
mest via internet. På Gotland sprids information mest genom skolsköterskorna.
BRIS Region Öst har ingen närvaro på Gotland. 21 av 22 kommuner ger stöd till
BRIS Region Öst.
Förslag till beslut med motivering:

BRIS Region Öst beviljas stöd med 45 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållen nivå, barn och unga är fortfarande en prioriterad
målgrupp. Summan utgör ca 5 kr/barn 7-20 år på Gotland vilket också är ett
genomsnittligt stöd för andra kommuner. Viktig verksamhet som betyder mycket.

4) Brottsofferjouren (BOJ Gotland),
ANSÖKAN: 70 000 kr,
ÄNDAMÅL: Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för att alla
brottsdrabbade ska få stöd. Direkt brottsdrabbad, vittne till brott, anhöriga eller
anhöriga till gärningsman kan vända sig till BOJ för egna samtal och praktisk
information som exempelvis försäkringsfrågor, rättsprocessen mm.
VERKSAMHET 2021: BOJ Stockholm-Gotland har samarbete med polis, åklagare,
tingsrätt, socialtjänsten, försäkringsbolag, nätverkat i Samverkan mot våld, Tryggare
Gotland, Underbara Ungdomar, Träffpunkt Gråbo, kvinnojourer m.fl.
Förslag till beslut med motivering:

BOJ Gotland beviljas stöd med 70 000 kr.
MOTIVERING: : Bibehållen nivå. Verksamheten arbetar under lagstyrda förtecken.
BOJ Gotland är den enda organisationen som bevakar och utför dessa tjänster lokalt.
Verksamheten kompletterar Socialtjänstens lagstadgade verksamhet efter SoL kap 5
§11. Har gått upp i Stockholms organisation på grund av svårigheten att finansiera
egen verksamhet.

5) Gotlands Frivilliga Samhällsarbetare (GFS),
ANSÖKAN: 15 000 kr.
Stödet ska bland annat användas till lokalhyran, föredragshållare och rättsskyddsförsäkringen.
ÄNDAMÅL: Mål och syfte är att ta tillvara samhällets ideella kraft som tar lagreglerade
frivilliguppdrag och att samordna dessa personer som utgör föreningen medlemmar.
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GFS tillhör Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare och har därigenom ett
försäkringsskydd för medlemmarna. Medlemmarna verkar utsatt miljö.
VERKSAMHET 2021: Föreningen medlemmar tar uppdrag som lekmannaövervakare,
godemän, förvaltare, förmyndare, besöksgrupper i häktet, kontakt- eller stödpersoner
vid besök vid rättspsykiatri, kriminalvården, patientnämnden och individ- och
familjeomsorgen. Riksföreningen ger utbildning till nyrekryterade övervakare,
godemän och förvaltare men föreningen betalar resekostnaderna. Föreningen har
själva också fortbildningsinsatser, temakvällar, studie- och informationsbesök.
Samarbetar med frivården, kriminalvården, överförmyndaren mfl.
Förslag till beslut med motivering:

Gotlands frivilliga samhällsarbetare beviljas stöd med 15 000 kr.
MOTIVERING: Ökat stöd. Arbetar efter lagstyrd verksamhet som har ökade
kostnader i och med ökat antal gode män. Gör viktigt insats som komplement till
Regionens egen verksamhet.

6) Kvinnojouren Amanda,
ANSÖKAN: 250 000 kr.
Stödet ska gå till hyra för skyddat boende, el, tv och telefon, samtalslokal och
föreningskostnader.
ÄNDAMÅL: Huvudverksamheten i föreningen är att erbjuda kvinnor och barn
skyddat boende i akuta fall samt att bedriva informationsverksamhet, stödsamtal och
jourtelefon.
VERKSAMHET 2021: Har en lägenhet för skyddat boende. De arbetar med
förebyggande verksamhet med utåtriktad informationsverksamhet. De samarbetar
aktivt med Länsstyrelsen, Regionen och Polisen. De arrangerar seminarier och
erbjuder handledning och utbildning till jourkvinnor som vill jobba ideellt med
stödsamtal. Stödet ska gå till fasta kostnader som föreningen har.
Förslag till beslut med motivering:

Kvinnojouren Amanda beviljas stöd med 144 000 kr.
MOTIVERING: Höjning från föregående år. Det är en viktig organisation på Gotland,
inte minst i tider av ofrivillig isolering förväntad ökning av behov av det stöd som
föreningen bedriver. I och med coronavirusets framfart spenderar människor allt mer
tid hemma. För vissa innebär det mer tid i otrygghet och våld.

7) Rädda Barnen Gotland,
ANSÖKAN: 50 000 kr.
Stödet går till utökad verksamhet i Gotlands skolor, Läxhjälp, föredragsverksamhet,
fortsatt samarbete med Röda Korset, DBF och idrottsrörelsen på Gotland, mm.
ÄNDAMÅL: Rädda Barnen främjar barns rättigheter och möjligheter. Verkar för en
ökad integration och arbetar mot våld och rasism genom sina verksamheter på
Gotland med Barnkonventionen i fokus.
VERKSAMHET 2021: Föreningen har 800 medlemmar. De sprider information,
utbildar och bedriver aktiv verksamhet på lokalnivå.
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Verksamhetsstöd kommer att gå till att arrangera sommarläger 2021 och till fortsatt
samverkan med andra ordn
Förslag till beslut med motivering:

Rädda Barnen Gotland beviljas stöd med 45 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållet. Gör stora insatser för barn och i den rådande situationen.
Stort behov för föreningens verksamhet, De är i hög grad nätverkande med
myndigheter och större organisationer. De hjälper små föreningar till många
aktiviteter och till ett självgående och gör ett stort avtryck på Gotland.

8) Röda Korset Gotland (RKG),
ANSÖKAN: 150 000 kr.
Stödet går till social verksamhet på Gotland i insatserna för asylsökande samt andra
individer i liknande situation.
ÄNDAMÅL: ”Röda Korset ska lindra och förhindra mänskligt lidande, skydda liv och
hälsa, skapa respekt för människovärdet, främja ömsesidig förståelse och vänskap
samt verka för samarbete och varaktig fred mellan alla folk.”
RKG är en paraplyorganisation utan egna medlemmar för drygt 45 Röda kors-kretsar
med ca 2000 medlemmar. RKG organiserar ytterligare ca 600 volontärer.
VERKSAMHET 2021: Verksamheten planeras fortsätta som tidigare med fokus på att
möta de behov som finns hos utsatta grupper samt att ha tillgängliga
mötesplatser med secondhand-försäljning. Vi är beredda att anpassa våra insatser
efterhand behoven i samhället förändras. Det verksamhetsstöd vi beviljas under 2021
kommer användas till våra insatser för utsatta grupper i det gotländska samhället.
Förslag till beslut med motivering:

Röda Korset Gotland beviljas stöd med 50 000 kr
MOTIVERING: Minskad stödnivå. RKG gör stor samhällsnytta och är den
organisation som kan mobilisera resurser i krissituationer. Vi ser dock att det finns
andra intäktskällor till föreningen så som exempelvis second hand, vilket ger
föreningen bra möjligheter. Detta gör att nivån till Röda Korset sänks från
föregående år till förmån för andra sökande föreningar.

9) Skuldjouren Gotland
ANSÖKAN: 15 000 kr.
Stödet går till hyra, it, telefon, papper, frimärken och kuvert för klientverksamhet.
ÄNDAMÅL: Föreningen har som syfte att ge stöd, kunskap, råd och gemenskap till
personer som hamnat i ekonomiskt och socialt utanförskap och att hjälpa till med
t.ex. skuldsaneringsansökan. Målet är att hjälpa är överskuldsatta och fattiga i
samhället.
VERKSAMHET 2021: Föreningen hjälper aktivt med ekonomin, besök hos kronofogden, tingsrätten, försäkringskassan och socialtjänsten. Flera konsumentfrågor tas
också emot via telefon.
Samarbetar med socialtjänst, kyrkan, arbetsförmedlingen och psykiatrin. De bevakar
skuldfrågan i media och har uppföljningar med sina medlemmar som ofta är i ett
utanförskap och kan erbjuda social samvaro och hjälp till självhjälp där de lär sig att
odla sin mat. Spår en ökning med ärenden i pandemins fotspår.
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Förslag till beslut med motivering:

Skuldjouren beviljas stöd med 16 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållen nivå. Verksamheten kompletterar den offentlig
verksamhet som Region Gotland utför och är ett värdefullt tillskott.

10) Sällskapet Länkarna Slite
ANSÖKAN: 50 000 kr.
Stödet går i första hand till lokalkostnader för att kunna hålla öppet, medlemsvård
och resa till riksträffarna.
ÄNDAMÅL: Länkarnas syfte är att hjälpa alkohol- och drogberoende människor att
tillfriskna genom punktprogrammet med 7 steg.
VERKSAMHET 2021: Hela anslaget ska gå till att hålla lokalen igång. Verksamheten
bedrivs främst i föreningens lokal i Slite, öppet 3 kvällar/vecka. De har ingen
hyreskostnad för lokalen, men andra lokalkostnader som el, V/A och försäkringar
uppgår till drygt 30 000 kr. De är ett alternativ till annan alkoholvård.
De samarbetar med Visbyföreningen och de vårdande medlemsmötena växlar mellan
Visby och Slite.
Förslag till beslut med motivering:

Sällskapet Länkarna Slite beviljas stöd med 15 000 kr.
MOTIVERING: Sänkt stödsnivå. Verksamheten är betydande för norra Gotland och i
nätverk med offentliga verksamheter. Dock sänks nivån i förhållande till förra året,
detta dels för att komma i samma nivå som Visbyföreningen samt att prioriteringen
har varit hård bland sökande föreningar.

11) Sällskapet Länkarna Visby,
ANSÖKAN: 75 000 kr.
ÄNDAMÅL: Länkarnas syfte är att hjälpa alkohol- och drogberoende människor att
tillfriskna genom punktprogrammet med 7 steg.
VERKSAMHET 2021: Utöka kontakter med skolan för att informera våra ungdomar
om beroendeproblematiken. Medverka i flera kurser för att öka föreningens egen
kunskap om detta komplexa område. Jobba med beroendeproblematiken och i
samverkan med Regionen bjuda in bra föreläsare i ämnet.
Medverka vid Almedalsveckan 2021, om möjligt beroende på pandemin.
Utökat samarbete med andra sociala föreningar som verkar på Gotland.
Öppet Hus vid några tillfällen per år där vem som vill kan komma och titta på
föreningens fina lokal och vi informerar om Länkarnas verksamhet.
Besök hos ADR och andra vårdinrättningar.
Förslag till beslut med motivering:

Sällskapet Länkarna Visby beviljas stöd med 15 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållen och samma som föreningen i Slite. Verksamheten är
betydande i nätverk med offentlig verksamhet. Viktig medverkan vid
Almedalsveckan.

7 (8)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/539

12) RSHM Kamratringen ,
ANSÖKAN: 25 000 kr.
RSMH stöder personer med psykisk ohälsa genom samtal och kamratstöd. För att
minska ensamhet har vi året runt programkvällar
och kamratstöd.
ÄNDAMÅL: Bedriver kamratstöd för personer med psykisk ohälsa.
VERKSAMHET 2021 : Identifierar att medlemmar i föreningar har det svårt under
pandemin och tror att det kommer leda till förvärrad sjukdomsbild. Vill göra insatser
som motverkar det.
Förslag till beslut med motivering:

RSHM Kamratringen beviljas stöd med 15 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållen nivå. Viktig verksamhet som behöver stöd inte minst i
pandemins dyningar där utsattheten bland medlemmar blir stor.
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Region Gotland

Regionstyrelsen

Måltidsverksamhet vid vårdcentralen Norr, Korpens café och
restaurang
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i samarbete med
teknikförvaltningen och socialförvaltningen till sommaren avveckla avdelning
måltids drift av Korpens café och restaurang och överlämna drift av café- och
enklare restaurangverksamhet till socialförvaltningen till hösten, omsorgen om
funktionshindrade, daglig verksamhet.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade den 17 juni 2020 att ge regionstyrelseförvaltningen
tillsammans med teknikförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten till
servering i annan regi vid Korpens café och restaurang. Innan slutligt beslut fattas
skulle dialog föras med Pensionärsrådet och Tillgänglighetsråden. Undersökningen
har genomförts och resulterar i förslag om att Socialförvaltningen, omsorgen om,
funktionshindrade, daglig verksamhet, framåt ska driva Korpens café och enklare
restaurangverksamhet.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen fick 2019 (2019/561), tillsammans med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, i uppdrag att utreda Korpens café och restaurangs framtid.
Den genomförda utredningen visar att verksamheten i dag går med underskott och
att ett ökat underskott är att vänta med anledning av de investeringsbehov som krävs
i lokalerna. Med detta som grund lades vid regionstyrelsens arbetsutskott den 3 juni
förslaget att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att avveckla
måltidsverksamheten på Korpen. Regionstyrelseförvaltningen fick av
arbetsuppskottet 3 juni i uppdrag att till regionstyrelsens möte 17 juni komplettera
ärendet med vissa tydliggöranden samt den totala besparingen för Region Gotland.
Regionstyrelsen beslutade 17 juni att ärendet skulle återremitteras med inriktningen
att måltidsverksamheten på Korpen skall avvecklas i egen regi. Innan slutligt beslut
ska dialog föras med regionala Pensionärsrådet samt Tillgänglighetsrådet.
Regionstyrelseförvaltningen tillsammans med teknikförvaltningen får i uppdrag att
undersöka möjligheten till servering i annan regi.
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Vid regionstyrelsens sammanträde 22 oktober rapporterades att ett antal alternativa
lösningar för verksamheten och lokalen hade undersökts men att frågan behövde
utredas ytterligare. Regionstyrelseförvaltningen fick, tillsammans med
teknikförvaltningen, i uppdrag att fortsätta utredningen kring Korpens café och
restaurang.
I det fortsatta arbetet har så väl socialförvaltningen som hälsosjukvårdsförvaltningen
involverats i frågan då båda parter befinner sig i omliggande lokaler i byggnaden.
Båda förvaltningarna ingår i andra utvecklingsarbeten som berör Korpenområdet
(Korpens framtid, Korpen 1,2,3,God och nära vård) samtidigt som dom har utökat
lokalbehov och därför ser potential i att för egen verksamhet nyttja café- och
restauranglokalerna. Även lokalstrateg har involverats liksom viktiga funktioner och
kompetenser inom teknikförvaltningen. Syftet har varit att inhämta lokalinformation,
synpunkter kring regionens egna behov och önskemål samt att synka Korpens café
och restaurangs framtid med övriga pågående utvecklingsarbeten.
Alla involverade ser en fördel med café- och restaurangverksamheten men det finns
inga krav på att verksamheten ska vara kvar.
Alternativen att hyra ut lokalen till extern part eller att upphandla café och
restaurangverksamhet har undersökts. Utmaningarna med dessa lösningar är framför
allt att lokalerna, som ligger i hjärtat av byggnaden, inte blir tillgängliga för regionens
egen verksamhet.
Alternativet att daglig verksamhet inom socialförvaltningen skulle driva
verksamheten har fördelarna att verksamheten och lokalerna stannar kvar i regionen,
att sysselsättning för daglig verksamhet skapas samt att café- och enklare
restaurangverksamhet fortsatt erbjuds medborgare. Det finns goda erfarenheter på
fastlandet av denna typ av verksamhet. Socialförvaltningen ställer sig positiva till
denna lösning.
Alternativet att hälso- sjukvårdsförvaltningen ska nyttja lokalerna har fördelarna att
lokalerna stannar kvar i regionen samtidigt som det bidrar till att lösa den lokalbrist
som hälso-sjukvården har. Lokalerna är också lämpligt placerade, i närhet till övrig
sjukvårdsverksamhet.
Dialogtillfällen med Pensionärsråd hölls december 2020 och med Tillgänglighetsråd
februari 2021.
Bedömning

Bedömningen är att det bästa alternativet är att daglig verksamhet tar över och till
hösten startar upp café- och enklare restaurangverksamhet i lokalerna vid Korpen.
Beslutsunderlag

Tidigare tjänsteskrivelser i ärendet 2020/773
Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Teknikförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
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Protokoll
Pensionärsrådet
10 december 2020

Protokoll

Pensionärsrådet

RS 2020/76

Sammanträdesdatum 2020-12-10

Plats och tid

Digitalt möte, 10 december 2020, klockan 13.00–15.30

Närvarande

Beslutande
Fredrik Gradelius (C), ordförande
Britt Ohlsson, (SPF), 1:e vice ordförande
Tommy Johansson (PRO), 2:e vice ordförande
Håkan Ericsson (S)
Ingegerd Hörsne (Aktiva seniorer)
Anders Kraft (PRO)
Birgitta Cramér (SPF)
Jan Olander (Riksför pensionärers gemenskapsgrupper)

Övriga

Camilla Debrianté, sekreterare, RSF, (§ 42) Karolina Samuelsson, biträdande
förvaltningschef RSF, (§ 37) Roger Wärn, styrelseordförande, AB GotlandsHem, (§ 37)
Elisabeth Kalkhäll, VD, AB GotlandsHem, Magnus Bergström, politisk sekreterare, C

Utsedd att justera

Tommy Johansson

Justeringens plats
och tid
Paragrafer

§ 33-45

Underskrifter
Sekreterare Camilla Debrianté

Ordförande Fredrik Gradelius

Justerande Tommy Johansson
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Protokoll

Pensionärsrådet
Sammanträdesdatum 2020-12-10

PRG § 33

Inledning

Ordförande Fredrik Gradelius (C) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

PRG § 34

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

PRG § 35

Val av justerare

Till justerare valdes Tommy Johansson, (PRO)

PRG § 36

Föregående protokoll 2020-09-24

Föregående protokoll 2020-09-24 läggs till handlingarna.
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PRG § 37

AB GotlandsHem

Elisabeth Kalkhäll, verkställande direktör i AB GotlandsHem berättar om
GotlandsHems lägenheter. Det finns i nuläget 4 600 lägenheter varav cirka 2 000 är
marklägenheter. Tyvärr saknas hiss i många äldre flervåningshus. Idag finns det andra
byggregler som följs vid nybyggen, till exempel är det idag ett krav att hiss ska finnas i
flervåningshus.
Det flera olika kategoribostäder så som studentlägenheter, 55+ och 65+ lägenheter.
För att minska risken av inlåsningseffekt så får en person med kontrakt på en
kategoribostad behålla sina ködagar i GotlandsHem. (Mer information om 55+ och
65+ finns i bifogad PDF hämtad här; https://www.gotlandshem.se/wpcontent/uploads/55-65-GHEM.pdf
Det är region Gotland som sätter reglerna för hur GotlandsHems lägenheter ska
fördelas. En bostadskö gynnar de som stått länge i kön. Idag råder stor bostadsbrist
på Gotland vilket leder till en kötid på minst 11 år, vissa områden upp till 30-40 år i
Visby. Andra delar av Gotland har kortare kötider. Det hade varit önskvärt att möta
behov av snabba lösningar, till exempel när någon behöver flytta från sin villa i
samband med ett generationsskifte. Det behövs fler aktörer på Gotland för att lösa
bostadsbristen då enbart GotlandsHem inte kan lösa problemet med bostadsbristen.
I en pågående utredning undersöker GotlandsHem möjligheten att ändra reglerna till
att fördela lägenheterna ”i första hand efter kötid”. Detta skulle kunna öppna upp för
andra lösningar. Utredningen tittar även på hur andra bostadsföretag i Sverige gör, till
exempel lotta ett antal lägenheter eller rikta uthyrning av en del lägenheter till en viss
kategori.
Annan information som kan vara bra att känna till är att GotlandsHems bilar som rör
sig utanför Visby är utrustade med hjärtstartare och personalen är utbildad i
hantering av dessa samt hjärt- och lungräddning.
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PRG § 38

Rapport. Socialnämnden

Kort information till Pensionärsrådets sammanträde den 10 december 2020.
Socialnämnden har vid budgetsammanträde i regionfullmäktige tilldelats årets budget.
Vi har en rambudget om ca 1 miljard 470 miljoner kronor. Ytterligare statsbidrag om
ca 29 miljoner för kvalitetsökningar i äldreomsorgen kommer troligtvis att läggas till
detta för år 2021.
Det ser relativt bra ut ekonomiskt för åren 2021 och 2022 men sedan kommer det
enligt prognoser som nått oss att bli ”kärvare tider” för Regionen. Av den anledningen
fortsätter rationaliseringsarbetet i hela Regionens ekonomi, så och i socialnämnden.
Av den anledningen togs beslut om att företaget Attendo från 1 oktober 2021 skall
driva äldreboendena Illiansgården och Hemse Äldreboende. Beslutet togs efter att
Attendo lagt ett anbud om att driva verksamheten på dessa boenden ca 5,2 miljoner
kronor billigare per år, än vad som är fallet idag i Regionens drift. Vi hälsar Attendo
välkomna i vår verksamhet även i det här fallet. Attendo driver i nuläget tre boenden
på Gotland. Det är Sudergården i Burgsvik, Terra Nova äldreboende och boendet på
Regemenstgatan på Visborgsområdet i Visby.
I verksamheten fokuseras det också på att se över bemanningen. Utbildning i
bemanningsekonomi pågår. Det pågår också en utredning om hur måltidsverksamheten i Region Gotland skall utföras framöver. I dagsläget är denna verksamhet dyr
för våra brukare på de särskilda boendena. Vi hoppas mycket på resultatet av denna
utredning som alltså syftar till att få en effektivare verksamhet på detta område.
Vad gäller läget om Covid-19 så är tillgången till skyddsutrustning tillfredsställande.
Ett specialteam jobbar som förstärkning när smitta finns i hemtjänsten och på de
särskilda boendena. Hygienåtgärder och ett seriöst arbete har gjort att smittor i
verksamheten, såväl hos brukare som hos personal har kunnat begränsas.
Uppfattningen är att verksamheten har ”koll på läget” efter att hela tiden leva i ett
lärande hos alla som är berörda.
Som det ser ut så går socialnämnden mot ett ekonomiskt resultat som är i balans vid
årets slut. Det som kan sägas är att orosmoln finns i att försörjningsstödet kommer
att öka efter Corona epidemins effekter i form av arbetslöshet och utförsäkringar hos
Försäkringskassan. Arbete görs tillsammans med andra aktörer på det området såsom
Regionens utbildnings- och arbetslivsförvaltning, UAF, och därtill
Arbetsförmedlingen med flera.
forts
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Vad som också varit föremål för rapportering i pressen är placeringar som sker av
äldreboendeplats. Till detta skall sägas att vi i en enig nämnd tagit beslut om att
placering skall ske i första hand inom socialförvaltningens egna verksamhet tillsammans med de entreprenaddrivna boenden. När vi har fyllt våra egna platser sker
placeringar hos de boenden från vilka vi köper platser på avtal. De sistnämnda är
Attendo i Visby, Solrosen, Gotlands Sjukhem och Hattstugan. Så skall ske eftersom
vi inte har LOV, Lagen om valfrihet vad gäller de särskilda boendena. Det här
förhållandet har medfört att personer varit kritiska. En kritik vi bemött på olika sätt
men kommit fram till att detta förhållande gäller till det att ett nytt beslut tas i
socialnämnden.
Eftersom jag personligen inte kan vara med på sammanträdet är jag öppen för att
svara på frågor på mejl. Kontaktuppgifter finns på Regionens hemsida under
rubriken Region och Demokrati.
Hälsningar
Rolf Öström
ordförande socialnämnden

Diskussion under mötet:
Tommy Johansson (PRO) meddelar att ett särskilt yttrande Angående
konkurrensutsättningen av SÄBO i Hemse ska bifogas till Pensionärsrådets protokoll
2020-12-10. (Finns som bifogad handling)
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PRG § 39

Rapport. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Pensionärsrådet 2020-12-10
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Verksamhet:
Covid-19 dominerar hösten. Efter en kontrollerad period till och med september så
ökade smittspridningen ordentligt från mitten av oktober och har fortsatt att öka
med 154 konstaterade fall efter andra advent. Som jämförelse så var ”toppen” under
sommaren 34 fall på en vecka.
De planerade operationerna är igång men kan åter ställas in om IVA/Uppvaket blir
belagda av covidpatienter. Färre patienter på akuten men svårarbetat med dubbla
korridorer och särskilda u-rum. En förändring av lokalerna är nödvändig ur såväl
patientsäkerhets- som arbetsmiljösynpunkt. Arbetet med att etablera paviljonger
pågår intensivt och skall rapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-12-15
tillsammans med rapport om möjligheterna att skapa lokaler för ett PCI-lab på plan 4
i behandlingsbyggnaden (norr om röntgenavdelningen). Översyn av bemanning,
läkemedel och hjälpmedel finns med i verksamhetsplan och budget för 2021.
Förändringsresan i organisationen har startat i form av enkäter och arbetsgrupper.
Personal:
Semesterperioden var bra för de flesta, men flera medarbetare inom framför allt
Anestesi/IVA har under våren belastats med övertid. För sjukvården som helhet är
övertiden lägre än föregående år. Trots det höga antalet smittade och beläggningen
på infektion med mellan 15 – 25 inlagda så krävs inte Intensivvård på motsvarande
sätt. Kunskap och förbättrade metoder ger också snabbare tillfrisknande. Fortsatt
brist av IVA ssk och läkare inom flera områden. Kompetensförsörjningen är viktig
idag och än viktigare med kommande pensionsavgångar.
Ekonomi:
Minskat antal operationer och besök tillsammans med full kompensation för
Covidkostnader ger en prognos på ett nollresultat.
2020-12-07
Mats-Ola Rödén
ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
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PRG § 40

Rapport. Regionstyrelsen

Till Pensionärsrådet 2020-12-10
Befolkningen har ökat med 414 personer på ett år enligt siffran den 1 nov totalt
60 050 personer.
Vi har under året blivit väl kompenserade för de merkostnader som Covid-19 medfört. Exempelvis så fick vi ersättning för samtliga sjuklönekostnader under 2:a
kvartalet (inte bara merkostnaden så som det är nu andra halvåret). Detta gör att vi
har haft möjlighet att lägga till ytterligare åtgärder för att mildra effekten av Corona i
samhället. Totalt har vi beslutat om 50 olika åtgärder värda totalt mer än 50 miljoner
till såväl näringslivet som komplement till nationella åtgärder för att rädda jobb och
företag. Det är insatser för såväl civilsamhälle och föreningsliv. Röda Korset för att
kunna stödja och hjälpa till med handel vid behov till riskgrupper. En hel del har tillförts kultur- och fritidsavdelningen som genom detta kunde lägga tillbaka de investeringsmedel som vi i våras omformades till bidrag för förlorade intäkter för kulturoch idrottsverksamhet. Vi har också lagt en hel del till Gotlands Museum för att
förnya sin basutställning samt finansiera en genomlysning om hur man ska gå vidare
med Konstmuseet. Vi stärker också på Gotländska utvecklingsbolag som kan
vidareförädlas till att bli intressanta projekt på landsbygden utifrån landsbygdens
behov.
Vi ger också ett tillägg för att möjliggöra en gåva till Regionens anställda, som har
haft ett kämpigt år, speciellt de som är verksamma inom hälso- och sjukvården,
socialvården och skolan, gåvan blir också ett stöd till den lokala handeln genom
presentkort. I åtgärderna som beslutats finns också aktiviteter för att motverka
psykisk ohälsa samt stimulera fysisk aktivitet och rörelse.
Kulturplanen är nu antagen av regionfullmäktige, det har arbetats under ett drygt år
med dialog, förankring och sedan att forma ihop alla inspel till en kulturplan som
finns att ta del av via hemsidan, https://gotland.se/108696
Regional utvecklingsstrategi, RUS, den kommer att behandlas av regionstyrelsen den
16 december.
Vision: Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet.
Inriktningen är Gotland 2040. Till den kommer nu att tas fram tre olika samhandlingsprogram med mer konkreta åtgärder på kort sikt inom social hållbarhet, miljö, energi
och klimat samt nytt tillväxtprogram.
forts
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Vi ser på 2021 med oro, eftersom det kommer att vara stora konsekvenser under
nästa år avseende Corona. Många företag har utsatts för enorma påfrestningar, för
besöksnäringen hoppas vi att man semestrar mer på hemmaplan även nästa år och att
vi kan få den återhämtning som vi så väl behöver. Vi hoppas att vaccinationsprogrammet slår väl ut och att vi kan komma tillbaka till ett normalt samhälle igen.
Gratis vaccin till alla med prioritet på äldre och riskgrupper samt anställda inom vård
och omsorg.
Vi har tagit fram nya gotländska ståndpunkter för framtidens färje- och flygtransporter. Det är representanter för näringsliv, föreningsliv och alla partier som gemensamt jobbat fram hur vi vill att trafiken skall fungera för att bidra till utveckling på
Gotland.
Gotländska ståndpunkterna utgör Trafikrådets ställningstaganden för hur flyg- och färjetrafiken
ska utformas för att bäst främja Gotlands utveckling. Ståndpunkterna delas in under följande
huvudrubriker.
1) Snabba, täta och säkra överfarter med färja
2) Tur och retur med flyg över dagen till hela Sverige
3) Resor och transporter i linje med klimat- och miljömål
4) Konkurrenskraftiga priser
5) En nordlig och en sydlig fastlandshamn, samt en reservhamn på Gotland
6) Ett trafiksystem för beredskap och samhällsnytta
Digitalisering, eller digitala möten har gjort att vi har fått anledning att lära oss nya
sätt att mötas, detta kommer sannolikt att ge fördelar även fortsättningsvis.
Biblioteken är inne i en stor förändringsresa, distriktsbiblioteken läggs ihop med
almedalsbiblioteket. Vi kommer att anpassa de lokala prioriteringarna till den
bibliotekslag som tillkommit efter det att vi satte prioriteringar, det betyder att vi
kommer att dra ner fokus på hållplatser för bokbussen och istället skapa möjlighet att
besöka de som inte kan komma till de fysiska biblioteken. Vi kommer att köpa in en
mindre biblioteksbuss, där man inte behöver C-körkort, som också gör att man
kommer att kunna jobba mer anpassat med mobil biblioteksverksamhet.
Vi kommer sannolikt att gå vidare med markanvisning för bygge av en ny gymnastikhall på Visborg, bredvid ICA Maxi Arena. Gymnastiken är en stor idrott som har
behov av anpassade lokaler för att kunna träna på ett säkert sätt.
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PRG § 41

Covid-19 information

Infogat i övriga punkter.

PRG § 42

Måltidsverksamhet - effektiviseringsprojekt

Karolina Samuelsson, biträdande förvaltningschef i regionstyrelseförvaltningen, är
inbjuden att samtala kring utredningen av måltidsverksamheten. Projektet är en del
av Region Gotlands effektivisering program för år 2022. Projektet har kommit fram
till ett förslag till fortsatta åtgärder har sammanställts. Förslaget är ute på samråd med
berörda förvaltningar och ska upp till regionstyrelsen i februari 2021. (Mer
information finns i bifogade bilagor)
Reflektioner efter presentationen berörde hur viktig måltiden är och att mottagaren
finner måltiden aptitlig. Att det finns en efterfrågan av en större flexibilitet kring när
måltiden serveras och vikten av att serveras ”riktig lagad mat”. Det är även viktigt att
personalen är kompetent kring de olika målgruppernas behov. Genom att ha kök
med större möjligheter till kylning av mat kan inköp av råvaror och tillagning
av maträtter koordineras i större skala.
Karolina berättar även om måltidsverksamheten på Korpen som i nuläget drivits med
underskott. Möjligheten att ta in en annan aktör är svårt, bland annat på grund av
lokalernas placering. En annan möjlighet skulle kunna vara att driva någon form av
caféverksamhet i regi av daglig verksamheten.
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PRG § 43

Utbildning. Diskussion äldreomsorgen

Pensionärsrådet gav Tommy Johansson, (PRO), i uppdrag att till detta möte att
fundera kring en utbildningsförmiddag. Förslaget som togs fram avstämdes innan
mötet med Britt Ohlsson (SPF) och Håkan Eriksson (S) presenteras nedan:
Utbildning/diskussion om äldreomsorgen på Gotland
Förslag avstämt med Britt Ohlsson och Håkan Eriksson.
En halvdag kl. 9:00-12:00 anordnas.
Information från respektive förvaltningar, frågor och diskussion. Detta för att alla i
pensionärsrådet skall ha en god och aktuell grund att stå på.
Efter denna dag kan ledamöterna sedan föra en diskussion ute i sina organisationer,
om Corona så medger. Efter detta förs sedan en diskussion om hur Gotland bör
”utforma” sin äldreomsorg framöver.
Innehåll d v s vad som bör behandlas på den första halvdagen;
Hemtjänst
Hur är den organiserad, vad gör hemtjänsten?
Vilka regler gäller?
Kostnader, ersättningar m m
Måltidsfrågan
Vårdtyngd
Personalläge och kompetens på personalen nu och framöver
Vad är på gång framöver?
forts
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Särskilt boende
Vilka finns och hur är de organiserade, vad skiljer boendena åt?
Hur drivs boendena, hur sker uppföljning av kvalitén på boendena och vad görs om
kraven ej uppfylls?
Kostnader och intäkter, kommunala/privata boenden
Vad beror prisskillnader/kostnadsskillnader på?
Kvalité, verksamhet, medicinsk kompetens
Personalläge och kompetens på personalen nu och framöver
Måltidsfrågan
Hur styr regionen kvalitén
Övrigt
Hälsofrämjande verksamheten
Trygghetsboenden
Hemsjukvård/trygghetspunkter
Ekonomi:
NYA pengar
2020 hur används/hur tänker man använda dessa ?
2021 Användningen av de nya pengar staten skjuter till.
Diskussion kring förslaget under mötet
Ett material behöver sammanställas utifrån förslaget och presenteras på
utbildningsförmiddagen. Utbildningen kan hållas i digitalmötesform i
januari/februari. Därefter kan diskussioner genomföras i de olika organisationerna.
Då är viktigt att de äldre får delta i diskussionerna så att det inte fattas beslut över
huvudet på de äldre.
Beslut
Fredrik Gradelius tar förslaget vidare och tar reda på när denna halvdag skulle kunna
genomföras med deltagare från berörda delar av socialförvaltningen.

PRG § 44

Övriga frågor

Bifogat till protokollet finns svar till SPF:s frågor från senaste mötet.
Fastställd mötesplan för år 2021
10 mars
15 juni
30 september
2 december
kl. 13:00-15:30
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PRG § 45

Mötet avslutas

Ordförande tackar för i år och tackar de närvarande för deltagandet och ett intressant
samtal. Ha en god julhelg även om den inte blir lika välbesökt som en kanske skulle
önska. Ordförande förklarar dagens möte avslutat.
Nästa möte 10 mars 2021.
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Särskilt yttrande till protokollet vid sammanträde med Region Gotlands Pensionärsråd 202012-10.
Paragraf 6 Rapport Socialnämnden.
Angående den s k konkurrensutsättningen av SÄBO i Hemse.
PRO anser att socialnämnden borde ha väntat med konkurrensutsättningen av äldreboenden och låtit
oss tillsammans föra en öppen och förutsättningslös diskussion om äldreomsorgen mot bakgrund av bl a
Corona, regionens ekonomi, nya statliga bidrag, befolkningsutvecklingen mm. Detta är en stor och
avgörande fråga för vårt framtida Gotland. En fråga där vi helst behöver få enighet över de s k
blockgränserna.
Att vid Socialnämndens sammanträde nu 3/12 fatta beslut om konkurrensutsättning/utförsäljning av de
särskilda boendena i Hemse var djupt olyckligt. Då:
Åtgärder, ej utvärderade, har vidtagits för att kunna sänka kostnaden i befintlig verksamhet utan
att kvalitén försämras.
Risken att Regionen vid en utförsäljning tappar kvalificerad personal är stor.
Nya statliga pengar som tillförs äldreomsorgen framöver, för att bl a höja kvalitén, ej kommer att
kunna höja kvalitén i ”utsåld” verksamhet. Vilket kan medföra stora skillnader mellan boenden.
En utförsäljning av SÄBO i Hemse kommer att, för hela södra Gotland, ta bort valfriheten mellan
privat och offentligt alternativ.
Det ej hädanefter kan garanteras att likställhetsprincipen fortsatt gäller i gotländsk äldreomsorg.
Detta beslut hör ihop med beslut 1 ärende 3 vid socialnämndens sammanträde 2020-06-11. I detta
ärende var upphandlingsunderlagen sekretessbelagda fram till beslut fattats.
Detta sammantaget innebär att allmänhet och intresseorganisationer, typ PRO, ej kunnat se vad som
exakt skulle upphandlas och vilka bedömningskriterier som skulle gälla för upphandlingen. D v s noll
transparens och möjlighet till påverkan och offentlig diskussion kunde föras i denna fråga.
PRO har nu kunnat ta del av det upphandlingsunderlag som gällde för konkurrensutsättningen av SÄBO i
Hemse. Vi kan därvidlag konstatera:
att lägsta pris är helt avgörande.
att det inte går att få fram på vilket sätt kvalitén i ny verksamhet tillåts skilja sig från nuvarande
kvalitet/personaltäthet.
Detta anser vi vara i högsta grad anmärkningsvärt.
Det finns mot bakgrund av ovanstående anledning att befara att en lägre kvalitét än idag har
upphandlas, detta då personalkostnaden är den alldeles övervägande delen av kostnaderna för denna
typ av verksamhet. Antalet personal och personalens kompetens är helt avgörande för kvalitén.
Från PRO:s sida kan vi ej acceptera kvalitetsförsämringar av äldreomsorgen på Gotland.

Politiker för, för en gångs skull, en diskussion med de äldre och inte om de äldre. Involvera i stället för att
exkludera de äldre.
PRO Gotland i Pensionärsrådet
Tommy Johansson
Gruppledare

Framtida organisering
och lokalisering av
måltidsverksamhet
Tillgänglighetsrådet
25 februari 2021
Del av effektiviseringsprogrammet
2020-2022

Måltidens roll
- Främja hälsa och
välbefinnande
- Ge vardaglig
avkoppling

Beställning

Produktion

Distribution
/ leverans

Mottagning

Tillredning/
beredning

En omfattande verksamhet
• 5 köksområden

• 29 tillagnings-, 12 mottagnings- och 71
serveringskök
• 11 000 måltider/dag må-fre

• 1 100 måltider/dag lö-sön
• 365 dagar per år
• 122 åa medarbetare med
huvuduppdrag måltid
• 123 mnkr i omslutning för
avd måltid per år

En god grund att arbeta vidare utifrån!

Servering

Måltid - en verksamhet i utveckling
Utvecklingsinsatser
2008 Uppdrag att laga mer från grunden,
ekologiskt, närproducerat, lagat nära
gästen, korta varmhållningstider, hög
kvalitet, god driftsekonomi, blandade
driftformer, ingen produktion av kyld
mat i stor skala.
2008 Mat och måltidspolicyn antogs,
verksamheten samlades
organisatoriskt
2009 Plan för organisation och ombyggnad
av kök antogs
2015 Mat- och måltidspolicyn
uppdaterades

Har gett resultat:
• Ökad matlagning från grunden
nära gästen
• Ökad andel ekologiskt
• Ökad andel svenskt kött
• Ökad andel vegetariska måltider
• Kortare varmhållningstider
• Energiinnehållet i nivå med
nationell rekommendation
• Minskat antal köp utanför avtal
• Stabila processer som ger
delaktighet
• Höjd status för kökspersonalen
• Förbättrade kunddialoger

Nu en måltidsverksamhet redo för nästa steg och med
potential att effektivisera enligt regionens behov

Syfte och mål med projektet
Identifiera och initiera förändringar kopplat till organisation och
lokalisering som kan bidra till ökad effektivitet och kostnadsminskningar.
Övergripande projektmål:
Etapp 1
• fördjupad analys och beskrivning av
måltidskostnadernas utveckling
• fördjupad jämförelse med andra
kommuner och landstings
måltidskostnader
• Pågående arbeten och befintliga
föreslag tydliggjorda och redovisade
• Lämpliga nyckeltal identifierade
• En översyn av Mat & Måltidspolicyn
• Förslag till förändring av organisation
Etapp 2:
• Förslag till förändrad lokalisering och
produktionsplanering

Effektmål:
• Minskade kostnader
• Utvecklad organisation för hög
kvalitet och effektiva
processer
• Likvärdiga förutsättningar för
god och jämlik hälsa
• Minskat klimatavtryck
• Säkrad kompetensförsörjning
• Minskat matsvinn

Möjligheter i fortsatt utveckling
• Organisation och styrning

(policy, process, uppdrag, roller/ansvar, flexibilitet,
organisationsstruktur, driftlösningar, ledarskap)

• Ekonomi

(prismodell, lokalkostnader, minskade volymer, nyckeltal för styrning
och uppföljning)

• Effektivitet

(standard och utformning av kökslokaler, flöden och arbetssätt,
tillagningsvolymer/outnyttjad kapacitet, roller, arbetsmiljö)

• Kvalitet (upplevd/system)

(variationer, policyefterlevnad, matsalar, köer, dialogmodell,

• Miljö

(energianvändning, svinn, råvaror, transporter, upphandling,
lokalisering)

• Kökslokaler

(utformning, inredning, underhåll, ytor, säkerhet, arbetsmiljö,
produktionseffektivitet)

Vad föreslår konsultrapporten
Se måltidens betydelse för god jämlik hälsa och skapa framtida måltider som
präglas av flexibilitet (antal rätter, tillagningsmetod, hur/vilken tid måltiden kan
ätas) och ge förutsättningar för verksamheten att arbeta med ändamålsenliga
arbetssätt och processer.
-

Samarbeta mer i process, över organisationsgränser - etablera ett samverkansforum
Koppla samman mat- och folkhälsofrågor organisatoriskt (HSN, RS, Ny nämnd)
Fortsätt använda livsmedelsverkets måltidsmodell som grundsten
Etablera gemensamma nyckeltal för uppföljning
Utveckla prismodellen
Genomför förändring av lokalisering, produktion och distribution för att nå
effektivisering (nyttja kapacitet/resurser, samlad investeringsplanering, likvärdighet i

kvalitet, helhetsperspektiv, hållbarhet och flexibilitet över tid, livsmedelshygien,
arbetsmiljö, kompetensförsörjning, klimatavtryck)
-

-

Gå från 5 till 3 köksområden
Ta fram ramprogram för kökslokaler inom alla verksamhetstyper (förskola, skola, äldreboenden)
Minska antalet tillagningskök och öka antalet mottagningskök och serveringskök
Ställ om Strandgärdets kök till ett renodlat kyld-mat-system
Anpassa distribution och logistik samt personal/roller
Utveckla ledningsfunktionerna (chef, förstekock, köksansvarig, måltidsvärdar)

Nyttja tekniken kyld-mat vid strandgärdets kök

Styrgruppens förslag framåt
• Revidera mat- och måltidspolicyn.
• Revidera uppdraget till måltidsverksamheten inom
regionstyrelseförvaltningen/regionstyrelsens ansvar
• Etablera ett regiongemensamt samverkansforum för måltid
• Tydliggöra överenskommelser kring processer, roller, ansvar och villkor
• Organisatorisk placering kvar inom RS ansvarsområde eller förflyttning
till tekniska nämnden/teknikförvaltningen.
• Gemensamma nyckeltal tas fram
• Kompetenshöjande insatser genomföras
• Kunddialogmodeller och kundutvärdering utvecklas
• Utvärdera och förtydliga prismodellen
• Lokalförsörjningsplan och investeringsplanering kök utvecklas
• Tekniker för ökad flexibilitet nyttjas
• Åtgärder för att minska svinn genomföras

Remissfrågor till nämnderna
Hur ser nämnden på:
• den generella inriktningen i utvecklingen av måltidsverksamheten som beskriv i
beslutsunderlaget och speciellt med fokus på kvalitet?
• behovet av att revidera mat- och måltidspolicyn och vad en revidering bör
innehålla?
• en revidering av uppdraget till regionens centrala måltidsverksamhet till:
”Regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet skall med sin samlade
kompetens bidra till utvecklingen av mat- och måltider för hela Region Gotland
och Gotland. Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i mat- och
måltidspolicyn. Planering, upphandling och produktion skall präglas av
kostnadseffektivitet och utvecklas med inriktningen att säsongsanpassa
måltider, öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel samt minska
svinn. Maten ska hålla hög kvalitet och driftsekonomin vara god. Andelen kyld
mat skall inte överstiga 50%.” (ersätter direktiv givet 2009-10-26 §293).
• framtida organisatorisk placeringen av regionens centrala måltidsverksamhet
inom regionstyrelsen eller tekniska nämndens ansvarsområde?

Potentialer och effekter

Potentialen kan
realiseras i olika
grad beroende på
nivån av förändring
och givna
förutsättningar i
styrningen.

• Minskad sårbarhet i måltidsförsörjningen
• Förbättrad arbetsmiljö och minskad
sjukfrånvaro
• Ökad standard i kök, bättre efterlevnad
lagstiftning
• Förbättrade förutsättningar livsmedelshygien
• Minskade drift/fastighetskostnader
• Minskade personalkostnader
• Minskad energianvändning
• Minskade tillsynsavgifter
• Ökning interna transporter/minskning externa

Metoden kyld mat
innebär inte kall mat…
Mat lagas från grunden
Förpackas efter behov (stora fat / en portion)
Maten tillagas och kyls ner under kontrollerad form
Maten transporteras och värms upp kontrollerat
Kompletteras med delkomponenter på plats
• Jämnare måltidsproduktion – ta ner
produktionstoppar, jämnare bemanning, mindre
stress
• Matens hållbarhet förlängs
• Höjd livsmedelshygienisk säkerhet
• Ökad valmöjlighet för den som ska äta (vad och när)
• Minskar svinn

Tidplan för beslut
• Remissperiod fram till 23 april
• Slutligt förslag till regionstyrelsens arbetsutskott
11 maj och regionstyrelsen 26 maj

Frågor eller tankar

Hälsa på Gotland

Andel (%) kvinnor och män, 16-84 år, med olika hälsoutfall

Källa: Hälsa på lika villkor, medelvärde av resultat 2018 och 2020

Strateg inom folkhälsa och välfärd Veronica Hermann veronica.hermann@gotland.se tfn 0498- 26 90 29

Varannan

Det är vanligare än vi kanske tror
Var tredje
Var femte
Var tionde

Ojämlikhet utifrån utbildningslängd

Levnadsvanor, jämförelse utifrån hushållsinkomst,
på Gotland

Andel (%) personer med låg, medel eller hög hushållsinkomst, 16-84 år

Källa: Hälsa på lika villkor, medelvärde av resultat 2018 och 2020

Strateg inom folkhälsa och välfärd Veronica Hermann veronica.hermann@gotland.se tfn 0498- 26 90 29

Hälsa, jämförelse utifrån ålder, på Gotland
Andel (%) i olika åldersgrupper med olika hälsoutfall

Källa: Hälsa på lika villkor, medelvärde av resultat 2018 och 2020

Strateg inom folkhälsa och välfärd Veronica Hermann veronica.hermann@gotland.se tfn 0498- 26 90 29

Ojämlikhet är ett stort problem
Andel (%) personer med självupplevd bra hälsa, i åldern 16-84 år på Gotland
77%
52%

70%

Hälsa på lika villkor 2020, Gotland jämfört med riket

Skillnad på mindre än 3 procentenheter visar troligen inte en verklig skillnad.

Levnadsvanor, jämförelse utifrån bostadsort, på
Gotland

Andel (%) personer som är folkbokförda på norra Gotland, i Visby eller
på södra Gotland, 16-84 år

Källa: Hälsa på lika villkor, medelvärde av resultat 2018 och 2020

Strateg inom folkhälsa och välfärd Veronica Hermann veronica.hermann@gotland.se tfn 0498- 26 90 29

Hälsa på lika villkor 2020, Gotland jämfört med riket

Hälsa på lika villkor 2020, Gotland jämfört med riket

Hälsa på lika villkor 2020, Gotland jämfört med riket

Förändring senaste 10 åren
Alkoholkonsumtion, åk 9
Rökning, åk 9
Daglig rökning, 16-84 år

Otrygghet
Litar inte på andra

Upplevd tandhälsa förbättrad bland personer med
förgymnasial utbildning och låg inkomst

Levnadsvanor

Andel (%) kvinnor och män, Gotland, 16-84 år, med olika levnadsvanor

Källa: Hälsa på lika villkor, medelvärde av resultat 2018 och 2020

Rödmarkerade fält visar trolig skillnad.

Strateg inom folkhälsa och välfärd Veronica Hermann veronica.hermann@gotland.se tfn 0498- 26 90 29

Fetma och övervikt

Andel (%) kvinnor och män, 16-84 år med övervikt och fetma

Källa: Hälsa på lika villkor, medelvärde av resultat 2018 och 2020

Strateg inom folkhälsa och välfärd Veronica Hermann veronica.hermann@gotland.se tfn 0498- 26 90 29

Levnadsvanor

Andel (%) kvinnor på Gotland och kvinnor i riket, 16-84 år, med olika
levnadsvanor

Källa: Hälsa på lika villkor, medelvärde av resultat 2018 och 2020

Rödmarkerade fält visar statistiskt säkerställd skillnad.

Strateg inom folkhälsa och välfärd Veronica Hermann veronica.hermann@gotland.se tfn 0498- 26 90 29

Levnadsvanor

Andel (%) män på Gotland och män i riket, 16-84 år, med olika levnadsvanor

Källa: Hälsa på lika villkor, medelvärde av resultat 2018 och 2020

Gulmarkering visar skillnad i jämförelse med riket men skillnaden finns inte i
jämförelse med jämförbar kommungrupp.

Strateg inom folkhälsa och välfärd Veronica Hermann veronica.hermann@gotland.se tfn 0498- 26 90 29

Levnadsvanor, jämförelse utifrån utbildningslängd,
på Gotland

Andel (%) personer med förgymnasial-, gymnasial eller eftergymnasial
utbildning, 16-84 år

Källa: Hälsa på lika villkor, medelvärde av resultat 2018 och 2020

Strateg inom folkhälsa och välfärd Veronica Hermann veronica.hermann@gotland.se tfn 0498- 26 90 29

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2021/567
30 mars 2021

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Målbild för omställningen till ett hälsosystem för god och nära
vård på Gotland
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen står bakom framtagen målbild och avser att verka för en
omställning i linje med målbilden inom sitt verksamhetsområde.

Sammanfattning

För att medborgare på Gotland ska må så bra som möjligt så länge som möjligt och
för att vård och omsorg av god kvalitet även fortsättningsvis ska kunna erbjudas
behövs en omställning. Den demografiska utvecklingen på Gotland innebär att en
omställning här är särskilt angelägen.
I december 2020 gav regionfullmäktige i uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden
att i nära samarbete med regionstyrelsen, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta fram en
”färdplan för omställning till en god och nära vård”. Färdplanen har tagits fram i
samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsoch arbetslivsförvaltningen och regionsstyrelseförvaltningen. Framtaget förslag
presenteras för dessa fem nämnder under april.
Parallellt med färdplanen har också en målbild för omställningen tagits fram.
Målbilden utgår ifrån den nationella målbild som beslutats av riksdagen i november
2020.
Regionstyrelsen tar i detta ärende ställning till den egna förvaltningens syn på och
möjlighet att leva upp till målbilden. Vid regionstyrelsen i maj hanteras ärendet för
regionen som helhet med förslag till beslut i regionfullmäktige i juni.

Ärendebeskrivning

I december 2020 gav regionfullmäktige i uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden
att i nära samarbete med regionstyrelsen, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta fram en
”färdplan för omställning till en god och nära vård”.
Forskning visar att i dessa sammanhang handlar förändringsledning om att fokusera
på att tydliggöra målbilden för att visa riktning, delaktighet, förståelse och insikt av
berörda för att de ska kunna agera i riktning mot målet.
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Målbilden för omställningen till ett hälsosystem för god och nära vård på Gotland
har tagits fram i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och
regionstyrelseförvaltningen. Framtaget förslag presenteras för dessa fem nämnder
under april parallellt med färdplanen för omställningen.
Målbilden ger riktningen

För att stödja arbetet har en nationell målbild tagits fram. Målbilden har sedan
utvecklats av regeringen. I november 2020 slog riksdagen fast denna riktning:
Hälso- och sjukvården bör ställa om så att primärvården är navet i vården och samspelar
med annan hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.
Målet med omställningen av hälso- och sjukvården bör vara att patienten får en god,
nära och samordnad vård som stärker hälsan.
Målet bör också vara att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser
och att en effektivare användning av hälso- och sjukvårdens resurser ska kunna uppnås.

Arbetet med omställningen ska leda till att den nationella målbilden uppnås.
Målbilden är vägledande men ger inga detaljerade svar. Det är tydligt uttalat att
lösningar ofta behöver se olika ut i landet eftersom förutsättningarna varierar. Med
ovanstående formulering som bas har en del regioner, kommuner och organisationer
tagit fram egna målformuleringar och visualiseringar för att förtydliga vad
omställningen handlar om i deras kontext.
Identifierade lokala behov som målbilden behöver tillgodose

Genomförda dialoger och workshopar har fastlagt behov av en lokal målbild som visar
riktningen för oss på Gotland. Dialogerna har också givit insikter som varit vägledande
för hur målbilden utformats:
-

-

-

En språklig balans är viktig för bred delaktighet. Ord som ”patient” och ”vård”
uppfattas utifrån nuvarande system vilket riskerar att exkludera. Att jämföra
med ”medborgare” och ”hälsa” som istället ger en bredare ingång, vilket är
viktigt för en bred dialog om hur ett hälsosystem där hälso- och sjukvården
och i synnerhet den primära utgör motorn bör utformas. Verksamheter med
primärvårdsuppdrag, medborgare och andra aktörer med förutsättningar att
påverka hälsa behöver inkluderas.
Individens egen roll behöver synliggöras. Det är centralt att målbilden inte utformas
på ett sätt som uppfattas alltför löftesrikt. Samhället ska på en mängd olika
sätt, utifrån individens behov, stötta och skapa förutsättningar för hälsa men
individens egen roll och ansvar för att må så bra som möjligt så länge som
möjligt behöver synas tydligt.
En visualisering av målbilden behövs som underlag för fortsatt brett samtal om dess
innebörd.

Målbilden, dess innebörd och behov av påföljande aktiviteter ska definieras utifrån
medborgaren. Syftet med målbilden är att visa riktningen, vad den i sin tur i praktiken
innebär i form av vilka aktiviteter som behöver göras i enskilda verksamheter och av
olika aktörer behöver utforskas av, och i dialog mellan, dessa. Att medborgaren
involveras som en självklar aktör är avgörande.
Vilka steg som behöver tas inom Region Gotland konkretiseras i färdplanen.
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Lokal målbild

För att måna om att dialogen kan påverka innehållet i målbildsframtagandet lämnas
nedanstående målbild för layoutmässig bearbetning efter att hälso- och
sjukvårdsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden ställt sig bakom den.
För att säkerställa att visualiseringen som tas fram fyller funktionen som underlag för
det fortsatta samtalet har bilden under framtagandet presenterats såväl externt som
internt och justerats efter inkomna inspel.

Det omställningen syftar till är att jag som medborgare på Gotland ska må så bra
som möjligt, så länge som möjligt – ”hälsa genom hela livet”.
Goda vanor i vardagen

Jag som medborgare är mån om min hälsa och strävar efter att skapa och bibehålla
goda vanor i min vardag, genom hela livet. Framförallt avseende mat, rörelse, sömn,
stress, återhållsam konsumtion av alkohol samt avhållsamhet från tobak och droger.
Mina goda vanor grundläggs tidigt i livet.
Stöd att främja hälsa

När jag behöver stöd erbjuds jag det utifrån de behov jag har och utifrån intentionen
att stärka min hälsa. Aktörer med förutsättningar att stärka min hälsa erbjuder sociala
sammanhang (ofta i samspel med andra), kunskap, tjänster och produkter (såväl
fysiska som digitala), som gör det lättare för mig att skapa och behålla goda vanor i
min vardag utifrån mina behov och min livssituation.
Egen kraft och förmåga

Alla individer har egen kraft i form av egna förmågor och resurser t ex nätverk.
Omfattningen av min egen kraft och förmåga varierar såväl mellan individer som
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genom livet. Att jag känner trygghet är av grundläggande betydelse för att stärka min
egen kraft. Omsorg samt vård och behandling, på alla vårdnivåer, ska utformas så att
min egen kraft och förmåga stärks.
Samordnade insatser nära mig

När jag som medborgare på Gotland har behov av vård och omsorg är den
evidensbaserad och utgår från mig, mina behov och mina förutsättningar. Vården
och omsorgen hänger ihop och vården utformas så att jag upplever att den finns nära
mig. Vad nära innebär skiljer sig åt såväl mellan individer som vilket sammanhang det
handlar om. Det kan handla om såväl tillgänglighet i olika former:
kontaktmöjligheter, öppettider, fysiska besök och digitala möten som relationer och
möjlighet till kontinuitet.
Mitt Liv

Syftet är att jag som medborgare på Gotland ska må så bra som möjligt, så länge som
möjligt ”hälsa genom hela livet”. Det handlar om Mig, att jag som medborgare månar
om Min hälsa och får förutsättningar att göra det utifrån Min livssituation. Att jag i
mötet med vården och omsorgen får frågan ”vad är viktigt för Dig?”. Sociala
sammanhang och goda relationer, utifrån Min livssituation, stärker Mig och skapar
förutsättningar för god hälsa.
Hur kan hälsosystemet för att uppnå målbilden se ut?

Nedanstående text syftar till att beskriva hur ett hälsosystem som når målbilden
skulle kunna se ut. Hur det faktiskt ska se ut, vilka aktörer som har vilka
uppdrag/roller och hur gränssnitt ser ut kommer att behöva adresseras under
omställningen. Syftet med beskrivningen är att förstärka målbilden genom att
exemplifiera hur ett system skulle kunna se ut definierat utifrån medborgaren.
Stärkta förutsättningar för god hälsa genom livet
Goda vanor grundläggs tidigt i livet. Som barn och ungdom på Gotland får jag
återkommande kunskap i hur goda levnadsvanor ser ut och vad de innebär anpassat
till min ålder för att jag tidigt ska skapa förståelse och insikt. Jag får också lära mig,
och träna på, var jag kan själv kan söka information, råd och stöd kring levnadsvanor
och hälsofrågor. För att sänka trösklar, särskilt till syfte att öka rörelse, får jag
möjlighet att testa olika sorters aktiviteter för att se vad som passar mig. Det är enkelt
för mig och min vårdnadshavare att hitta mer information om sociala sammanhang
där aktiviteter utförs, som kopplar till de goda levnadsvanorna, och det finns ett rikt
utbud av sådana sammanhang. Där jag är i min vardag finns hälsoperspektivet alltid
integrerat i de verksamheter som möter mig exempelvis i form av hur mina dagar
planeras av andra såväl som fysiska miljöer så att jag får faktiska förutsättningar att
leva och agera efter min kunskap om goda vanor.
Som vuxen på Gotland har jag ett stort eget ansvar för att måna om min hälsa. Det
finns många olika sammanhang där jag dels kan utöva aktiviteter och dels få stöd för
att etablera och bibehålla mina goda vanor. Det är också lätt att hitta information om
dessa sammanhang. Är jag anställd så tar min arbetsgivare ett ansvar för att skapa
förutsättningar.
Stärkt hälsa vid symptom och vid sjukdom
Vid enklare vårdbehov får jag hjälp med egenvårdsråd, anpassade till mig och min
livssituation, vilket stärker min egen kraft. Det finns en tydlig ingång till vården som
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gör det lätt för mig att veta var jag ska vända mig, oavsett var i Sverige jag bor.
Genom digitala stöd kan jag klara att göra mycket själv, jag har också möjlighet att få
stödet vid den tidpunkt som passar mig.
Beroende på vilka behov, och vilken livssituation, jag som medborgare har kan
egenvård även ske i samverkan med vården exempelvis om jag har en kronisk
sjukdom. Detta gäller alla vårdnivåer.
Behöver jag vård och behandling får jag det på rätt vårdnivå, ofta är det inom
primärvården. Den specialiserade vård och primärvård samarbetar nära för att mitt
behov ska kunna tillgodoses på lägsta effektiva vårdnivå. I de fall mitt vårdbehov inte
kan tillgodoses inom primärvården finns den specialiserade vården. Vården sker då
företrädelsevis i öppenvård och ofta utanför sjukhuset.
God tillgänglighet och möjlighet att få kontakt på det sätt som passar mig ökar även
mitt förtroende för hälso- och sjukvården. Vården är alltid baserad på evidensbaserad
kunskap, personcentrerad och utgår från mina behov och min livssituation. Jag
upplever att vården finns nära mig, vilket ger mig trygghet. Nära definieras utifrån
mig och betyder olika för olika individer. Någon upplever att nära handlar om god
tillgänglighet när jag behöver det (fysiskt och/eller digitalt). För någon annan handlar
det om var vården geografiskt utförs. Nära kan också handla om kontinuitet,
samordning och kompetens. Ingen lösning passar alla, vården ska kunna erbjuda
olika lösningar för samma behov så att jag kan välja det som passar mig bäst.
Har jag mer komplicerade behov finns ofta en etablerad kontakt med vården och
mina kontaktvägar kan därför anpassas utifrån mina behov. Vill jag ha en fast
vårdkontakt som hjälper mig med samordning av vården erbjuds jag detta. Min egna
kraft stärks genom en tydlig planering där allt hänger ihop och utgår från vad som är
viktigt för mig. Planeringen tydliggör vad jag kan göra, själv eller med hjälp av mina
nätverk, för att stärka min hälsa samt vad vården kan göra för mig. Planeringen
tydliggör också vad mitt nästa steg är vilket skapar trygghet. Jag är självfallet delaktig i
framtagandet och kan också påverka hur mina kontakter med vården sker och mina
tider för vårdbesök. Planeringen ger mig till överblick och finns tillgänglig på 1177.se
så att jag kan nå den om och när jag vill.
Vilka vill vi som möter medborgaren vara?
Som medarbetare är jag engagerad i mitt arbete, trivs på min arbetsplats och känner
att jag gör ett bra jobb. Mina förmågor och kompetenser tas tillvara på ett bra sätt.
Jag har en god balans mellan arbete och familj/fritid.
Som medarbetare inhämtar jag aktivt erfarenheter från de medborgare jag möter. De
samlade erfarenheterna utgör en viktig del i utvecklingen av verksamheten.
Utgångspunkten i mötet är frågan ”vad är viktigt för dig?”. Det präglar också hur jag
som medarbetare möts av min närmaste chef. När utmaningar och hinder dyker upp
löser jag dem i dialog med kollegor i min egen eller andras verksamheter.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att föreslagen målbild fyller syftet att
tydliggöra riktningen för den kommande omställningen till god och nära vård på
Gotland.
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Regionstyrelsen

Färdplan för omställning till god och nära vård på Gotland
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen står bakom färdplan för omställning till god och nära vård på
Gotland och avser att genomföra de aktiviteter som ligger inom sitt
ansvarsområde.

Sammanfattning

För att medborgare på Gotland ska må så bra som möjligt så länge som möjligt och
för att vård och omsorg av god kvalitet även fortsättningsvis ska kunna erbjudas
behövs en omställning. Den demografiska utvecklingen på Gotland innebär att en
omställning här är särskilt angelägen.
I december 2020 gav regionfullmäktige i uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden
att i nära samarbete med regionstyrelsen, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta fram en
”färdplan för omställning till en god och nära vård”. Färdplanen har tagits fram i
samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsoch arbetslivsförvaltningen och regionsstyrelseförvaltningen. Framtaget förslag
presenteras för dessa fem nämnder under april.
Regionstyrelsen tar i detta ärende ställning till den egna förvaltningens möjlighet att
medverka i omställningen. Vid regionstyrelsen i maj hanteras ärendet för regionen
som helhet med förslag till beslut i regionfullmäktige i juni.

Ärendebeskrivning

För att medborgare på Gotland ska må så bra som möjligt så länge som möjligt och
för att vård och omsorg av god kvalitet även fortsättningsvis ska kunna erbjudas
behövs en omställning.
Arbetet med omställningen pågår nationellt såväl som lokalt. I den nationella
utredningens slutbetänkande understryker utredaren att omställningen till en god och
nära vård innebär en samordnad utveckling mot ett gemensamt mål och är en
betydande utmaning. Arbetet är en långsiktig stegvis process där flera aktörer
behöver arbeta samtidigt i samma riktning och som kommer att kräva stor uthållighet
från alla inblandade. För att lyckas behövs en bred politisk förankring som gör att
beslut och inriktning står sig över flera mandatperioder. Den nationella färdplan som
tagits fram tydliggör att omställningen behöver göras på flera nivåer samtidigt: på
individuell nivå, medarbetar nivå, såväl som på regional/kommunal och statlig nivå.
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I december 2020 gav regionfullmäktige i uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden
att i nära samarbete med regionstyrelsen, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta fram en
”färdplan för omställning till en god och nära vård”. I arbetet ska särskilt relationen
till den regionala utvecklingsstrategin och dess genomförandeprogram beaktas.
Nu föreliggande färdplan har tagits fram i samarbete mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
samt regionsstyrelseförvaltningen. Framtaget förslag presenteras för dessa fem
nämnder under april 2021.
Färdplanen tydliggör de övergripande större förflyttningar som Region Gotlands
verksamheter behöver genomföra för att klara omställningen och nå målbilden.
Planen beskriver omställning inom fyra temaområden:





Involvering av medborgare
Fokus på hälsa och förebyggande insatser
Stärka egen kraft och förmåga
Samordnade insatser nära individen

För att stödja arbetet och för att alla regioner och kommuner ska arbeta åt samma
håll har en nationell målbild tagits fram och fastslagits i riksdagen. Genomförda
dialoger och workshopar har fastlagt behov av en lokal målbild och givit insikter som
varit vägledande för hur den bör utformas. I dessa dialoger har även framkommit
vikten av att ta fram en visualisering av målbilden som kan användas som underlag
för det fortsatta breda samtalet om dess innebörd. Parallellt med framtagande av
denna färdplan har därför en målbild för Gotland tagits fram..
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att den framtagna färdplanen väl
beskriver den omställning som behöver genomföras och att det är av största vikt att
regionens verksamheter fortsätter det nära samarbetet för att nu genomföra
transformationen.
I färdplanen beskrivs såväl längre som kortare perspektiv och förvaltningen delar
bedömningen att färdplanen kommer att behöva uppdateras och utvecklas löpande i
samverkan över förvaltningsgränser och också i samverkan med externa aktörer.
På regional nivå utgör färdplanen en bra drivkraft i arbetet att omsätta den nyligen
beslutade regionala utvecklingsstrategin till konkret handling. Förvaltningen delar den
bilden och gör bedömningen att detta ytterligare kommer att kunna förstärkas genom
att färdplanen finns med i framtagandet av genomförandeprogram social välfärd.
I färdplanen framgår ett flertal områden för utveckling som är beroende av
utvecklingsinsatser som drivs och hålls samman av regionstyrelseförvaltningen.
Tydligt är att pågående åtgärder för att stärka organisationskultur, kvalitetsarbete,
digitalisering, kommunikation och informationsförvaltning är avgörande för
omställningsarbetet framåt.
De insatser inom regionstyrelseförvaltningen som också bedöms viktiga för
omställningsarbetet men som inte framgår lika tydligt i färdplanen är satsningar på
chefers förutsättningar och regionens demokratiuppdrag. Förvaltningen gör också
bedömningen att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver kompletteras
med tydligare koppling till det arbete som görs inom kultur- och fritid samt
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måltidsverksamheten inom regionstyrelseförvaltningens ansvarsområde. Detta är en
komplettering som kan göras i färdplanen framåt.
Omställningsarbetet är komplext och omfattande. Primärt handlar arbetet om att
klara välfärden och att arbeta effektivt. Insatsen är inte tänkt som ett
besparingsuppdrag men förvaltningen delar bedömningen att de nya arbetssätt som
eftersträvas också innebär bättre resurseffektivitet.
I omställningsarbetet kan tidiga investeringar behöva göras kring såväl kompetens
som teknik varför förvaltningen speciellt vill betona vikten av att arbetet beskrivs väl
i kommande års underlag för strategisk plan och budget samt i verksamhetsplanering
och uppföljning.
Ekonomisk förstärkning som ges till regionen från nationell nivå för att driva på och
stötta i omställningen bör också kunna ges till regionstyrelsen och
regionstyrelseförvaltningen för att stärka upp de funktioner som bedöms så viktiga
för transformationen. Förvaltningen vill betona att bedömningen av dagens balans
mellan uppdrag och resurser är svår och att det redan idag finns obalanser och
svårigheter att klara av att leverera verksamhet med kvalitet inom de områden som är
avgörande för färdplanens genomförande.
Beslutsunderlag

Färdplan - Vår ö, vår hälsa - Region Gotlands färdplan för omställning till ett
hälsosystem för god och nära vård

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Förvaltningsledning RSF
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Inledning och bakgrund
För att medborgare på Gotland ska må så bra som möjligt så länge som möjligt och för att
vård och omsorg av god kvalitet även fortsättningsvis ska kunna erbjudas behövs en omställning.
Cancerfonden konstaterar i sin rapport för 2020 att kostvanor och tobak utgör de största
riskerna för sjukdomsbörda. Övervikt eller fetma innebär enbart inom cancerområdet ökad
risk för minst 13 diagnoser. På Gotland har varannan kvinna övervikt eller fetma, bland
männen är det ännu vanligare. Dessutom röker en av tio personer. Bland elever i årskurs 9
röker var tionde (dagligen eller ibland), i gymnasiet är motsvarande siffra var tredje flicka
respektive var femte pojke. Bland gotländska fyraåringar hade 2020 drygt var tionde övervikt eller fetma. Barn som har övervikt eller fetma i början av skolåldern löper stor risk att
ha fortsatt övervikt eller fetma som vuxna. Cancerfonden uppskattar att om ökningen av
övervikt och fetma fortsätter öka i samma takt som de senaste åren så kommer det ackumulerade antalet cancerfall i Sverige att vara ca 11 000 fler år 2045. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) orsakar ohälsosamma levnadsvanor 80 procent av alla hjärtsjukdomar
och stroke, liksom 30 procent av all cancer. För att medborgare i Sverige ska må så bra som
möjligt så länge som möjligt behövs en förändring av levnadsvanor.

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Förutom onödigt lidande för den enskilde innebär dåliga levnadsvanor hos befolkningen
sammantaget att belastningen på vården och omsorgen ökar. Behovet av goda levnadsvanor handlar därför även om att samhällets förmåga att fortsätta erbjuda välfärdstjänster av
god kvalitet. Det behövs också en omställning av hur vården och omsorgen utformas. När
hälso- och sjukvårdsstrukturerna formades, såsom vi huvudsakligen känner dem idag, var
läget annorlunda. De flesta utmaningarna i sjukvården var av akut karaktär, såsom olycksfall och infektioner. Andelen äldre i befolkningen var betydligt lägre, livslängden kortare,
andelen patienter med konstaterade kroniska sjukdomar färre och de medicinska kunskaperna goda men ändå begränsade i förhållande till idag. Svensk hälso- och sjukvård kom till
i en annan tid med andra utmaningar än vad systemet ska kunna hantera i dag. Samtidigt innebär den tekniska och digitala utvecklingen nya möjligheter än tidigare. Den demografiska
utvecklingen på Gotland innebär att en omställning här är särskilt angelägen. Ö-läget i form
av tydlig geografisk avgränsning i kombination med att ha region och kommun i samma organisation innebär olika förutsättningar exempelvis möjlighet till helhetsperspektiv och integrerade lösningar. Det är tydligt att detta är en unik fördel att vara rädda om och göra det
mesta möjliga av till förmån för de som bor på Gotland. Förutsättningarna innebär också
utmaningar exempelvis i form av vissa begränsningar gällande samarbete med andra men
framförallt den stora utmaningen att ha förmåga att upprätthålla och resurssätta välfärdssystemet lokalt. Region Gotland har i andra sammanhang beskrivit att ö-läget innebär att
verksamhet behöver finnas som befolkningsmängden i sig inte motiverar.
Omställningen till god och nära vård handlar primärt om att ställa om för att klara välfärden och arbeta effektivt. Omställningen till god och nära vård är inte formulerat som ett
besparingsuppdrag. Samtidigt ska poängteras att mycket av det som ligger inom ramen för
omställningsarbetet t ex förebyggande insatser, aktiv involvering av individen och digitalisering etc bedöms innebära bättre resurseffektivitet.
Denna färdplan har tagits fram i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och regionsstyrelseförvaltningen.
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Färdplanen tydliggör vägen
Omställningen till god och nära vård är i sin helhet komplex. Parallellt med framtagande av
denna färdplan har en målbild för Gotland tagits fram, syftet med målbilden är att visa riktningen. Färdplanen är det dokument där de olika stegen som behöver tas konkretiseras.
Färdplanen är inte tänkt att ge en komplett bild utan fokuserar på de övergripande och
större förflyttningarna. Färdplanen som dokument vänder sig till verksamheter inom organisationen Region Gotland och verksamheter som arbetar på direkta uppdrag av Region
Gotland. Poängteras bör samtidigt att omställningen i sin helhet naturligtvis är större än så.
Dialog behövs även med andra aktörer, se även bilagd beskrivning av relationen till genomförandeprogram social välfärd, likaså behövs dialog med externa aktörer på verksamhetsnivå i genomförandet av aktiviteterna. Kraften från ideella intresseorganisationer behöver
tas tillvara.
Omställningen är komplex och kräver ett angreppssätt där insikter och lärdomar tillåts påverka utformningen, vilket även färdplanen behöver spegla Arbetet hittills visar tydligt på
behovet av ödmjukhet inför att nya insikter medför behov av löpande revidering. Färdplanen kommer därför att successivt uppdateras och utvecklas i samarbete mellan berörda förvaltningar och nämnder. Färdplanen ska dessutom följas upp kontinuerligt för att säkerställa att arbetet fortgår i önskad riktning. Arbete utifrån färdplanen och uppföljning ska integreras i ordinarie styrning och ledningsprocesser.
Alla aktiviteter ska långsiktigt gå i linje med målbilden. Tanken med färdplanen är att den
ska ha en tydligare planering för närmast kommande två år. Ambitionen är att majoriteten
av aktiviteterna till stor del ska genomföras under denna period. I flera fall behöver aktiviteterna genomföras i samverkan, i vissa fall kan de drivas av en förvaltnings/nämnds egen
kraft. Programstrukturen håller ihop arbetet utifrån planen och tydliggör aktiviteterna exempelvis genom att formulera uppdrag eller projektdirektiv. För detta används Region
Gotlands uppdragsmodell respektive projektmodell. För att tydliggöra utförandeansvaret
anges även vilka förvaltningar som är berörda av respektive aktivitet. För de aktiviteter som
är planerade att utföras inom programstrukturen anges detta särskilt.

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Coronapandemin har haft stor påverkan på val av aktiviteter, både i form av att vissa aktiviteter fått en ordentlig skjuts då de understött arbetssätt som är viktiga under pågående pandemi exempelvis inom digitalisering, men också i form av att vissa aktiviteter behövts prioriteras ned exempelvis utifrån behov av att fokusera på att hantera pandemin.
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Temaområden där omställning bedöms behövas och övergripande aktiviteter

Involvering av
medborgare

Fokus på hälsa
och förebyggande insatser

Stärka egen
kraft och förmåga

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Samordnade
insatser nära
individen

•
•
•
•

Genom att under 2021-2022:
Föra samtal med medborgare utifrån målbilden
Tillämpa tjänstedesign i verksamhetsutveckling
Aktivt inhämta medborgares erfarenheter och
åsikter

• Genom att under 2021-2022:
• Ta fram en regiongemensam primärvårdsplan
• Tydliggöra uppdrag för verksamheter som förväntas ta ett särskilt ansvar för förebyggande insatser
• Beskriva vad medborgare ska kunna förvänta sig
• Testa småskaliga projekt för att stärka hälsa
• Tydliggöra hur rehabiliterande insatser ska erbjudas

• Genom att under 2021-2022:
• Implementera första linjens digitala hälso- och
sjukvård

• Genom att under 2021-2022:
• Stärka tillgänglighet till primärvården
• I samskapande med patienter implementera patientkontrakt
• Öka antalet patienter med fast läkarkontakt
• Utveckla förutsättningarna att styra och leda för
koninuitet
• Använda möjligheter för informationsdelning genom vårdprocessen
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Temaområde: Involvering av medborgare

Omställningen till ett hälsosystem för god och nära vård handlar om att i högre grad utgå
från individen, dennes förutsättningar och livssituation. Att i mötet ställa frågan ”Vad är
viktigt för Dig?”. Dialog med medborgaren ska därför föras i olika sammanhang och på
olika nivåer. Dialogen behöver prioriteras utifrån en visshet att det leder till ett bättre
resultat och att det därför är välinvesterad tid.
Det ska vara enkelt för medborgare att dela sina erfarenheter och det behöver finnas
strukturella förutsättningar erfarenheterna ska tas tillvara. Ungefär 10 % av befolkningen
är anställd inom Region Gotland varför det dessutom bör finnas strukturer för att fånga
medarbetares erfarenheter, antingen som direkt mottagare av Region Gotlands tjänster
eller som anhörig till någon som är mottagare.
Det behöver också finnas förutsättningar för verksamheter att enkelt involvera medborgare i utvecklingsarbete som ska göras. Verksamhetsutveckling behöver innefatta involvering av och dialog med medborgare.
Aktiviteter 2021-2022
Samtal med medborgare utifrån målbilden i
både befintliga och nya forum

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Systematiskt involvera medborgare i verksamhetsutveckling
Aktivt inhämta medborgares erfarenheter
och åsikter

Målsättning med aktiviteterna
Sprida kunskap om vad omställningen handlar om
Möjliggöra lärande om vilka förändringar som behöver göras
Medborgarnas erfarenheter och åsikter ska tas tillvara och integreras i verksamhetsutveckling
Medborgarnas erfarenheter och åsikter ska tas tillvara och integreras i verksamhetsutveckling

Utförare
Program

HSF, SOF,
RSF, UAF
HSF, SOF,
RSF, UAF
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Temaområde: Fokus på hälsa och förebyggande insatser

Det framtida hälsosystemet behöver utformas så att insatser i högre grad syftar till hälsa än
behandling av sjukdom. Förbyggande insatser som stöttar goda levnadsvanor bedöms
kunna förebygga, eller förbättra, 90 procent av sjukligheten i kroniska sjukdomar. Om man
betänker att nästan varannan vuxen svensk har en kronisk sjukdom så blir det tydligt att ett
annat fokus har potential till mycket stor effekt för såväl den enskilde som för samhället.
För att ändra beteende och vanor behöver medborgare både kunskap och olika sorters
stöd. Även för den som har insjuknat behövs ett större fokus på hur hälsa kan stärkas. För att förebyggande arbete ska få verklig effekt behöver det integreras och bli en naturlig del i basverksamheten Även det förebyggande arbetet ska utgå från evidens och beprövad erfarenhet. Goda vanor grundläggs tidigt i livet, skolan har därför en central roll i
att stärka hälsan. Goda relationer, sociala sammanhang och aktiv fritid är viktiga byggstenar
för god hälsa.
I den nationella målbilden för god och nära vård beskrivs att primärvården ska vara navet i
hälso- och sjukvårdssystemet som samspelar med andra. Primärvård bedrivs av såväl regioner som kommuner, i både offentlig och privat regi. Den nationella utredningen har också
pekat ut att primärvården är den primära arenan för hälso- och sjukvårdens förebyggande
arbete. Primärvården bedöms vara den aktör som har bäst förutsättningar att finnas nära
människor över tid, vilket också är viktigt för att fånga individer som tenderar att inte tillgodogöra sig förebyggande insatser i samma omfattning. En stärkt primärvård bidrar till
jämlik vård. Riksdagen har fattat beslut om ett nationellt grunduppdrag för primärvården
som träder ikraft 1 juli 2021. Grunduppdraget består av fem delar bland annat förebyggande insatser på individuell nivå och befolkningsnivå samt samordningsansvar där det är
mest ändamålsenligt. Uppdraget åläggs regioner och kommuner.
Idag finns inte en lokal samsyn kring vilka verksamheter som har uppdrag på primärvårdsnivå inom Region Gotland. Det är vanligt att primärvård likställs med vårdcentraler, vilket
är en feltolkning även om en stor del av den primära vården hanteras där. Flera verksamheter vittnar om att hälsofrämjande och förebyggande arbete ofta prioriteras ned till förmån
för mer akuta frågor. Det behövs en gemensam strategisk planering för den primära
vården. Förväntningar på verksamheter som förväntas ta ett särskilt ansvar måste tydligt
framgå i respektive uppdragsbeskrivning. Region Gotland har, både utifrån särställningen
som region/kommun samt litenheten, en särskild möjlighet att ta fram integrerade lösningar utifrån befolkningens behov. Kanske särskilt intressant på områden som tenderar att
vara ”allas eller ingens” verksamhets naturliga ansvarsområde. Att använda denna möjlighet
på bästa sätt bör ingå i den strategiska planeringen.

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

För att åstadkomma förändring i mötet med medborgaren behövs också ändrat förhållningssätt och andra arbetssätt inom vården (oavsett vårdnivå) och omsorgen exempelvis
ska hälsofrämjande och rehabiliterande perspektiv ingå i patientkontrakt (se även temaområde samordnad vård och omsorg nära mig).
Som en del i förändringen till mer fokus på hälsa och förebyggande insatser ska övervägas
namnbyte för nuvarande vårdcentraler till hälsocentraler. Det är dock viktigt att ett sådant
sker samtidigt med att medborgaren kan förvänta sig något annat i mötet med vården.
Namnbytet blir då ett sätt att tydliggöra förändringen.
I januari 2020 lämnade regeringens utredare Anna Nergårdh sitt sista betänkande. Betänkandet besvarar den sist tillkomna delen i uppdraget, om hur personer med psykisk ohälsa
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bättre kan få sina behov tillgodosedda i primärvården. Hur de förslag och bedömningar
som utredningen lyfter fram bör omhändertas på Gotland behöver analyseras och konkretiseras. Eventuella aktiviteter behöver samordnas med planerad revidering av Region Gotlands handlingsplan för psykisk hälsa.
Fokus på hälsa och förebyggande insatser:
Aktiviteter 2021-2022

Målsättning med aktiviteterna

Utförare

Ta fram en regiongemensam primärvårdsplan

Gemensam långsiktig strategisk planering
för det gemensamma åtagandet primärvård

Program

Revidering av uppdraget för vårdcentralerna formulerat i Krav- och kvalitetsboken, bland
annat särskilt slå fast att vården ska utgå från en
personcentrerad ansats och ha ett större fokus på
att stärka hälsa
Revidering av uppdrag för hemsjukvården,
formulerat i uppdrag och kvalitetskrav för hemsjukvård, bland annat särskilt slå fast vikten av förebyggande insatser

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Beskrivning till medborgare om vad de kan förvänta sig i mötet med hälso- och sjukvårdssystemet och vad de kan förvänta sig under omställningsresan
Testa hälsoprojekt i samverkan på primärvårdsnivå och i samskapande med individer projekten
riktas till
Beskriva hur rehabiliteringsinsatser ska erbjudas
till patienter med rehabiliteringsbehov
Tydliggöra elevhälsans roll och förutsättningar för
att stärka en god hälsa hos medborgarna på Gotland

Stärka Primärvården
Vårdcentralerna pekas nationellt ut att ha
en särställning i den primära vården. I deras uppdragsbeskrivning behöver tydliggöras vad denna förväntan innebär
Stärka Primärvården
Tydliggöra förväntningar på hemsjukvården avseende deras roll gällande fokus på
hälsa och förebyggande insatser
Stärka Primärvården
Skapa engagemang hos medborgare om
vad omställningen ska resultera i

I småskalighet testa nya arbetssätt för att
främja hälsa
Erbjuda samordnad och personcentrerad
rehabilitering
Integrera hälsoperspektivet tidigt i människors liv för att förbereda blivande vuxna
med ett bra perspektiv på hur man kan påverka sin hälsa

HSF

SOF

Program

Definieras
för varje
projekt
HSF, SOF
UAF
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Temaområde: Stärka egen kraft och förmåga

Individens egen kraft ska tas tillvara på ett bättre sätt. Alla, oavsett situation, har egna förmågor. Den egna kraften kan stärkas på en mängd olika sätt. För en individ utan vård- eller
omsorgsbehov kan det handla om lättillgängliga råd om goda levnadsvanor. Lättare
åkommor kan individen hantera själv med egenvård. Egenvård har en stor plats även vid
kroniska sjukdomar, då ofta i samverkan med vården eller omsorgen. Genom samverkan mellan aktörer som har förutsättningar att stärka hälsa kan den egna kraften stärkas
ännu mer. För den med komplexa behov kan det handla om att utforma en överenskommelse mellan individen samt vården och omsorgen där det är tydligt vad individen, med
hjälp av sina nätverk, gör för att stärka sin egen hälsa samt vad vården och omsorgen gör.
Utgångspunkten är individens behov, livssituation och förutsättningar.
Med hjälp av digitala verktyg kan invånaren göras mer delaktig i sin vård. Digitala kontaktvägar ökar tillgängligheten, underliggande standardiserade och evidensbaserade bedömningsunderlag bidrar till en mer jämlik vård. Digitala verktyg passar inte alltid alla, men genom att följa devisen ”digitalt först fysiskt när det behövs” så frigörs resurser. Större volymer kan hanteras med självservice, vilket frigör kapacitet för dem som behöver något annat. Att, i samarbete med Inera, skapa första linjens digitala vård är en del av omställningen till god och nära vård. Första linjens digitala vård består av flera olika delar: 1177 via
webben och genom app, invånartjänster/e-tjänster samt 1177 telefoni. Till första linjens digitala
hälso- och sjukvård ska medborgare kunna vända sig för att sedan lotsas till egenvårdsråd,
digitala vårdbesök eller till tidsbokning inom primärvården. En förstärkning av 1177 vårdguiden är ett viktigt steg för en ökad närhet till vården i hela landet.
Stärka egen kraft och förmåga:
Aktiviteter 2021-2022

Målsättning med aktiviteterna

Utförare

Implementera första linjens digitala hälso- och
sjukvård genom:

Stärkta förutsättningar för hälsa och egen
omsorg

HSF, SOF,
RSF, UAF

Öka användandet av tjänster som ingår i 1177-konceptet, och övriga tjänster i Ineras portfölj (gäller
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen
och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen)

Ökad delaktighet för medborgare och patienter

Öka kunskapen hos medarbetare om vilka tjänster
och system som finns samt vilka möjligheter dessa erbjuder
Ta fram en plan för vilka 1177-tjänster som ska prioriteras (utgå från den plan som Inera har tagit fram tillsammans med regionerna)

Förbättrad tillgänglighet till första linjens
hälso- och sjukvård
Fler patienter kommer till rätt vårdnivå
direkt
Standardiserade och evidensbaserade råd
– jämlik vård
Effektivare resursanvändning

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Översyn av organisationen för implementering och
förvaltning av 1177-tjänster
Tydliggörande i vilken information som ska publiceras
på 1177.se respektive på gotland.se.
Tydliggöra 1177 telefoni som en del i konceptet första
linjens digitala hälso- och sjukvård
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Temaområde: Samordnad vård och omsorg, nära individen

Vården och omsorgen måste hänga ihop och vara begriplig för individen. Det innebär att
vården och omsorgen inom flera områden behöver samverka i än högre grad än idag på
såväl strategisk som operativ nivå. Samordning innebär också att en del av den komplexitet som många patienter vittnar om, som ibland uttrycks som att ”man måste vara
frisk för att orka vara sjuk” behöver flyttas från den enskilde till att hanteras av vården
och omsorgen. Digitala verktyg ska stödja samordningen så den kan ske effektivt.
En annan del av samordning avser ett förhållningssätt där det är naturligt att aktivt bidra för att stärka andra delar av processen än där min verksamhet/mina arbetsuppgifter finns.
Nära behöver utgå från individen. För någon innebär nära att snabbt kunna få råd och
stöd, för någon annan kan det vara att ha en fast vårdkontakt som känner mig och min historia. Nära kan innebära tillgänglighet i olika former: fysiska och digitala möten, kontaktmöjligheter eller öppettider. Vården ska kunna erbjuda flera tjänster för samma behov som
patienten själv kan anpassa efter situation och behov. Hur stort ansvar var och en kan och
vill ta varierar över tid och situation då egen kraft är en färskvara. Nära handlar för dem
mer med komplexa behov ofta om relationer och möjlighet till kontinuitet, trygghet,
samordning och rätt kompetens. För att kunna bygga relationer är en god kontinuitet en
förutsättning. Kontinuitet gynnar personligt ansvarstagande, är relationsskapande och leder
till ökad trygghet i befolkningen. Kontinuitet i vården kan utgå från en fast läkarkontakt, en
fast vårdkontakt eller ett helt vårdteam med flera olika professioner. Nära kan också handla
om den fysiska platsen där vården i högre grad behöver kunna anpassa var vården utförs
med utgångspunkt från vad som blir bäst för patienten.
Patientkontrakt är ett strukturerat sätt att öka samskapandet mellan patient och hälso- och
sjukvården. Kärnan är en överenskommelse mellan patienten och vården som säkerställer att
allt hänger ihop och utgår från vad som är viktigt för patienten. Där det är tydligt vad patienten gör, själv eller med hjälp av sina nätverk, för att stärka sin egen hälsa samt vad vården
gör. Patienten vet alltid sitt nästa steg och är delaktig i sin hälsa och vård, tider bokas i samråd. Patienten känner trygghet i en sammanhållen planering och får vid behov stöd av fast vårdkontakt. Den fasta vårdkontakten hjälper till med samordning av vården. I patientkontrakt ingår även hälsofrämjande och förebyggande insatser. Den fasta vårdkontakten ska utses utifrån individens behov och kan vara olika yrkeskategorier t ex distriktsköterska, fysioterapeut eller
administrativ funktion.

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Fast läkarkontakt i primärvården syftar till att öka kontinuiteten i vården. Fast läkarkontakt ska på sikt kunna erbjudas alla som vill ha det. Initialt är fokus särskilt på patienter med
komplicerade/komplexa behov. En särskild målgrupp är därför äldre på särskilt boende.
I omställningen till en god och nära vård betonas återkommande vikten av att nyttja digitaliseringens möjligheter. Digitala stöd ska även stödja nya effektiva arbetssätt exempelvis
genom att medarbetare har tillgång till rätt information för att göra bra bedömningar och
ge adekvata insatser.
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Målsättning med aktiviteterna

Utförare

Utveckla och förbättra tillgänglighet till primärvården

HSF, SOF

Erbjuda olika kontaktvägar till primärvården
Ökat förtroende för vårdcentralen
I samskapande med patienter implementera
patientkontrakt

Personer med omfattande och komplexa
vårdbehov ska erbjudas patientkontrakt

Öka antalet individer som har fast vårdkontakt i
den primära vården (hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen)

Ökad patientupplevd trygghet och delaktighet

Integrera arbetet med implementering av patientkontrakt i arbetet med implementering av personcentrerade sammanhållna vårdförlopp

HSF, SOF

Ökat fokus på att stärka hälsa
Ökad kunskap om patientkontrakt såväl internt som externt

Tydliggöra och sprida information om innebörden
av patientkontrakt
Öka antalet individer som erbjuds fast läkarkontakt med särskilt fokus på personer som bor i särskilt boende
Utveckla rutiner för systematisk uppföljning av
kontinuitet
Utveckla samordnad sjukvård i ordinärt boende
Säkerställa fullt användande av möjligheter inom
befintlig lagstiftning för informationsdelning
Öka kunskapen hos medarbetare om den juridik
som möjliggör informationsutbyte

Ökad patientupplevd kontinuitet med fokus
på särskilt sårbara
Behov av färre akuta sjukhusinläggningar
Säkerställa möjlighet till styrning och aggregerad uppföljning utifrån kontinuitet
Erbjuda samordnad vård hemma till dem
som behöver det
Informationen följer patienten genom vårdflödet – förbättrad kontinuitet och ökad patientsäkerhet

HSF

HSF, SOF

HSF, SOF
HSF, SOF,
RSF, UAF

Enklare för medarbetare att göra rätt –
ökad trygghet
Stärkta förutsättningar för verksamhetsutveckling

Former och förutsättningar för omställningsarbetet på Gotland

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Tillsättning av programstruktur

Gotlands förutsättningar med region och kommun i samma organisation ger oss unika
möjligheter att integrera flera perspektiv i omställningsarbetet. Det är tydligt att detta är en
unik fördel att vara rädd om och göra det mesta möjliga av till förmån för de som bor på
Gotland. Gemensam styrning och ledning är en förutsättning för att omställningen ska
lyckas.
En programstruktur med programledning och styrgrupp har tillsatts under hösten 2020
med ansvar för att omställningen genomförs. I styrgruppen finns hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildning- och arbetslivsförvaltningen samt regionstyrelse11 (17)
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förvaltningen representerade. För att få ytterligare kraft i omställningsarbetet har en programledningsgrupp tillsatts. Även här är de fyra ovan nämnda förvaltningarna representerade. Deltagarna är utsedda utifrån att de i ordinarie funktioner har roller som förändringsledare, ingår i ordinarie ledningsgrupper och har mandat att fatta beslut. Programledare och
biträdande programledare är båda anställda i hälso- och sjukvårdsförvaltningen, deras uppdrag i programmet är att ha ett regionalt helhetsperspektiv.
Programmet formulerar uppdrag till befintlig verksamhet och följer upp genomförande. I
vissa fall sker även genomförande inom programstrukturen. Befintliga regionala samverkansstrukturer särskilt kring barn/unga, vuxna/äldre , e-hälsa och social hållbarhet har centrala roller i att bidra i det konkreta genomförandet av färdplanen. Former för hur arbete
för ökad psykisk hälsa ska se ut håller på att utvecklas och kommer också att ha en central
roll i att bidra till genomförande.
Andra viktiga utvecklingsinsatser som driver på förflyttningen och skapar förutsättningar i
linje med målbilden är pågående arbete med organisationskultur, utifrån Region Gotlands
ledarstrategi och arbete för att stärka kvalitetsarbetet. Region Gotlands satsning på utbildning av chefer i förändringledning bidrar i samma riktning.
Hur ska omställningen gå till

Att aktivt lära av egna och andras erfarenheter och goda exempel är centralt. SKR stöttar
regionernas och kommunernas arbete på olika sätt bland annat genom att sprida goda exempel och tillhandahålla kunskapsbas inom olika områden. I det regionala arbetet används
särskilt kunskap om att driva förändringsarbete i komplexa system.
Arbetet utgår från ett systemperspektiv och genomförs i en öppen process med mycket
dialog. Det är eftersträvandevärt att dialogerna sker med deltagande över organisatoriska
gränser och inkluderar medborgare. Programmet strävar även efter att fånga, synliggöra
och bygga på de goda idéerna och de goda exemplen. Små förändringar i rätt riktning på
alla nivåer och i många delar av berörda verksamheter ger stor kraft och förflyttning.
Identifiera och träna förmågor som krävs för att nå målet

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Omställningen till god och nära vård handlar om en systemomställning som även brukar
benämnas paradigmskifte. Att göra en systemomställning innebär per definition att systemet behöver ändras, gränser prövas och flyttas. Det är rimligt att anta att en sådan omställning kommer att innebära att kräva nya förmågor av Region Gotland som organisation.
Genom att utgå från frågan ”vilka förmågor behöver vi för att nå målbilden?” är syftet
dessutom att skapa långsiktig hållbarhet.
SKR stödjer regionernas och kommunernas omställning på olika sätt bland annat genom
att tillhandahålla kunskapsbas för förändringsarbete i komplexa system. För att identifiera
och träna förmågor som bedöms viktiga för att klara omställningen och nå målbilden i god
och nära vård bör programledningen systematiskt utgå från detta förhållningssätt, med särskild
tyngdpunkt i den kunskapsbas som SKR tillhandahåller kring komplexa förändringar. Därigenom är det sannolikt att det kommer att uppdagas systemproblem som behöver adresseras för att omställningen ska lyckas.
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Framgångsfaktorer som är särskilt viktiga och strategier för att adressera dem

I ett så pass stort och omfattande förändringsarbete finns framgångsfaktorer som är särskilt
viktiga och som behöver adresseras. I flera fall finns ovan aktiviteter för att adressera dessa.
Framgångsfaktorerna kommer sannolikt att till del variera över tid beroende på vad som är
aktuellt att genomföra. Framgångsfaktorer som bedöms särskilt centrala:
Framgångsfaktorer

Strategier

ingen "quick-fix", långsiktigt lokalt ägarskap behövs på såväl tjänstemannanivå som politisk nivå.

Bygga på ordinarie strukturer och integrera omställningsarbetet i ordinarie verksamhet, inte
skapa parallella spår. Aktivt involvera. God förståelse och insikt i behovet av förändring och målbilden är avgörande.

Uthållighet över tid och på flera nivåer - det finns

Personcentrering och involvering av medborgare
– avgörande för resultatet är att de som det

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

handlar om involveras, gäller såväl individuell som
strukturell nivå. I detta sammanhang viktigt att
poängtera skillnaden på att få information om något och att ges möjlighet att vara delaktig och påverka innehållet i en process. Viss förståelse och
insikt i behovet av förändring och målbilden är
avgörande.

Bred dialog och mycket lyssnande, aktivt involvera, se specifikt temaområde. Kommunikationsinsatser är av central betydelse.

Involvering av medarbetare – på motsvarande
sätt som det är avgörande att medborgare involveras är det avgörande att involvera medarbetare. Det är i mötet mellan medborgare och medarbetare värdet skapas. Det blir ingen hälso- och
sjukvård eller omsorg utan medarbetarna. Medarbetare måste ges goda förutsättningar. Viss förståelse och insikt i behovet av förändring och
målbilden är avgörande.

Fortsatt bred dialog på olika nivåer och mycket
lyssnande, aktivt involvera. Kommunikationsinsatser är av central betydelse.

Orka kraftsamla och kunna ta tydliga steg

Prioritera tydliga aktiviteter och säkerställa genomförande. Kommunikationsinsatser är av central betydelse.

Finansiering - en förutsättning både på kort som
lång sikt. På kort sikt för att kunna göra och för
hållbarhet över tid måste omställningen synas i
budgetarbetet.

På kort sikt verka för att medel som tillskjuts i
form av överenskommelser kopplat till omställning
till god och nära vård förbehålls aktiviteter utifrån
färdplanen. På lång sikt behöver finansieringsfrågor lyftas i ordinarie budgetprocess. Se även särskilt avsnitt.

Samverkan, samarbete och lärande - på såväl organisatorisk nivå, genom tydliga strukturer för
samverkan, som på verksamhetsnivå arbeta tillsammans. Lära av egna och andras goda exempel.

Verka för ökad samverkan. Aktivt omvärldsbevaka,
såväl internt som externt, och dela goda exempel
exempelvis genom SKR nätverk.

Ett hälsosystem som hänger ihop och är tydligt
för medborgaren – som fokuserar på hälsa och

Beskriva vad man som medborgare ska kunna förvänta sig i mötet med hälso- och sjukvårdssystemet och vad man kan få hjälp med vart. Kommunikationsinsatser är av central betydelse.

förebyggande insatser och utgår från individens
behov och situation.
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Som nämnts ovan är det flera andra utvecklingsarbeten inom Region Gotland som dessutom skapar förutsättningar i linje med målbilden särskilt avseende gemensam organisationskultur och helhetssyn, förändringsförmåga och ledarskap samt kvalitetsorientering.
Dessa pågår parallellt varför det inom ramen för färdplanen inte finns någon särskild strategi för att adressera dessa.
Riskbedömning

Några identifierade risker som kan göra att målbilden eller förflyttningen inom temaområdena inte förverkligas:
 Strategin införlivas inte i strategiska planer och verksamhetsplaner och blir ett arbete vid sidan om det dagliga arbetet i verksamheterna.
 Chefer upplever otillräckligt stöd för att leda omställningsarbetet.
 Utvecklingsarbetet kommer i skymundan av den dagliga produktionen.
 Kultur och starka traditioner som vill bevara gamla strukturer.
 Oförmåga att involvera och skapa engagemang hos medborgare och medarbetare.
 Otillräcklig samverkan internt mellan verksamheter såväl som med andra vårdgivare
och olika aktörer.
 Oförmåga att behålla angelägenhetsgrad och motivation till omställning över tid.
Politisk delaktighet och förankring

Ett politiskt ägandeskap i berörda politiska forum är avgörande. God förståelse och insikt i
behovet av förändring och vad målbilden handlar om är därför centralt. För att omställningen ska lyckas behövs också en långsiktighet som står sig över enskilda mandatperioder,
bred dialog och förankring är därför centralt. Omställningen kommer att utmana nuvarande strukturer och innebära behov av prioriteringar. En samsyn om den långsiktiga inriktningen, målbilden, är en förutsättning.
Förtroendevalda har dessutom en särskilt viktig roll i att bära målbilden i dialogen med
medborgare.
Under våren 2021 tillhandahåller Sveriges kommuner och regioner ett ledarskapsprogram.
Upplägget är två parallella spår: ett riktat till förtroendevalda och ett riktat till tjänstemän
där deltagarna har vissa tillfällen gemensamt. Förtroendevalda i berörda presidier har bjudits in att delta.
Program God och nära rekommenderar att berörda nämnder i sina forum har omställningen till god och nära vård som en återkommande punkt på sina agendor.

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Medarbetarperspektivet

Utgångspunkten i omställningen är medborgaren. Det blir dock ingen hälso- och sjukvård
eller omsorg utan medarbetarna. Det innebär att stärkta förutsättningar för medarbetarna
ingår i omställningsarbetet. Den nationella utredningen (SOU 2018:39) har i sitt arbete uttryckt det som att de i alla sina förslag också ska tänka att förslagen skall bidra till hållbar
arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. På Gotland är drygt 10 procent av befolkningen dessutom anställda inom Region Gotland. Det innebär dubbla skäl varför medarbetarperspektivet är viktigt att beakta i omställningsarbetet. Inom området finns flera pågående utvecklingsinsatser som skapar förutsättningar och driver förflyttningen i linje med målbilden ex-

14 (17)

Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

[Dokumentets rubrik]

empelvis insatser för att attrahera och behålla medarbetare, bredda rekrytering, sänka sjuktal och heltidsresan.
Finansiering och finansiell påverkan

Region Gotland har i andra sammanhang beskrivit att ö-läget innebär att verksamhet behöver finnas som befolkningsmängden i sig inte motiverar, vilket medför stor utmaning att ha
förmåga att upprätthålla och resurssätta välfärdssystemet lokalt.
Omställningen till god och nära vård handlar primärt om att ställa om för att klara välfärden och arbeta effektivt. Omställningen till god och nära vård är inte formulerat som ett
besparingsuppdrag. Samtidigt ska poängteras att mycket av det som ligger inom ramen för
omställningsarbetet t ex förebyggande insatser, aktiv involvering av individen och digitalisering etc bedöms innebära bättre resurseffektivitet. Vilka finansiella konsekvenser omställningsarbetet innebär behöver successivt belysas.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har med 2018 års produktion som bas beräknat att förväntad befolkningsförändring till 2027 innebär behov av motsvarande en ytterligare slutenvårdsavdelning. Behovet av förändrade levnadsvanor för att förhindra insjuknande och därmed minska behov av kostsamma insatser är uppenbart. Pågående pandemi har tydligt illustrerat att människors beteende har stor påverkan på om man dels som individ löper stor
risk att insjukna och dels hur det sammantaget gör vilken belastning som vården och omsorgen har att hantera.
Den nationella utredaren Anna Nergårdh har tydligt slagit fast att omställningen innebär
puckelkostnader och pekat på behovet av att staten tillskjuter medel för att möjliggöra omställning. Detta görs i form av överenskommelser mellan staten och SKR. Utredaren har vidare föreslagit att dessa medel ska utformas i två delar en mer generell del och en del med
mer styrning. Programstrukturen god och nära vård vill framhålla vikten av att medel som
tillskjuts i form av överenskommelsen specifikt benämnd god och nära vård förbehålls aktiviteter utifrån färdplanen. Dessa medel är dock att betrakta som tillfälliga. Programmet har
därför ett särskilt ansvar att beakta att aktiviteter inte leder till långsiktig ofinansierad verksamhet.
För att säkra långsiktighet ansvarar respektive förvaltning/nämnd för att signalera förändringar/behov i ordinarie budgetprocess.

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

I finansieringssammanhang är det viktigt att påminna om bakgrunden till omställning dvs
att systemet inte är hållbart. Ökad efterfrågan i form av behov av mer resurser (budget, lokaler mm) är att se som tydliga tecken på behovet av omställning. Förmågan att värna resursmässigt utrymme för omställning samtidigt med ökad efterfrågan utifrån reella ökade
behov är fullständigt avgörande för omställningsarbetet.
Finansiella principer inom program god och nära:
- Ansvarsfullt användande av resurser.
- Inte understödja uppbyggnad av långsiktigt ofinansierad verksamhet.
- Välja aktiviteter där förutsättningar är goda, inte understödja ”tomtebloss” aktiviteter som snabbt dör ut.
- Vid förändrade uppdrag ska resursfrågan belysas.

15 (17)

Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

[Dokumentets rubrik]

Kort om kopplingar till andra styrande dokument

Färdplanen går i linje med och bidrar till flera av målen i koncernstyrkortet. Målbilden som inriktning och innehållet i färdplanen behöver skrivas in i strategisk plan för respektive förvaltning. Det som finns i närtid integreras i respektive förvaltnings verksamhetsplan. Programmet
har därmed ett ansvar att tidsmässigt följa årshjulet för ordinarie planarbete. Arbetet utifrån
färdplanen går även i linje med program för god, jämlik, jämställd hälsa.
Färdplanen går också väl i linje med, och bidrar till, förverkligandet av den regionala utvecklingsstrategin. I februari 2021 antog regionfullmäktige en ny regional utvecklingsstrategi,
”Vårt Gotland 2040”. Tre genomförandeprogram föreslås som ska ta arbetet vidare och
konkretisera insatser för gemensam kraftsamling mellan gotländska utvecklingsaktörer. Ett
av dessa genomförandeprogram avser inriktning social välfärd. I regionfullmäktiges beslut
att ge uppdraget att ta fram en färdplan framgår att relationen till den regionala utvecklingsstrategin och dess genomförandeprogram särskilt ska beaktas. Som bilaga finns därför en
mer utförlig beskrivning av relationen mellan dessa dokument. Sammantaget konstateras
att planerna i flera fall driver åt samma håll men att de också delvis har olika perspektiv och
syften. En skillnad är att de vänder sig till olika målgrupper: färdplanen riktar sig till verksamheter inom organisationen Region Gotland och genomförandeprogrammen till alla utvecklingsaktörer på Gotland. Utifrån Gotlands litenhet är det särskilt viktigt att integrera
omställningsarbetet till ett hälsosystem för god och nära vård med arbetet kring social välfärd i vidare bemärkelse.

Bilaga – Fördjupande beskrivning av relation färdplan och genomförande program social välfärd
Beskrivning av relationen mellan styrande dokument ”Region Gotlands färdplan för omställning till ett
hälsosystem för god och nära vård på Gotland” och ”Genomförandeplan social välfärd” utifrån regionala
utvecklingsstrategin ”Vårt Gotland 2040”.

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Regionfullmäktige fattade i december 2020 beslut att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att i nära samarbete med regionstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta fram en ”färdplan för omställning till
en god och nära vård”. I beslutet framgår även att i arbetet ska särskilt relationen till den regionala utvecklingsstrategin och dess genomförandeprogram beaktas varvid relationen tydliggörs genom
denna bilaga.
Genomförandeprogram social välfärd blir ett av tre konkretiseringsprogram kopplat till den
regionala utvecklingsstrategin ”Vårt Gotland 2040” som antogs i februari 2021. Utvecklingsstrategin ska, med siktet inställt på 2040, leda till bästa möjliga framtid för dem som
bor och verkar på Gotland och besökare. I genomförandeprogrammen konkretiseras vad
de gotländska utvecklingsaktörerna behöver göra på kort sikt, för att nå de långsiktiga målen. Kort sikt kan vara en mandatperiod eller längre om det bedöms lämpligt. Siktet för den
första omgången genomförandeprogram är 2027. Syftet är att skapa handlingskraft i frågor där
ingen enskild aktör ensam kan stå för genomförandet och där det är särskilt viktigt med stärkt samverkan
och koordinering. Genomförandeprogram social välfärd ska tas fram med början 2022, beslutas av Regionfullmäktige och vänder sig till alla utvecklingsaktörer på Gotland. Programmet underlättar regelbunden uppföljning och utvärdering av regionala utvecklingsinsatser
och regionalt utvecklingsarbete.
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Region Gotlands färdplan för omställning till ett hälsosystem för god och nära vård på
Gotland syftar till att konkretisera steg som verksamheter inom Region Gotland behöver ta för en omställning till god och nära vård. Målsättningen är att skapa ett system som har hälsa i fokus, är
resursmässigt möjligt att upprätthålla, ger bästa möjliga resultat för medborgaren och därmed uppfattas trovärdigt. Omställningen avser ett systemskifte som kan sägas ta sin utgångspunkt i hälso- och sjukvårdens bidrag till social välfärd. För att det hälsofrämjande arbetet verkligen ska ge effekt behöver dock fler aktörer hjälpas åt för att skapa ett system
som stärker hälsa. Andra regionala verksamheter med stora förutsättningar att kunna stärka
förutsättningar för hälsa ingår i omställningsarbetet exempelvis omsorg och skola. Samordning och samverkan mot en gemensam målbild är centralt. Den primära vården bedöms
vara den hälso- och sjukvårdsaktör med bäst förutsättningar att arbeta nära tillsammans
med invånarna, i bred dialog med berörda aktörer, och över tid. Primärvården har också
bäst förutsättningar att nå socioekonomiskt svaga grupper som tenderar att inte tillgodogöra sig förebyggande åtgärder i lika hög utsträckning.
Arbetet med omställning till god och nära vård bedrivs samtidigt nationellt på flera nivåer
(exempelvis statlig, regional och kommunal) och ur flera perspektiv (exempelvis adresseras
även kompetensförsörjning och digitalisering). Staten tillskjuter medel för omställningen i
form av statsbidrag. Statsbidraget har en generell del där insatser kan göras utifrån lokala
förutsättningar och en styrd del utifrån nationellt överenskomna viljeinriktningar. Färdplanen pekar ut ett antal förflyttningsområden samt aktiviteter som behöver genomföras av
verksamheter inom Region Gotland. Färdplanen löper till 2027 med en närzonsplanering
på ca två år och uppdateras kontinuerligt. Färdplanen beslutas och följs löpande upp av Regionfullmäktige.
Region Gotland är unikt i landet, genom att vara en kommun med landstingsuppgifter och
regionalt utvecklingsansvar, allt i samma organisation och med samma geografiska
avgränsning. Det ger genomförandekraft och möjligheter inom både de regionala och
kommunala uppdragen. Den regionala utvecklingsstrategin är därför en central utgångspunkt för styrningen av Region Gotlands nämnder och bolag. Med Gotlands litenhet blir
det särskilt viktigt att integrera omställningsarbetet med social välfärd i vidare bemärkelse.
Litenheten gör kraftsamling av flera aktörer möjligt på ett unikt vis.
Genom att riktningen för god och nära vård kan synliggöras i genomförandeplan för social
välfärd, som vänder sig till alla utvecklingsaktörer på Gotland, finns möjlighet att skapa en
större rörelse än färdplanen kan göra, som vänder sig till vissa verksamheter inom Region
Gotland. Det ger unika möjligheter att skapa ett hälsosystem där många aktörer driver åt
samma håll.

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Omställningen till god och nära vård adresserar många (inte alla) aspekter av social välfärd.
Färdplanen kan därmed även beskrivas ha rollen som ett av organisationen Region Gotlands styrande dokument för att förverkliga delar i ”Vårt Gotland 2040” utifrån sina förutsättningar och behov.
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1766
29 mars 2021

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Allmänna bestämmelser för användande av Region Gotlands
allmänna dricksvatten- och avloppsanläggning (ABVA)
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige
− att fastställa den nya versionen av Allmänna bestämmelser för användande av Region
Gotlands allmänna dricksvatten- och avloppsanläggning (ABVA).

Sammanfattning

2006 antogs Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). I den nya lagen infördes
begreppet dagvatten som inte fanns i den tidigare VA-lagen från 1977.
I den föreliggande nya versionen av Region Gotlands Allmänna bestämmelser för
användande av Region Gotlands allmänna dricksvatten- och avloppsanläggning (ABVA) är
därför begreppet dagvatten infört, på så vis att begreppet avloppsvatten delats upp i
de nya begreppen spillvatten och dag- och dränvatten.
Ärendebeskrivning

2006 antogs Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). I den nya lagen infördes
begreppet dagvatten som inte fanns i den tidigare VA-lagen från 1977.
I den fram till nu gällande versionen av Region Gotlands Allmänna bestämmelser för
användande av Region Gotlands allmänna dricksvatten- och avloppsanläggning (ABVA) har inte
begreppet dagvatten hanterats. I förslaget till ny ABVA har begreppet avloppsvatten
delats upp i begreppen spillvatten respektive dag- och dränvatten. Även vissa
förtydligande är gjorda i texten gällande vem som ansvarar för och får hantera
avstängningsventiler, servisventiler, vattenmätare och LTA-pumpar.
Förslaget till ny version av Allmänna bestämmelser för användande av Region Gotlands
allmänna dricksvatten- och avloppsanläggning antogs av tekniska nämnden 2020-11-18
(§256), som därmed överlämnade bestämmelserna till regionfullmäktige för
fastställande.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1766

Bedömning

Teknikförvaltningen föreslår att ABVA antas med motiveringen att reglerna för
användandet av Region Gotlands allmänna dricksvatten- och avloppsanläggning blir
tydligare för abonnent samt att dagvattenhanteringen blir inkluderad som ett nytt
begrepp.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker teknikförvaltningen förslag och
rekommenderar regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att fastställa den nya
versionen av Allmänna bestämmelser för användande av Region Gotlands allmänna
dricksvatten- och avloppsanläggning (ABVA).
Barn- och genusperspektiv – Beslutet berör endast fastighetsägare anslutna till det
allmänna VA-ledningsnätet.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet berör endast fastighetsägare anslutna till det
allmänna VA-ledningsnätet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet ger ingen ekonomisk förändring för
någon part.
Beslutsunderlag

− Tekniska nämnden, § 256, 2020-11-18
− Förslag till ”Allmänna bestämmelser för användande av Region Gotlands
allmänna dricksvatten- och avloppsanläggning”
− Allmänna bestämmelser för användande av Region Gotlands allmänna
dricksvatten- och avloppsanläggning, regionstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse, 2021-03-29

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TN-reg
MBN-reg

Bilaga
Förslag till ”Allmänna bestämmelser för användande av Region Gotlands allmänna dricksvatten- och
avloppsanläggning”
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Författningssamling för Region Gotland

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDE AV REGION
GOTLANDS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING,
ABVA

Antagen av Regionfullmäktige 2021-06-21.
Gäller från och med 2021-07-01.

Inledning
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Huvudman för den allmänna VA-anläggningen är Region Gotland. Förvaltningen
handhas av teknikförvaltningen som är underställd tekniska nämnden.
För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i Region Gotland
gäller vad som föreskrivs i Lag om allmänna vattentjänster (2006:412) eller annan
författning samt vad som nedan föreskrivs.
Vad som enligt dessa bestämmelser gäller för fastighetsägaren gäller även för den som
innehar fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller på
grund av testamentariskt förordnande.
Har huvudmannen träffat avtal med annan än fastighetsägare om användning av
anläggningen, gäller för denne jämlikt 5 § lagen om allmänna vattentjänster vad som i
lagen och dessa allmänna bestämmelser föreskrivs om fastighetsägare.
Med fastighet kan enligt 4 § lagen om allmänna vattentjänster i vissa fall även förstås
byggnad eller annan anläggning, som ej tillhör ägaren till marken.
Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa allmänna
bestämmelser.

Inkoppling till den allmänna anläggningen
7.

Fastighetsägare som vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen ska göra
skriftlig anmälan till huvudmannen som sedan meddelar beslut skriftligen.

Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen
8.

Huvudmannen levererar dricksvatten till fastighet, vars ägare har rätt att använda den
allmänna dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för
användandet.
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9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.

Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för
normal hushållsanvändning. Huvudmannen garanterar inte att ett visst vattentryck eller
viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.
För att nyttja vatten för ändamålen värmeutvinning, kylvatten eller till
sprinkleranläggning ska ansökan ske till huvudmannen som meddelar beslut
skriftligen.
Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denne finner det
nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation,
ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed
förbundna anläggningar.
Vid planlagt leveransbrott lämnar huvudmannen på lämpligt sätt meddelande om
detta.
Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägaren skyldig att minska sin
vattenförbrukning efter de anvisningar som huvudmannen lämnar.
Avstängningsventiler, servisventiler och brandposter får endast manövreras av Region
Gotlands personal eller efter särskilt medgivande av huvudmannen.
Vattenförbrukning på fastigheten fastställs genom mätning om inte huvudmannen
bestämmer annat. Vattenmätare tillhandahålls av huvudmannen och förblir dennes
egendom. Huvudmannen bestämmer antalet mätare och vilket märke av mätare som
ska användas.
Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och
sammankoppling med installationen i övrigt.
Huvudmannen ansvarar inte för undermätare inom fastigheten.
Vattenmätarens plats ska vara väl åtkomlig och utförd enligt huvudmannens föreskrift.
Huvudmannen har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att
sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla
vattenmätaren.
Avläsning av vattenmätaren sker på tid och sätt som bestäms av huvudmannen.

Användning av den allmänna spillvattenanläggningen
20. Endast spillvatten får tillföras spillvattenledningsnätet.
21. Huvudmannen tar emot spillvatten från fastighet, vars ägare har rätt att använda den
allmänna spillvattenanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för
användandet, om behovet av avledning inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.
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22. Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet väsentligt
avviker från hushållsspillvattens.
23. Fastighetsägare får inte tillföra spillvattenanläggningen lösningsmedel,
avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, kax från
bergvärmeborrning, fett i större mängd, syreförbrukande ämnen i större mängd,
läkemedel eller sura, frätande eller giftiga vätskor och inte heller vätska, ämnen eller
föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.
24. Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45 grader Celsius får inte tillföras i
förbindelsepunkten.
25. Att tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn är inte tillåtet.
26. Fråga alltid huvudmannen om ett ämne får släppas ut, eller om ett oavsiktligt utsläpp
av sådant slag som anges i ovanstående har skett, ska detta utan dröjsmål anmälas till
huvudmannen.
27. Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt spillvatten
underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade dricksvattnet.
28. Huvudmannen har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägares möjlighet att använda
spillvattenläggningen när huvudmannen finner det nödvändigt för att förebygga
person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd
som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar.
29. Vid anslutning till allmänt tryckavloppsystem tillhandahåller huvudmannen LTApumpenheten eller annan aktuell pumpenhet som förblir dennes egendom.
Huvudmannen bestämmer antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som ska
användas samt svarar för installationen. Fastighetsägaren bekostar erforderliga
anordningar för att sammankoppla enheten med installationen i övrigt.
Enhetens plats ska bestämmas av huvudmannen, som äger rätt till kostnadsfri
upplåtelse av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera,
justera, underhålla samt till- och frånkoppla enheten.
Det bör således observeras att om pumpanordning behövs för endast en eller några få
fastigheter bekostas pumpanordningen av vederbörande fastighetsägare, om inte annat
överenskommits med huvudmannen.
I de fall huvudmannen enligt gällande lag tecknat avtal med fastighetsägare om LTAanläggning är fastighetsägaren ansvarig att bekosta LTA-stationen och sköta
underhåll.

3 (4)

Författningssamling för Region Gotland

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV GOTLANDS
KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING,
ABVA

Användning av den allmänna dagvattenanläggningen
30. Dag- och dräneringsvatten ska endast tillföras allmän dagvattenledning eller
anläggning som är avsedd för sådant ändamål.
31. Om dag- och dränvatten från fastighet avleds till spillvattenledning, får fortsatt
tillförsel av sådant vatten inte ske sedan särskild förbindelsepunkt för ändamålet
upprättats och fastighetsägaren informerats om detta. Detsamma gäller om
huvudmannen vidtagit åtgärder för avledande av dagvatten utan förbindelsepunkt för
dagvatten upprättats och informerat fastighetsägaren. Huvudmannen bestämmer
tidsrymd inom vilken tillförseln kan ha upphört.
32. Har särskild förbindelsepunkt för dag- och dräneringsvatten inte upprättats, kan
huvudmannen ändå förbjuda tillförsel av sådant vatten till spillvattenledningen.
Förutsättningar för detta är att avledning kan ske ändamålsenligt på annat sätt.
33. Fastighetsägare får inte tillföra dagvattenanläggningen kax från bergvärmeborrning,
vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, frätskador, förgiftning, avlagring,
vidhäftning, gasbildning, explosion eller skador eller olägenhet på miljön. Ånga eller
varmvatten med högre temperatur än 45 grader Celsius får inte tillföras i
förbindelsepunkten.
34. Dagvatten vars art inte i oväsentlig mån avviker från dag- och dränvatten får inte
tillföras dagvattenledningen.
35. Fråga alltid huvudmannen om ett ämne får släppas ut, eller om ett oavsiktligt utsläpp
av sådant slag som anges i ovanstående har skett, ska detta utan dröjsmål anmälas till
huvudmannen.
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-11-18

TN § 256

TN § 256

ABVA (allmänna bestämmelser för
användande av Region Gotlands allmänna
dricksvatten- och avloppsanläggning)

TN 2020/3349
TN AU § 244

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att anta ABVA – Allmänna bestämmelser för
användande av Region Gotlands allmänna dricksvatten – och avloppsanläggning
och överlämna till Regionfullmäktige för beslut.

2006 antogs Lagen om allmänna vattentjänster(2006:412). I den nya lagen inrättades
begreppet dagvatten som i den tidigare VA-lagen från 1977 inte fanns. I tidigare
ABVA för Region Gotland har inte begreppet dagvatten hanterats. I förslaget på ny
ABVA har begreppet avloppsvatten delats upp i de nya begreppen spillvatten och
dag- och dränvatten. Även vissa förtydligande är gjorda i texten gällande vem som
ansvarar för och får hantera avstängningsventiler, servisventiler, vattenmätare och
LTA-pumpar.
Bedömning

Förvaltningen föreslår att ABVA antas med motiveringen att reglerna för
användandet av Region Gotlands allmänna dricksvatten- och avloppsanläggning blir
tydligare för abonnent samt att dagvattenhanteringen blir inkluderad som ett nytt
begrepp i ABVA.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet berör endast fastighetsägare anslutna till det
allmänna va-ledningsnätet.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet berör endast fastighetsägare anslutna till det
allmänna va-ledningsnätet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet ger ingen ekonomisk förändring för någon
part.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att anta ABVA – Allmänna bestämmelser för
användande av Region Gotlands allmänna dricksvatten – och avloppsanläggning och
överlämna till Regionfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-10-19
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2020-11-18

Protokollsutdrag
TN § 256

Bilaga Förslag till ABVA Region Gotland
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3349
19 oktober 2020

Magnus Nypelius

Tekniska nämnden

ABVA (allmänna bestämmelser för användande av Region
Gotlands allmänna dricksvatten- och avloppsanläggning)
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att anta ABVA – Allmänna bestämmelser för
användande av Region Gotlands allmänna dricksvatten – och avloppsanläggning
och överlämna till Regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

2006 antogs Lagen om allmänna vattentjänster(2006:412). I den nya lagen inrättades
begreppet dagvatten som i den tidigare VA-lagen från 1977 inte fanns. I tidigare
ABVA för Region Gotland har inte begreppet dagvatten hanterats. I förslaget på ny
ABVA har begreppet avloppsvatten delats upp i de nya begreppen spillvatten och
dag- och dränvatten. Även vissa förtydligande är gjorda i texten gällande vem som
ansvarar för och får hantera avstängningsventiler, servisventiler, vattenmätare och
LTA-pumpar.
Bedömning

Förvaltningen föreslår att ABVA antas med motiveringen att reglerna för
användandet av Region Gotlands allmänna dricksvatten- och avloppsanläggning blir
tydligare för abonnent samt att dagvattenhanteringen blir inkluderad som ett nytt
begrepp i ABVA.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet berör endast fastighetsägare anslutna till det
allmänna va-ledningsnätet.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet berör endast fastighetsägare anslutna till det
allmänna va-ledningsnätet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet ger ingen ekonomisk förändring för
någon part.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-10-19
Bilaga Förslag till ABVA Region Gotland
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/3349

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/332
29 mars 2021

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Revidering av avfallsföreskrifter
Förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Regionfullmäktige antar regionstyrelsens förslag till avfallföreskrifter.

Ärendet

Tekniska nämnden har efter remissomgång och utställning föreslagit nya
avfallsföreskrifter. Nämndens förslag är fullständigt förutom ifråga om när de nya
föreskrifterna ska börja gälla (och de gamla upphöra).
Som regel anses kommunala föreskrifter giltiga när de justerats. Det finns också krav
på kungörande och tillgänglighet av föreskrifterna (se 8 kap. kommunallagen).
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att om föreskrifterna antas på junimötet skulle
de kunna börja gälla den 1 juli 2021 och har inarbetat det i förslaget till bestämmelse
om ikraftträdande. Vidare har en anpassning till regionens författningssamlingsmall
vidtagits.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att föreslå fullmäktige att anta
det sålunda kompletterade förslaget till nya avfallsföreskrifter (bilaga).
Beslutsunderlag

Tekniska nämndens förslag den 17 februari 2021 § 34

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Region Gotlands författningssamling
Tekniska nämnden
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Inledande bestämmelser
1 § Med stöd av 15 kap. 39 och 41 §§ miljöbalken och 9 kap. 1 och 2 §§,
avfallsförordningen (2020:614) meddelar regionfullmäktige dessa föreskrifter för
avfallshantering inom Region Gotland.
Definitioner

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som
anges här:
1. Med hushållsavfall menas i dessa föreskrifter det avfall som regionen ansvarar för
enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll och
därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
I begreppet avfall från hushåll inryms avfall som kan uppkomma i bostäder och
som kallas kommunalt avfall i 15 kap. 3 § miljöbalken. Det är till exempel
matavfall, restavfall (städsopor, hygienavfall), slam, grovavfall, trädgårdsavfall, samt
små döda sällskapsdjur.
2. Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat
med en * i bilaga 3 till avfallsförordningen.
3. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.
4. Med bygg- och rivningsavfall menas avfall från omfattande bygg-, renoveringsoch rivningsarbeten.
/Upphör att gälla U: 2023-01-01/ Bygg- och rivningsavfall klassas ej som
hushållsavfall och omfattas ej av det kommunala renhållningsansvaret.
/Träder i kraft I: 2023-01-01/ Bygg- och rivningsavfall klassas som hushållsavfall
endast om arbetet utförts av privatperson. Om yrkesperson har genomfört
byggnation, renovering eller rivning klassas avfallet som verksamhetsavfall.
5. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt
nyttjande av trädgård vid bostadshus eller om det till sin art och sammansättning
liknar avfall från hushåll.
6. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och
som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör
hushållsavfall. Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som inte är mat
men ändå intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör
dock inte hushållsavfall.
7. Med restavfall avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall,
förpackningar, returpapper, el-avfall och annat avfall som omfattas av
producentansvar eller som kan återbrukas eller materialåtervinnas, har sorterats ut
från hushållsavfallet.
8. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1
kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
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9. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
10. Med permanentbostad menas en fastighet som nyttjas för bostadsändamål där
boende är folkbokförd på adressen.
11. Med fritidshus menas fastighet som nyttjas för fritidsboende där ingen är
folkbokförd på adressen och där behov av avfallshämtning endast föreligger under
sommarsäsongen.
12. Med behållare avses kärl, container, krantömd behållare, säck, latrinbehållare eller
annan anordning för uppsamling av hushållsavfall utom avfall från små
avloppsanläggningar.
13. Med betalsopsäck menas säck för extra avfall som inte ryms inom ordinarie
abonnemang för rest- och matavfall. Säcken är märkt med Region Gotland.
14. Med små avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare, fosforfällor,
minireningsverk och andra motsvarande anläggningar för hushållsavfall.
15. Med tätort menas ett område med minst 200 invånare och där avståndet mellan
husen är mindre än 200 meter.
16. Med sommarperiod avses perioden vecka 20 till och med vecka 37 och med övrig
del av året avses perioden vecka 38 till och med vecka 19.
För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter
hänvisas till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen.

Regionen Gotlands ansvar för avfallshantering och tillsyn

3 § Tekniska nämnden ansvarar för hanteringen av avfall, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken,
och som i dessa föreskrifter benämns hushållsavfall. Den avfallsansvariga nämnden har
särskilt ansvar för att samla in och transportera hushållsavfall som utgörs av farligt avfall
till en behandlingsanläggning. Den hantering av avfall som regionen ansvarar för utförs
av avfallsavdelningen och upphandlad entreprenör, nedan kallad Renhållaren.
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av miljö- och byggnämnden, Region
Gotland.
Betalning och information

5 § Tekniska nämnden informerar hushållen om de insamlingssystem för förpackningar,
returpapper, elavfall och bilar som finns tillgängliga i regionen.
6 § Avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall och
för att täcka övriga kostnader som kan hänföras till den avfallshantering som utförs
genom regionens försorg och i enlighet med avfallstaxan som regionen har antagit med
stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Fastighetsinnehavare är skyldig att för fastigheten
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teckna erforderliga abonnemang enligt Region Gotlands avfallstaxa.
7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig omfattning
informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande
regler för avfallshantering.
Fastighetsinnehavaren ska utan dröjsmål anmäla ändringar av ägandeförhållanden, eller
andra ändringar som berör avfallshanteringen, till den avfallsansvariga nämnden.

Hushållsavfall
Sortering och överlämning av avfall

8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med
30 § och hålla det skilt från annat avfall.
9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de
avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till Renhållaren för
borttransport.
10 § Hushållsavfall under Region Gotlands ansvar ska lämnas till Renhållaren om inte
annat sägs i dessa föreskrifter.
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats
enligt 23 § eller lämnas på plats som anvisas i 30 §.
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa
eller miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara
behovet av borttransport av hushållsavfall från fastigheten.
Anskaffande och ägande av avfallsbehållare, avloppsanläggningar m m

11 § Inom Region Gotland får endast de behållare användas som föreskrivs genom
avfallstaxan och som kan tömmas med den utrustning som används i regionens
insamlingssystem. Typ, antal och storlek på behållare för användning vid fastigheten
avgörs av tekniska nämnden i samråd med fastighetsinnehavaren.
12 § Kärl och latrinbehållare, som ska tömmas eller hämtas av Renhållaren, ägs av Region
Gotland och tillhandahålls av Renhållaren.
Matavfallspåsar och hållare till matavfallspåsar tillhandahålls enligt abonnemang.
Betalsopsäckar anskaffas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.
Container får ägas av Renhållaren, fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.
Krantömda behållare, små avloppsanläggningar och fettavskiljare anskaffas och
installeras av fastighetsinnehavaren.
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Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av
behållare. När Renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig.
Fastighetsinnehavare kan bli ersättningsskyldig om skada på behållare beror på
oaktsamhet.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar dimensionering, installation och
underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för
avfallshantering.
Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen” innehåller en sammanfattning av lagar,
regler och riktlinjer för dimensionering av avfallsutrymmen, se Avfall Sveriges hemsida
www.avfallsverige.se.
Anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för matavfall
samt krantömda behållare

13 § Vid anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska
inte avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning
överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets
uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 5 meter, om inte
särskilda skäl föreligger.
14 § Vid installation av behållare som töms med kran ska anläggningen utformas så att
den är åtkomlig för tömning med fordon utrustat med kran. Den fria höjden ska vara
minst sju meter över kranfordonet och längs hela sträckan mellan kranfordonets
uppställningsplats och behållaren. Avfallet hämtas bara om anläggningen är försedd med
tömningsanordning som är godkänd av tekniska nämnden och som är anpassad till de
insamlingsfordon som normalt används i regionen.
Anläggningar som ska tömmas med kranfordon ska installeras så att avståndet mellan
fordonets uppställningsplats och behållarens lyftanordning inte överstiger fem meter,
om inte särskilda skäl föreligger. Filterkassett eller storsäck får väga högst 2 000 kg.
Avstånd upp till tio meter godtas för filterkassett eller storsäck som väger högst
1 000 kg.
Rengöring och tillsyn av avfallsbehållare

15 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare och
anläggning. Behållare ska vara tillgänglig och ges service i form av återkommande
underhåll och tillsyn för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och
dylikt.
Missköts rengöringen av behållare, och rättelse inte sker efter uppmaning, får
Renhållaren rengöra behållaren på fastighetsinnehavarens bekostnad till
självkostnadspris.
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Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och
utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och
risken för olycksfall minimeras.
Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl

16 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren
eller utrymmet är avsett.
Närmare krav på emballering med mera framgår av 30 §.
17 § Behållare för avfall får inte fyllas mer än att den kan stängas helt. Den får inte heller
vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte
kan tillgodoses. Betalsopsäck och latrinkärl får inte väga mer än 15 kg. Samtliga
behållare bör vara fria från snö och is vid tömningstillfället.
18 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på eller i fastigheten där arbetet ska
utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas Renhållaren. Ändringar ska
utan anmaning meddelas Renhållaren.
19 § Behållare ska vara uppställd så att hantering med den utrustning som används i
regionens insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. Kärl ska placeras och
vändas så att det kan hämtas med det fordon som normalt används för hämtningen.
Behållare som Renhållaren ska tömma ska på hämtdagen vara tillgänglig och placerad på
ordinarie plats för hämtning mellan följande klockslag:
-

Under sommarperiod, vecka 20 till och med vecka 37, kl. 05-20 med undantag för
Visby innerstad där tömning kan ske kl. 06-20.

-

Övrig del av året kl. 06-18.

Åtgärder inför och efter hämtning av avfall från anläggningar

20 § Små avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara tillgängliga för tömning. Inför
tömning av anläggningen ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda
anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används.
Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller fastfrusen när tömning ska ske. Lock
eller manlucka får väga högst 15 kg, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen
öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 25 kg om inte särskilda
skäl föreligger. Tömningshålet ska vara minst 400 mm i diameter.
Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av
fastighetsinnehavaren i god tid före tömning och ska finnas tillgängliga i direkt
anslutning till anläggningen. Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga
åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning.

Avfallsföreskrifter för Region Gotland

7

När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som
anger vilken fastighet anläggningen tillhör.
Anslutning för slang ska passa Renhållarens tömningsfordon. Om det krävs en adapter
för anpassning av anslutning med slang ska sådan tillhandahållas av
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren och finnas tillhands vid tömning.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på eller i fastigheten där arbetet ska utföras.
Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas Renhållaren. Ändringar ska utan
anmaning meddelas Renhållaren.
Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället
placera filterkassett eller annan behållare, som ska tömmas eller hämtas med fordon
utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt § 14.
Fastighetsinnehavaren ansvarar vid behov för åtgärder efter tömning för att
anläggningen ska ha avsedd funktion. Efter tömning av uttjänt filtermaterial ansvarar
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren för att nytt filtermaterial snarast
tillföres anläggningen. När avskiljare och andra komponenter ska återfyllas med vatten
efter tömning ansvarar fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren för sådana
åtgärder.
21 § Vid anslutning till kommunalt avloppsnät, eller till annan godkänd
avloppsanläggning, som innebär att befintlig avloppsanläggning tas ur bruk, ska
anläggningen sluttömmas. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska utan
dröjsmål anmäla ändringar som berör avfallshanteringen enligt § 7.
22 § Om fettavskiljare tillfälligt eller permanent tas ur bruk ska anläggningen sluttömmas.
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska utan dröjsmål anmäla ändringar
som berör avfallshanteringen enligt § 7.
Behållarplats, hämtnings- och transportvägar

23 § Hämtning av hushållsavfall sker
-

vid fastighetsgränsen så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som
möjligt eller

-

vid en med Renhållaren överenskommen plats eller

-

vid en av Region Gotland anvisad plats inom rimligt avstånd.

24 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som
används vid hämtning, hålls i farbart skick.
Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och
hållas halkfri.
Vid behov ska vändmöjlighet finnas.
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Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och
hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon
som normalt används i hämtningsområdet.
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren
avlämna avfallet på plats som överenskommes med Renhållaren eller anvisas enligt 23 §.
Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som behållare eller slang behöver förflyttas
av den som utför hämtningen hålls i sådant skick att hämtningen inte försvåras.
Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.
Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen” innehåller en sammanfattning av lagar,
regler och riktlinjer för hämtningsvägar, se Avfall Sveriges hemsida www.avfallsverige.se.
Hämtningsområde och hämtningsintervall

25 § Region Gotland utgör ett hämtningsområde.
26 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall. Alternativ för
hämtningsintervall och ytterligare tjänster framgår av Region Gotlands avfallstaxa.
27 § Hämtning av avfall i behållare upp till 660 liter, container och krantömda behållare
utförs enligt följande:
27 a § För permanentbostäder som utgörs av en- eller tvåbostadshus:
- Tömning av kärl för restavfall sker varannan vecka. Om allt matavfall
komposteras på den egna fastigheten kan tömning ske var fjärde vecka.
-

Tömning av kärl för matavfall sker varannan vecka.

27 b § För fritidshus:
-

Tömning av kärl för rest- och matavfall sker varannan vecka under
sommarperioden vecka 20 till vecka 37. Möjlighet finns att beställa extra
tömningar under övriga delen av året.

27 c § För flerbostadshus och verksamheter:
-

Ordinarie tömning sker varannan vecka.

-

Inom tätort kan tömning ske upp till fem gånger per vecka under
sommarperioden och upp till tre gånger per vecka under övriga året.

-

Utanför tätort kan tömning ske upp till tre gånger per vecka under
sommarperioden och upp till två gånger per vecka under övriga året.

27 d § Tömning av container och krantömda behållare sker enligt abonnemang som
framgår av Region Gotlands avfallstaxa.
28 § Latrinhämtning sker
- varannan vecka under sommarperioden vecka 20 till vecka 37,
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vid permanentbostad dessutom en gång per månad efter beställning under vecka
38 till vecka 19.

29 § För små avloppsanläggningar, tank för matavfall och fettavskiljare gäller följande:
-

Tömning av slutna tankar och slamavskiljare anslutna till WC ska ske minst en
gång per år eller oftare efter behov.

-

Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten ska ske vartannat år och
i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i avskiljaren.

-

Tömning av fettavskiljare ska ske så ofta att anläggningens funktion bibehålls,
dock minst en gång per år.

-

Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med det tillstånd som
getts av miljö- och byggnämnden för enskilda avloppsanläggningar och
leverantörens anvisningar ska följas.

Sortering, emballering och överlämning av avfall

30 § Avfall ska vara väl emballerat så att risk för skada, arbetsmiljöproblem eller annan
olägenhet inte uppkommer.
I nedanstående tabell framgår krav på sortering, emballering och överlämning av
hushållsavfall.
Avfallsslag

Krav på emballering

Instruktion för hämtning/lämning

Återbruk

Inga krav på emballering.

Återbrukbara varor och material lämnas
direkt till second hand-aktör eller, från den
tidpunkt som Region Gotland aviserar, vid
återvinningscentral.

Matavfall ska läggas i påse som
tillhandahålls eller godkänts av
Region Gotland och i separat
behållare för matavfall, eller i
tank avsedd för matavfall.

För tömningsintervall se 27 §.

Produkter eller material som kan
användas igen, med eller utan
rengöring och reparation
Matavfall
Matavfall är rester som blivit
över, som man rensat bort eller
som blivit dåligt eller som av
andra orsaker ej gått till
konsumtion.

Restavfall

Matavfall borttransporteras från
fastigheten av Renhållaren, enligt de
hämtningsintervall som Region Gotland
erbjuder.
Avfallskvarn ansluten till det allmänna VAledningsnätet eller enskilt avlopp är inte
tillåtet inom Region Gotland.

Restavfall ska läggas i en påse För tömningsintervall se 27 §.
av lämpligt material. Påsen ska
Restavfall är det avfall som
Restavfall borttransporteras från
förslutas för att förhindra att
återstår när matavfall, farligt
fastigheten av Renhållaren, enligt de
avfall läcker ut.
avfall, förpackningar, returpapper,
hämtningsintervall som Region Gotland
elavfall och annat avfall som
Aska och slagg ska vara kall och erbjuder.
omfattas av producentansvar eller ämnen som kan förorsaka
som kan återbrukas eller
antändning ska neutraliseras
materialåtervinnas har sorterats innan de läggs i soppåsen.
ut.
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Avfallsslag

Krav på emballering

Instruktion för hämtning/lämning

Betalsopsäck

Endast grön säck märkt med
Region Gotland tillåts för
insamling av blandat rest- och
matavfall.

Betalsopsäck hämtas normalt vid
fastigheten i samband med ordinarie
tömning av kärl. Betalsopsäck kan även
lämnas vid återvinningscentral eller Region
Gotlands mottagningsstation för
betalsopsäckar.

Blandat rest- och matavfall.
Betalsopsäck kan användas när
man behöver lämna mer sopor än
vanligt vid enstaka tillfällen
eller osorterade sopor vid
tillfällen när man inte har
möjlighet att sortera ut matavfall.
Latrin
Latrin är toalettavfall från
torrtoalett.

Betalsopsäcken får inte väga mer än 15 kg.

För latrin används behållare
som tillhandahålls av Region
Gotland.

För hämtningsintervall se 28 §

Latrinkärl borttransporteras från
fastigheten/bostaden enligt de
Det är fastighetsinnehavarens hämtningsintervall som Region Gotland
Innersäckar, påsar av plast,
ansvar att se till att kärlet är rent erbjuder.
bindor, tamponger, våtservetter,
på utsidan och väl förslutet före
Latrinkärlet får väga max 15 kg.
tops, blöjor eller dylikt får inte
hämtning för att arbetsmiljöförekomma i latrinkärlet då dessa
problem, skada, lukt eller annan
stör efterbehandlingsprocessen.
olägenhet inte ska uppstå.
Slam och andra material från
små avloppsanläggningar

Filtermaterial från fosforfällor För tömningsintervall se 29 §.
och andra jämförbara filter ska
För förutsättningar för tömning se 20 §.
vara förpackat eller tillgängligt
Bindor, tamponger, våtservetter,
på ett sådant sätt att hämtning
tops, blöjor och dylikt får inte
kan utföras av fordon utrustat
förekomma i anläggningen då
med kran.
dessa stör
efterbehandlingsprocessen.
Andra uttjänta filtermaterial
hanteras enligt tillverkarens
rekommendationer.
Matfett, fettavskiljarslam och
frityroljor
Flytande matfett är exempelvis
frityrolja.

Grovavfall

Matfett som lämnas till
För tömningsintervall se 29 §.
återvinningscentral ska vara väl
Fast matfett från avskrap sorteras ut och
emballerat, exempelvis i stängd
lämnas i påsen för matavfall.
flaska, för att undvika lukt och
annan olägenhet uppkommer.
Avfallet ska vara tydligt märkt
och helst i originalförpackning
med uppgift om innehåll.

Grovavfall som lämnas vid
återvinningscentral ska vid
Hushållsavfall som är för tungt
behov emballeras i
eller skrymmande eller på andra
genomskinlig säck eller i
sätt olämpligt att lämna i kärl eller
behållare av samma materialslag
säck.
som avfallet. Grovavfall kan
också transporteras i behållare
som töms vid
återvinningscentral.

Grovavfall ska lämnas sorterat enligt
instruktioner på återvinningscentralen.
Grovavfall kan också lämnas i container
som töms av Renhållaren.
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Avfallsslag

Krav på emballering

Instruktion för hämtning/lämning

Bygg- och rivningsavfall

Inga särskilda krav på
emballering.

Sorteras vid källan i åtminstone följande
sex fraktioner: trä, mineral (betong, tegel,
klinker, keramik och sten), metall, glas,
plast och gips. Fraktionerna ska förvaras
skilt från varandra och annat avfall.

Avfall från byggande, rivning och
anläggningsarbeten, om arbetet
utförts av privatperson. Gäller
fr.o.m. 2023-01-01.

Lämnas sorterat enligt instruktioner på
återvinningscentralen.
Textilier

Inga krav på emballering.

Hela användbara såväl som
trasiga textilier

Hela, rena, användbara produkter lämnas
direkt till second hand-verksamhet eller,
från den tidpunkt som Region Gotland
aviserar, till återvinningscentral.
Trasiga textilier samlas in enligt anvisning
vid återvinningscentral.

Trädgårdsavfall

Växtavfall från invasiva
växtarter (växtdelar, frön och
Trädgårdsavfall är biologiskt
jord) emballeras i dubbla, väl
avfall som uppstår vid normalt
förslutna, påsar för att
nyttjande av trädgård vid
förhindra spridning under
bostadshus eller om det till sin art
transport till
och sammansättning liknar
återvinningscentral.
trädgårdsavfall från hushåll.
Invasiva växtarter1 som hotar den
inhemska biologiska mångfalden
måste hanteras med särskild
försiktighet.
Farligt avfall
Farligt avfall är ett ämne eller
föremål som kan ge allvarliga
skador på växter, djur och
människor. Exempel på farligt
avfall är
- Färg, lackavfall samt hartser
- Lim (kontaktlim, epoxilim,
spackel, fogmassa)
- Lösningsmedel
- Lysrör, lågenergilampor,
glödlampor
- Bekämpningsmedel
(insektsspray, ogräsmedel)
- Sprayburkar med innehåll
- Starkt surt eller alkaliskt avfall
(kaustiksoda, svavelsyra,
ammoniak, lut, avkalkningsmedel)
- Spilloljor och annat oljeavfall

Farligt avfall ska vara tydligt
märkt och helst i
originalförpackning med
uppgift om innehåll.
Olika typer av farligt avfall får
inte blandas.

För mer information om invasiva arter hänvisas till Naturvårdsverket,
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-frammande-arter/
1

Hushåll får genom egen försorg
transportera bort trädgårdsavfall som
uppkommit i det egna hushållet till
återvinningscentral.
Trädgårdsavfall ska lämnas enligt
instruktioner på återvinningscentralen.
Växtavfall från invasiva växtarter lämnas
enligt instruktioner på återvinningscentral
med särskild mottagning av invasiva
växtarter.
Hushåll får genom egen försorg
transportera bort farligt avfall som
uppkommit i det egna hushållet till
återvinningscentral.
Farligt avfall ska lämnas enligt
instruktioner på återvinningscentralen.
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Avfallsslag

Krav på emballering

Instruktion för hämtning/lämning

Bilbatterier

Inga krav på emballering.

Lämnas enligt anvisning vid
återvinningscentral.

Inga krav på emballering.

Lämnas enligt anvisningar vid
återvinningscentral eller till andra
insamlingsställen som producenterna
tillhandahåller, exempelvis vid
matvarubutiker.

Inga krav på emballering.

Lämnas enligt anvisningar vid
återvinningscentral.

Läkemedel lämnas i
behållare/påse som
tillhandahålls av apotek.

Läkemedel lämnas till valfritt apotek.

Bilbatterier och andra större startbatterier som väger mer än 3 kg.
Batterier, små
Om kasserade produkter
innehåller lösa urtagbara batterier
ska dessa plockas ur. Är batterier
inbyggda i produkten hanteras
den som konsumentelavfall.
Konsumentelavfall
Elektroniska produkter som
normalt finns i en bostad.
Kyl- och frysmöbler får inte
innehålla matrester eller
förpackningar eller dylikt när de
lämnas in.
Läkemedel samt kasserade
kanyler och sprutor.

Kasserade kanyler och sprutor
lämnas i behållare avsedd för
ändamålet som tillhandahålls av
apotek som Region Gotland har
avtal med eller på någon av
Region Gotlands vårdcentraler.
Döda sällskapsdjur samt avfall Mindre döda sällskapsdjur som
från husbehovsjakt
lämnas som restavfall ska läggas
i en påse av lämpligt material.
Sällskapsdjur är djur som normalt
finns inomhus i en bostad,
Slaktbiprodukter som lämnas
exempelvis hund, katt, kanin,
som matavfall ska läggas i de
hamster, orm, fågel och fiskar
matavfallspåsar som
m.m.
tillhandahålls av Region
Gotland.
Vid husbehovsjakt kan mindre
mängd slaktbiprodukter uppstå.

Kasserade kanyler och sprutor lämnas till
apotek som Region Gotland har avtal med
eller till Region Gotlands vårdcentraler.

Mindre döda sällskapsdjur kan grävas ner
på den egna fastigheten eller lämnas i
kärlet för restavfall. Kontakta Region
Gotland för närmare bestämmelser.
Döda sällskapsdjur kan också lämnas till
veterinär för omhändertagande.
Slaktbiprodukter som uppstår vid
husbehovsjakt kan lämnas kvar i skogen.
Kontakta Region Gotland för närmare
bestämmelser.
Mindre mängd slaktbiprodukter kan
lämnas i kärlet för matavfall om det är
lättnedbrytbart. Horn, klövar etc. kan
lämnas i restavfallskärlet.

Förpackningar
Förpackningar av plast, papp,
metall och glas.

Förpackningar ska lämnas på återvinningsstation eller i annat insamlingssystem som
tillhandahålls av producenterna.
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Instruktion för hämtning/lämning
Returpapper ska lämnas i de
insamlingssystem som tillhandahålls av
producenterna eller av Region Gotland.

Kuvert sorteras som restavfall.
Däck
Cykeldäck och andra mindre
däck.

Cykeldäck och andra mindre däck kan
lämnas enligt anvisningar vid
återvinningscentral. Däck måste separeras
från fälg. Större däck lämnas till
gummiverkstad eller återförsäljare.

Ammunition m.m.

Lämnas till Polisen.

Ammunition, nödraketer,
fyrverkerier och andra explosiva
produkter.

Åtgärder om föreskrift inte följs

31 § Om avfallsföreskrifterna inte följs, exempelvis vid felsortering, dåligt eller felaktigt
emballerat avfall, felplacerad, överfull eller för tung behållare, har Region Gotland rätt
att ta ut en avgift eller att inte utföra ordinarie hämtning.
Efter att fastighetsinnehavaren har rättat till felen hämtas avfallet antingen vid nästa
ordinarie hämtningstillfälle eller vid en beställd extrahämtning mot avgift enligt
avfallstaxan.
För avfall från små avloppsanläggningar och fettavskiljare planerar Region Gotland in
en ny tömning, då felet ska ha rättats till.
32 § Om rättelseåtgärd inte sker, eller om det finns risk för olägenhet för människors hälsa
eller miljön om avfallet lämnas, har Renhållaren rätt att hämta avfallet på annat sätt än
ordinarie hämtning, mot särskild avgift enligt regionens avfallstaxa. Vid upprepade fel
kan Region Gotland ändra abonnemanget.

Annat avfall än hushållsavfall
33 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än
hushållsavfall ska på begäran av Region Gotland lämna de uppgifter i fråga om avfallets
art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för regionens
renhållningsordning.
Annat avfall än hushållsavfall ska hållas skilt från hushållsavfall om inte annat
överenskommits med Region Gotland. Animaliskt avfall som inte utgör hushållsavfall
får inte blandas med hushållsavfall.

Avfallsföreskrifter för Region Gotland
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Undantag
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden

34 § För undantag från dessa föreskrifter krävs anmälan eller ansökan till Region Gotland
senast en månad innan undantaget önskas träda i kraft. Undantag kan medges enligt 35–
44 §§ under förutsättning att det inte medför risk för olägenhet för människors hälsa
eller miljön och att särskilda skäl föreligger.
För att handlägga anmälan eller ansökan kan den aktuella nämnden ta ut en
handläggningsavgift enligt gällande taxa.
Beviljade undantag upphör att gälla:
-

vid ägarbyte på fastigheten,

-

om förutsättningarna för undantaget förändras,

-

efter tidsperiod som anges i beslut från aktuell nämnd eller

-

efter tidsperiod som framgår av §§ 38–43.

Eget omhändertagande av hushållsavfall

35 § Avfall får endast tas omhand på den egna fastigheten enligt vad som anges i §§ 36–
39.
36 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild
anmälan.
Torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för kompostering får eldas endast om det kan
ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot författning.
Föreskrifter om eldningsförbud måste beaktas.
37 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera
matavfall från fastigheten ska anmäla detta skriftligen till miljö- och byggnämnden.
Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske på skadedjurssäkert sätt och på sådant
sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge
utrymme för användning av den erhållna komposten.
38 § Avfall från mulltoalett, förbränningstoalett, frystoalett, latrinkärl och liknande får,
efter anmälan till miljö- och byggnämnden, komposteras på fastigheten för att användas
som jordförbättringsmedel på fastigheten. Anmälan ska innehålla en komplett
beskrivning av anläggningen, uppgifter om de beräknade avfallsmängderna och hur
omhändertagandet avses ske.
Urin kan, under förutsättning att olägenhet inte uppstår för människors hälsa eller
miljön, lagras för användning som gödningsmedel genom spridning på odling.
Uppsamling, lagring och spridning av urin ska utföras enligt miljö- och byggnämndens
anvisningar.
Dispensen gäller i högst tio år, därefter måste en ny anmälan lämnas in.
39 § Slam från slamavskiljare eller sluten tank, latrin från torrtoaletter/biologiska toaletter
och urin från separerande toaletter kan, efter anmälan till miljö- och byggnämnden,
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hanteras på jordbruksfastighet där fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren själv
tömmer och tar hand om slammet/latrinet/urinen.
Jordbruksfastigheten ska förfoga över tillräckligt med mark för spridning och
omhändertagandet ska utföras på ett sätt som inte orsakar olägenhet för människors
hälsa och miljön.
Dispensen gäller i högst tio år, därefter måste en ny anmälan lämnas in.
40 § Undantag från tömning av slamavskiljare eller sluten tank och undantag från
hämtning av latrin från torrtoaletter/biologiska toaletter och urin från separerande
toaletter kan, efter skriftlig ansökan till miljö- och byggnämnden, medges för fastighet
eller fastigheter som tecknat avtal med innehavare av jordbruksfastighet om tömning.
Innehavaren av jordbruksfastigheten ska då åta sig omhändertagandet och ska förfoga
över tillräckligt med mark för att spridning och omhändertagandet ska utföras på ett sätt
som inte orsakar olägenhet för människors hälsa och miljön.
Dispensen gäller i högs tio år. Därefter kan en ny ansökan lämnas in.
Förlängt hämtningsintervall

41 § Fastighetsinnehavare kan, efter ansökan till miljö- och byggnämnden, medges att
hämtning av avfall från små avloppsanläggningar sker vartannat år.
Efter ansökan till miljö- och byggnämnden kan, om särskilda skäl föreligger, även
tömning med längre intervall medges.
Förlängt intervall kan medges under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med
uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning ej
behöver utföras med ordinarie intervall.
Dispensen gäller i högst tio år. Därefter kan en ny ansökan lämnas in.
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.
Delat abonnemang eller gemensam avfallslösning för en- och
tvåbostadshus samt fritidshus

42 § Ansökan om gemensam avfallsbehållare eller avfallslösning lämnas till tekniska
nämnden. Beslutet gäller i högst fem år.
42 a § Gemensam avfallsbehållare. Två eller tre närboende fastighetsinnehavare med
samma abonnemangstyp kan dela kärl under förutsättning att:
1. Fastighetsinnehavarna har gemensamma kärl för både rest- och matavfall. Dispens
från krav på kärl för matavfall gäller om samtliga fastighetsinnehavare
komposterar allt matavfall och har anmält detta enligt § 37.
2. Avståndet mellan ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna
abonnemang för berörda fastigheter är högst 500 meter.
3. Bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas.
4. Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
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5. Ansökan undertecknad av samtliga fastighetsinnehavare lämnas till tekniska
nämnden.
6. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen för
behållarna.
42 b § Gemensam avfallslösning. Fler än tre fastighetsinnehavare kan, utan särskild
ansökan, anmäla användning av en gemensam avfallslösning2 under förutsättning att:
1. Kriterierna i 42 a § punkt 1–4 är uppfyllda.
2. En samfällighetsförening eller liknande förbinder sig att ansvara för anordnande
och skötsel av uppställningsplats och den gemensamma avfallslösningen.
42 c § Fastighetsinnehavare som inte uppfyller kriterierna för delat abonnemang eller
gemensam avfallslösning enligt §§ 42 a eller 42 b kan, vid särskilda skäl, medges rätt att
använda gemensamma avfallsbehållare efter skriftlig ansökan till tekniska nämnden.
Uppehåll i hämtning

43 § Uppehåll i hämtning av rest- och matavfall och latrin vid permanentabonnemang kan
efter ansökan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under
en sammanhängande tid om minst tre månader.
Uppehåll i hämtning av slam kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare om
fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst tolv
månader. Fastighetsägaren ansvarar för att inget avfall finns i anläggningen under
uppehållet.
Uppehåll i hämtning av rest- och matavfall, latrin och slam från fritidshus kan efter
ansökan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en
hel hämtningsperiod enligt §§ 27-29.
Ansökan ska lämnas till tekniska nämnden minst en månad innan avsedd
uppehållsperiod.
Dispensen gäller i högst tre år per ansökningstillfälle.
Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna
hushållsavfall till Region Gotland

44 § Miljö- och byggnämnden får, efter fastighetsinnehavarens ansökan, om det finns
särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från
förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken, om den som ska hantera avfallet med stöd av
dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.
Avfall får inte eldas på den egna fastigheten annat än vad som framgår av 36 §, ej heller
grävas ner om det inte gäller döda sällskapsdjur. Vid befrielse från skyldigheten att
överlämna avfall till Region Gotland får avfall heller inte lämnas till återvinningscentral.

2

En gemensam avfallslösning kan även kräva bygglov enligt plan- och bygglagen.
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För att beviljas befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till Region
Gotland ska fastighetsinnehavaren visa att inget behov av kommunala avfallstjänster
föreligger.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft 2021-xx-xx. Genom dessa föreskrifters ikraftträdande
upphör regionens föreskrifter om avfallshantering antagna av fullmäktige 2014-02-20, § 4
att gälla.

Övergångsbestämmelser
Beslut om undantag som fattats med stöd av, eller i enlighet med, tidigare föreskrifter och
där förhållandena inte har ändrats gäller tillsvidare eller till det datum som anges i beslut.
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Inledande bestämmelser
1 § Med stöd av 15 kap. 39 och 41 §§ miljöbalken och 9 kap. 1 och 2 §§, avfallsförordningen
(2020:614) meddelar regionfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering inom Region
Gotland.
Definitioner

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges
här:
1. Med hushållsavfall menas i dessa föreskrifter det avfall som regionen ansvarar för
enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll och
därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
I begreppet avfall från hushåll inryms avfall som kan uppkomma i bostäder och som
kallas kommunalt avfall i 15 kap. 3 § miljöbalken. Det är till exempel matavfall,
restavfall (städsopor, hygienavfall), slam, grovavfall, trädgårdsavfall, samt små döda
sällskapsdjur.
2. Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat med
en * i bilaga 3 till avfallsförordningen.
3. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.
4. Med bygg- och rivningsavfall menas avfall från omfattande bygg-, renoverings- och
rivningsarbeten.
/Upphör att gälla U: 2023-01-01/ Bygg- och rivningsavfall klassas ej som hushållsavfall
och omfattas ej av det kommunala renhållningsansvaret.
/Träder i kraft I: 2023-01-01/ Bygg- och rivningsavfall klassas som hushållsavfall
endast om arbetet utförts av privatperson. Om yrkesperson har genomfört byggnation,
renovering eller rivning klassas avfallet som verksamhetsavfall.
5. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt nyttjande
av trädgård vid bostadshus eller om det till sin art och sammansättning liknar avfall från
hushåll.
6. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som
skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör hushållsavfall.
Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som inte är mat men ändå intimt
förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock inte hushållsavfall.
7. Med restavfall avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar,
returpapper, el-avfall och annat avfall som omfattas av producentansvar eller som kan
återbrukas eller materialåtervinnas, har sorterats ut från hushållsavfallet.
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8. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap.
5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
9. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
10. Med permanentbostad menas en fastighet som nyttjas för bostadsändamål där
boende är folkbokförd på adressen.
11. Med fritidshus menas fastighet som nyttjas för fritidsboende där ingen är folkbokförd
på adressen och där behov av avfallshämtning endast föreligger under
sommarsäsongen.
12. Med behållare avses kärl, container, krantömd behållare, säck, latrinbehållare eller
annan anordning för uppsamling av hushållsavfall utom avfall från små
avloppsanläggningar.
13. Med betalsopsäck menas säck för extra avfall som inte ryms inom ordinarie
abonnemang för rest- och matavfall. Säcken är märkt med Region Gotland.
14. Med små avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare, fosforfällor,
minireningsverk och andra motsvarande anläggningar för hushållsavfall.
15. Med tätort menas ett område med minst 200 invånare och där avståndet mellan husen
är mindre än 200 meter.
16. Med sommarperiod avses perioden vecka 20 till och med vecka 37 och med övrig del
av året avses perioden vecka 38 till och med vecka 19.
För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas
till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen.
Region Gotlands ansvar för avfallshantering och tillsyn

3 § Tekniska nämnden ansvarar för hanteringen av avfall, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, och
som i dessa föreskrifter benämns hushållsavfall. Den avfallsansvariga nämnden har särskilt
ansvar för att samla in och transportera hushållsavfall som utgörs av farligt avfall till en
behandlingsanläggning. Den hantering av avfall som regionen ansvarar för utförs av
avfallsavdelningen och upphandlad entreprenör, nedan kallad Renhållaren.
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av miljö- och byggnämnden, Region Gotland.
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Betalning och information

5 § Tekniska nämnden informerar hushållen om de insamlingssystem för förpackningar,
returpapper, elavfall och bilar som finns tillgängliga i regionen.
6 § Avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall och för
att täcka övriga kostnader som kan hänföras till den avfallshantering som utförs genom
regionens försorg och i enlighet med avfallstaxan som regionen har antagit med stöd av 27
kap. 4 § miljöbalken. Fastighetsinnehavare är skyldig att för fastigheten teckna erforderliga
abonnemang enligt Region Gotlands avfallstaxa.
7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig omfattning
informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler
för avfallshantering.
Fastighetsinnehavaren ska utan dröjsmål anmäla ändringar av ägandeförhållanden, eller
andra ändringar som berör avfallshanteringen, till den avfallsansvariga nämnden.

Hushållsavfall
Sortering och överlämning av avfall

8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med 30
§ och hålla det skilt från annat avfall.
9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de
avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till Renhållaren för
borttransport.
10 § Hushållsavfall under Region Gotlands ansvar ska lämnas till Renhållaren om inte annat
sägs i dessa föreskrifter.
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt
23 § eller lämnas på plats som anvisas i 30 §.
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa
eller miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet
av borttransport av hushållsavfall från fastigheten.
Anskaffande och ägande av avfallsbehållare, avloppsanläggningar m m

11 § Inom Region Gotland får endast de behållare användas som föreskrivs genom
avfallstaxan och som kan tömmas med den utrustning som används i regionens
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insamlingssystem. Typ, antal och storlek på behållare för användning vid fastigheten avgörs
av tekniska nämnden i samråd med fastighetsinnehavaren.
12 § Kärl och latrinbehållare, som ska tömmas eller hämtas av Renhållaren, ägs av Region
Gotland och tillhandahålls av Renhållaren.
Matavfallspåsar och hållare till matavfallspåsar tillhandahålls enligt abonnemang.
Betalsopsäckar anskaffas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.
Container får ägas av Renhållaren, fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.
Krantömda behållare, små avloppsanläggningar och fettavskiljare anskaffas och installeras av
fastighetsinnehavaren.
Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare.
När Renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig.
Fastighetsinnehavare kan bli ersättningsskyldig om skada på behållare beror på oaktsamhet.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar dimensionering, installation och underhåll
av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshantering.
Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen” innehåller en sammanfattning av lagar,
regler och riktlinjer för dimensionering av avfallsutrymmen, se Avfall Sveriges hemsida
www.avfallsverige.se.
Anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för matavfall
samt krantömda behållare

13 § Vid anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska inte
avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 10
meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets
uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 5 meter, om inte särskilda
skäl föreligger.
14 § Vid installation av behållare som töms med kran ska anläggningen utformas så att den är
åtkomlig för tömning med fordon utrustat med kran. Den fria höjden ska vara minst sju
meter över kranfordonet och längs hela sträckan mellan kranfordonets uppställningsplats
och behållaren. Avfallet hämtas bara om anläggningen är försedd med tömningsanordning
som är godkänd av tekniska nämnden och som är anpassad till de insamlingsfordon som
normalt används i regionen.
Anläggningar som ska tömmas med kranfordon ska installeras så att avståndet mellan
fordonets uppställningsplats och behållarens lyftanordning inte överstiger fem meter, om
inte särskilda skäl föreligger. Filterkassett eller storsäck får väga högst 2 000 kg. Avstånd upp
till tio meter godtas för filterkassett eller storsäck som väger högst 1 000 kg.
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Rengöring och tillsyn av avfallsbehållare

15 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare och anläggning.
Behållare ska vara tillgänglig och ges service i form av återkommande underhåll och tillsyn
för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.
Missköts rengöringen av behållare, och rättelse inte sker efter uppmaning, får Renhållaren
rengöra behållaren på fastighetsinnehavarens bekostnad till självkostnadspris.
Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och
utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och
risken för olycksfall minimeras.
Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl

16 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren
eller utrymmet är avsett.
Närmare krav på emballering med mera framgår av 30 §.
17 § Behållare för avfall får inte fyllas mer än att den kan stängas helt. Den får inte heller vara
så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan
tillgodoses. Betalsopsäck och latrinkärl får inte väga mer än 15 kg. Samtliga behållare bör
vara fria från snö och is vid tömningstillfället.
18 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på eller i fastigheten där arbetet ska utföras.
Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas Renhållaren. Ändringar ska utan anmaning
meddelas Renhållaren.
19 § Behållare ska vara uppställd så att hantering med den utrustning som används i regionens
insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. Kärl ska placeras och vändas så att
det kan hämtas med det fordon som normalt används för hämtningen.
Behållare som Renhållaren ska tömma ska på hämtdagen vara tillgänglig och placerad på
ordinarie plats för hämtning mellan följande klockslag:
-

Under sommarperiod, vecka 20 till och med vecka 37, kl. 05-20 med undantag för
Visby innerstad där tömning kan ske kl. 06-20.

-

Övrig del av året kl. 06-18.

Åtgärder inför och efter hämtning av avfall från anläggningar

20 § Små avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara tillgängliga för tömning. Inför
tömning av anläggningen ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda
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anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används.
Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller fastfrusen när tömning ska ske. Lock eller
manlucka får väga högst 15 kg, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen öppnas genom
att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 25 kg om inte särskilda skäl föreligger.
Tömningshålet ska vara minst 400 mm i diameter.
Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av
fastighetsinnehavaren i god tid före tömning och ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till
anläggningen. Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda
sin anläggning från skador vid tömning.
När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger
vilken fastighet anläggningen tillhör.
Anslutning för slang ska passa Renhållarens tömningsfordon. Om det krävs en adapter för
anpassning av anslutning med slang ska sådan tillhandahållas av fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren och finnas tillhands vid tömning.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på eller i fastigheten där arbetet ska utföras.
Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas Renhållaren. Ändringar ska utan anmaning
meddelas Renhållaren.
Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället
placera filterkassett eller annan behållare, som ska tömmas eller hämtas med fordon utrustat
med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt § 14.
Fastighetsinnehavaren ansvarar vid behov för åtgärder efter tömning för att anläggningen
ska ha avsedd funktion. Efter tömning av uttjänt filtermaterial ansvarar
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren för att nytt filtermaterial snarast tillföres
anläggningen. När avskiljare och andra komponenter ska återfyllas med vatten efter tömning
ansvarar fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren för sådana åtgärder.
21 § Vid anslutning till kommunalt avloppsnät, eller till annan godkänd avloppsanläggning,
som innebär att befintlig avloppsanläggning tas ur bruk, ska anläggningen sluttömmas.
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska utan dröjsmål anmäla ändringar som
berör avfallshanteringen enligt § 7.
22 § Om fettavskiljare tillfälligt eller permanent tas ur bruk ska anläggningen sluttömmas.
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska utan dröjsmål anmäla ändringar som
berör avfallshanteringen enligt § 7.
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Behållarplats, hämtnings- och transportvägar

23 § Hämtning av hushållsavfall sker
-

vid fastighetsgränsen så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som
möjligt eller

-

vid en med Renhållaren överenskommen plats eller

-

vid en av Region Gotland anvisad plats inom rimligt avstånd.

24 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som
används vid hämtning, hålls i farbart skick.
Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas
halkfri.
Vid behov ska vändmöjlighet finnas.
Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och
hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon
som normalt används i hämtningsområdet.
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren
avlämna avfallet på plats som överenskommes med Renhållaren eller anvisas enligt 23 §.
Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som behållare eller slang behöver förflyttas av
den som utför hämtningen hålls i sådant skick att hämtningen inte försvåras. Dragvägen ska
inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.
Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen” innehåller en sammanfattning av lagar,
regler och riktlinjer för hämtningsvägar, se Avfall Sveriges hemsida www.avfallsverige.se.
Hämtningsområde och hämtningsintervall

25 § Region Gotland utgör ett hämtningsområde.
26 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall. Alternativ för
hämtningsintervall och ytterligare tjänster framgår av Region Gotlands avfallstaxa.
27 § Hämtning av avfall i behållare upp till 660 liter, container och krantömda behållare utförs
enligt följande:
27 a § För permanentbostäder som utgörs av en- eller tvåbostadshus:
- Tömning av kärl för restavfall sker varannan vecka. Om allt matavfall komposteras på
den egna fastigheten kan tömning ske var fjärde vecka.
-

Tömning av kärl för matavfall sker varannan vecka.
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27 b § För fritidshus:
-

Tömning av kärl för rest- och matavfall sker varannan vecka under sommarperioden
vecka 20 till vecka 37. Möjlighet finns att beställa extra tömningar under övriga delen
av året.

27 c § För flerbostadshus och verksamheter:
-

Ordinarie tömning sker varannan vecka.

-

Inom tätort kan tömning ske upp till fem gånger per vecka under sommarperioden
och upp till tre gånger per vecka under övriga året.

-

Utanför tätort kan tömning ske upp till tre gånger per vecka under sommarperioden
och upp till två gånger per vecka under övriga året.

27 d § Tömning av container och krantömda behållare sker enligt abonnemang som framgår
av Region Gotlands avfallstaxa.
28 § Latrinhämtning sker
- varannan vecka under sommarperioden vecka 20 till vecka 37,
- vid permanentbostad dessutom en gång per månad efter beställning under vecka 38 till
vecka 19.
29 § För små avloppsanläggningar, tank för matavfall och fettavskiljare gäller följande:
-

Tömning av slutna tankar och slamavskiljare anslutna till WC ska ske minst en gång
per år eller oftare efter behov.

-

Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten ska ske vartannat år och i
övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i avskiljaren.

-

Tömning av fettavskiljare ska ske så ofta att anläggningens funktion bibehålls, dock
minst en gång per år.

-

Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med det tillstånd som getts av
miljö- och byggnämnden för enskilda avloppsanläggningar och leverantörens
anvisningar ska följas.

Sortering, emballering och överlämning av avfall

30 § Avfall ska vara väl emballerat så att risk för skada, arbetsmiljöproblem eller annan
olägenhet inte uppkommer.
I nedanstående tabell framgår krav på sortering, emballering och överlämning av
hushållsavfall.
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Avfallsslag

Krav på emballering

Instruktion för hämtning/lämning

Återbruk

Inga krav på emballering.

Återbrukbara varor och material lämnas
direkt till second hand-aktör eller, från den
tidpunkt som Region Gotland aviserar, vid
återvinningscentral.

Matavfall ska läggas i påse som
tillhandahålls eller godkänts av
Region Gotland och i separat
behållare för matavfall, eller i
tank avsedd för matavfall.

För tömningsintervall se 27 §.

Produkter eller material som kan
användas igen, med eller utan
rengöring och reparation
Matavfall
Matavfall är rester som blivit
över, som man rensat bort eller
som blivit dåligt eller som av
andra orsaker ej gått till
konsumtion.

Matavfall borttransporteras från
fastigheten av Renhållaren, enligt de
hämtningsintervall som Region Gotland
erbjuder.
Avfallskvarn ansluten till det allmänna VAledningsnätet eller enskilt avlopp är inte
tillåtet inom Region Gotland.

Restavfall

Restavfall ska läggas i en påse För tömningsintervall se 27 §.
av lämpligt material. Påsen ska
Restavfall är det avfall som
Restavfall borttransporteras från
förslutas för att förhindra att
återstår när matavfall, farligt
fastigheten av Renhållaren, enligt de
avfall läcker ut.
avfall, förpackningar, returpapper,
hämtningsintervall som Region Gotland
elavfall och annat avfall som
Aska och slagg ska vara kall och erbjuder.
omfattas av producentansvar eller ämnen som kan förorsaka
som kan återbrukas eller
antändning ska neutraliseras
materialåtervinnas har sorterats innan de läggs i soppåsen.
ut.
Betalsopsäck
Blandat rest- och matavfall.
Betalsopsäck kan användas när
man behöver lämna mer sopor än
vanligt vid enstaka tillfällen
eller osorterade sopor vid
tillfällen när man inte har
möjlighet att sortera ut matavfall.
Latrin
Latrin är toalettavfall från
torrtoalett.

Endast grön säck märkt med
Region Gotland tillåts för
insamling av blandat rest- och
matavfall.

Betalsopsäck hämtas normalt vid
fastigheten i samband med ordinarie
tömning av kärl. Betalsopsäck kan även
lämnas vid återvinningscentral eller Region
Gotlands mottagningsstation för
betalsopsäckar.
Betalsopsäcken får inte väga mer än 15 kg.

För latrin används behållare
som tillhandahålls av Region
Gotland.

För hämtningsintervall se 28 §

Latrinkärl borttransporteras från
fastigheten/bostaden enligt de
Det är fastighetsinnehavarens hämtningsintervall som Region Gotland
Innersäckar, påsar av plast,
ansvar att se till att kärlet är rent erbjuder.
bindor, tamponger, våtservetter,
på utsidan och väl förslutet före
tops, blöjor eller dylikt får inte
Latrinkärlet får väga max 15 kg.
hämtning för att arbetsmiljöförekomma i latrinkärlet då dessa
problem, skada, lukt eller annan
stör efterbehandlingsprocessen.
olägenhet inte ska uppstå.
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Avfallsslag

Krav på emballering

Instruktion för hämtning/lämning

Slam och andra material från
små avloppsanläggningar

Filtermaterial från fosforfällor För tömningsintervall se 29 §.
och andra jämförbara filter ska
För förutsättningar för tömning se 20 §.
vara förpackat eller tillgängligt
Bindor, tamponger, våtservetter,
på ett sådant sätt att hämtning
tops, blöjor och dylikt får inte
kan utföras av fordon utrustat
förekomma i anläggningen då
med kran.
dessa stör
Andra uttjänta filtermaterial
efterbehandlingsprocessen.
hanteras enligt tillverkarens
rekommendationer.
Matfett, fettavskiljarslam och
frityroljor
Flytande matfett är exempelvis
frityrolja.

Matfett som lämnas till
För tömningsintervall se 29 §.
återvinningscentral ska vara väl
Fast matfett från avskrap sorteras ut och
emballerat, exempelvis i stängd
lämnas i påsen för matavfall.
flaska, för att undvika lukt och
annan olägenhet uppkommer.
Avfallet ska vara tydligt märkt
och helst i originalförpackning
med uppgift om innehåll.

Grovavfall

Grovavfall som lämnas vid
återvinningscentral ska vid
Hushållsavfall som är för tungt
behov emballeras i
eller skrymmande eller på andra
genomskinlig säck eller i
sätt olämpligt att lämna i kärl eller
behållare av samma materialslag
säck.
som avfallet. Grovavfall kan
också transporteras i behållare
som töms vid
återvinningscentral.
Bygg- och rivningsavfall
Avfall från byggande, rivning och
anläggningsarbeten, om arbetet
utförts av privatperson. Gäller
fr.o.m. 2023-01-01.

Inga särskilda krav på
emballering.

Grovavfall ska lämnas sorterat enligt
instruktioner på återvinningscentralen.
Grovavfall kan också lämnas i container
som töms av Renhållaren.

Sorteras vid källan i åtminstone följande
sex fraktioner: trä, mineral (betong, tegel,
klinker, keramik och sten), metall, glas,
plast och gips. Fraktionerna ska förvaras
skilt från varandra och annat avfall.
Lämnas sorterat enligt instruktioner på
återvinningscentralen.

Textilier

Inga krav på emballering.

Hela användbara såväl som
trasiga textilier

Hela, rena, användbara produkter lämnas
direkt till second hand-verksamhet eller,
från den tidpunkt som Region Gotland
aviserar, till återvinningscentral.
Trasiga textilier samlas in enligt anvisning
vid återvinningscentral.

Trädgårdsavfall

Växtavfall från invasiva
växtarter (växtdelar, frön och
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Avfallsslag

Krav på emballering

Instruktion för hämtning/lämning

Trädgårdsavfall är biologiskt
avfall som uppstår vid normalt
nyttjande av trädgård vid
bostadshus eller om det till sin art
och sammansättning liknar
trädgårdsavfall från hushåll.

jord) emballeras i dubbla, väl
förslutna, påsar för att
förhindra spridning under
transport till
återvinningscentral.

uppkommit i det egna hushållet till
återvinningscentral.

Växtavfall från invasiva växtarter lämnas
enligt instruktioner på återvinningscentral
med särskild mottagning av invasiva
växtarter.

Invasiva växtarter1 som hotar den
inhemska biologiska mångfalden
måste hanteras med särskild
försiktighet.
Farligt avfall
Farligt avfall är ett ämne eller
föremål som kan ge allvarliga
skador på växter, djur och
människor. Exempel på farligt
avfall är
- Färg, lackavfall samt hartser
- Lim (kontaktlim, epoxilim,
spackel, fogmassa)
- Lösningsmedel
- Lysrör, lågenergilampor,
glödlampor
- Bekämpningsmedel
(insektsspray, ogräsmedel)
- Sprayburkar med innehåll
- Starkt surt eller alkaliskt avfall
(kaustiksoda, svavelsyra,
ammoniak, lut, avkalkningsmedel)
- Spilloljor och annat oljeavfall
Bilbatterier

Farligt avfall ska vara tydligt
märkt och helst i
originalförpackning med
uppgift om innehåll.
Olika typer av farligt avfall får
inte blandas.

Hushåll får genom egen försorg
transportera bort farligt avfall som
uppkommit i det egna hushållet till
återvinningscentral.

Inga krav på emballering.

Lämnas enligt anvisning vid
återvinningscentral.

Inga krav på emballering.

Lämnas enligt anvisningar vid
återvinningscentral eller till andra
insamlingsställen som producenterna
tillhandahåller, exempelvis vid
matvarubutiker.

Bilbatterier och andra större startbatterier som väger mer än 3 kg.
Batterier, små

Trädgårdsavfall ska lämnas enligt
instruktioner på återvinningscentralen.

Om kasserade produkter
innehåller lösa urtagbara batterier
ska dessa plockas ur. Är batterier
inbyggda i produkten hanteras
den som konsumentelavfall.

Farligt avfall ska lämnas enligt
instruktioner på återvinningscentralen.

1 För mer information om invasiva arter hänvisas till Naturvårdsverket, http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-frammandearter/
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Avfallsslag

Krav på emballering

Instruktion för hämtning/lämning

Konsumentelavfall

Inga krav på emballering.

Lämnas enligt anvisningar vid
återvinningscentral.

Läkemedel lämnas i
behållare/påse som
tillhandahålls av apotek.

Läkemedel lämnas till valfritt apotek.

Elektroniska produkter som
normalt finns i en bostad.
Kyl- och frysmöbler får inte
innehålla matrester eller
förpackningar eller dylikt när de
lämnas in.
Läkemedel samt kasserade
kanyler och sprutor.

Kasserade kanyler och sprutor
lämnas i behållare avsedd för
ändamålet som tillhandahålls av
apotek som Region Gotland har
avtal med eller på någon av
Region Gotlands vårdcentraler.
Döda sällskapsdjur samt avfall Mindre döda sällskapsdjur som
från husbehovsjakt
lämnas som restavfall ska läggas
i en påse av lämpligt material.
Sällskapsdjur är djur som normalt
finns inomhus i en bostad,
Slaktbiprodukter som lämnas
exempelvis hund, katt, kanin,
som matavfall ska läggas i de
hamster, orm, fågel och fiskar
matavfallspåsar som
m.m.
tillhandahålls av Region
Gotland.
Vid husbehovsjakt kan mindre
mängd slaktbiprodukter uppstå.

Kasserade kanyler och sprutor lämnas till
apotek som Region Gotland har avtal med
eller till Region Gotlands vårdcentraler.

Mindre döda sällskapsdjur kan grävas ner
på den egna fastigheten eller lämnas i
kärlet för restavfall. Kontakta Region
Gotland för närmare bestämmelser.
Döda sällskapsdjur kan också lämnas till
veterinär för omhändertagande.
Slaktbiprodukter som uppstår vid
husbehovsjakt kan lämnas kvar i skogen.
Kontakta Region Gotland för närmare
bestämmelser.
Mindre mängd slaktbiprodukter kan
lämnas i kärlet för matavfall om det är
lättnedbrytbart. Horn, klövar etc. kan
lämnas i restavfallskärlet.

Förpackningar

Förpackningar ska lämnas på återvinningsstation eller i annat insamlingssystem som
tillhandahålls av producenterna.

Förpackningar av plast, papp,
metall och glas.
Returpapper

Returpapper ska lämnas i de
insamlingssystem som tillhandahålls av
producenterna eller av Region Gotland.

Tidningar och trycksaker.
Kuvert sorteras som restavfall.
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Avfallsslag

Krav på emballering

Däck

Instruktion för hämtning/lämning

Cykeldäck och andra mindre
däck.

Cykeldäck och andra mindre däck kan
lämnas enligt anvisningar vid
återvinningscentral. Däck måste separeras
från fälg. Större däck lämnas till
gummiverkstad eller återförsäljare.

Ammunition m.m.

Lämnas till Polisen.

Ammunition, nödraketer,
fyrverkerier och andra explosiva
produkter.

Åtgärder om föreskrift inte följs

31 § Om avfallsföreskrifterna inte följs, exempelvis vid felsortering, dåligt eller felaktigt
emballerat avfall, felplacerad, överfull eller för tung behållare, har Region Gotland rätt att ta
ut en avgift eller att inte utföra ordinarie hämtning.
Efter att fastighetsinnehavaren har rättat till felen hämtas avfallet antingen vid nästa
ordinarie hämtningstillfälle eller vid en beställd extrahämtning mot avgift enligt avfallstaxan.
För avfall från små avloppsanläggningar och fettavskiljare planerar Region Gotland in en ny
tömning, då felet ska ha rättats till.
32 § Om rättelseåtgärd inte sker, eller om det finns risk för olägenhet för människors hälsa
eller miljön om avfallet lämnas, har Renhållaren rätt att hämta avfallet på annat sätt än
ordinarie hämtning, mot särskild avgift enligt regionens avfallstaxa. Vid upprepade fel kan
Region Gotland ändra abonnemanget.

Annat avfall än hushållsavfall
33 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall
ska på begäran av Region Gotland lämna de uppgifter i fråga om avfallets art,
sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för regionens
renhållningsordning.
Annat avfall än hushållsavfall ska hållas skilt från hushållsavfall om inte annat
överenskommits med Region Gotland. Animaliskt avfall som inte utgör hushållsavfall får
inte blandas med hushållsavfall.
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Undantag
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden

34 § För undantag från dessa föreskrifter krävs anmälan eller ansökan till Region Gotland
senast en månad innan undantaget önskas träda i kraft. Undantag kan medges enligt 35–44
§§ under förutsättning att det inte medför risk för olägenhet för människors hälsa eller
miljön och att särskilda skäl föreligger.
För att handlägga anmälan eller ansökan kan den aktuella nämnden ta ut en
handläggningsavgift enligt gällande taxa.
Beviljade undantag upphör att gälla:
-

vid ägarbyte på fastigheten,

-

om förutsättningarna för undantaget förändras,

-

efter tidsperiod som anges i beslut från aktuell nämnd eller

-

efter tidsperiod som framgår av §§ 38–43.

Eget omhändertagande av hushållsavfall

35 § Avfall får endast tas omhand på den egna fastigheten enligt vad som anges i §§ 36–39.
36 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.
Torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske
utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot författning.
Föreskrifter om eldningsförbud måste beaktas.
37 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall
från fastigheten ska anmäla detta skriftligen till miljö- och byggnämnden.
Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske på skadedjurssäkert sätt och på sådant sätt
att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för
användning av den erhållna komposten.
38 § Avfall från mulltoalett, förbränningstoalett, frystoalett, latrinkärl och liknande får, efter
anmälan till miljö- och byggnämnden, komposteras på fastigheten för att användas som
jordförbättringsmedel på fastigheten. Anmälan ska innehålla en komplett beskrivning av
anläggningen, uppgifter om de beräknade avfallsmängderna och hur omhändertagandet
avses ske.
Urin kan, under förutsättning att olägenhet inte uppstår för människors hälsa eller miljön,
lagras för användning som gödningsmedel genom spridning på odling. Uppsamling, lagring
och spridning av urin ska utföras enligt miljö- och byggnämndens anvisningar.
Dispensen gäller i högst tio år, därefter måste en ny anmälan lämnas in.
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39 § Slam från slamavskiljare eller sluten tank, latrin från torrtoaletter/biologiska toaletter och
urin från separerande toaletter kan, efter anmälan till miljö- och byggnämnden, hanteras på
jordbruksfastighet där fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren själv tömmer och tar
hand om slammet/latrinet/urinen.
Jordbruksfastigheten ska förfoga över tillräckligt med mark för spridning och
omhändertagandet ska utföras på ett sätt som inte orsakar olägenhet för människors hälsa
och miljön.
Dispensen gäller i högst tio år, därefter måste en ny anmälan lämnas in.
40 § Undantag från tömning av slamavskiljare eller sluten tank och undantag från hämtning av
latrin från torrtoaletter/biologiska toaletter och urin från separerande toaletter kan, efter
skriftlig ansökan till miljö- och byggnämnden, medges för fastighet eller fastigheter som
tecknat avtal med innehavare av jordbruksfastighet om tömning. Innehavaren av
jordbruksfastigheten ska då åta sig omhändertagandet och ska förfoga över tillräckligt med
mark för att spridning och omhändertagandet ska utföras på ett sätt som inte orsakar
olägenhet för människors hälsa och miljön.
Dispensen gäller i högs tio år. Därefter kan en ny ansökan lämnas in.
Förlängt hämtningsintervall

41 § Fastighetsinnehavare kan, efter ansökan till miljö- och byggnämnden, medges att
hämtning av avfall från små avloppsanläggningar sker vartannat år.
Efter ansökan till miljö- och byggnämnden kan, om särskilda skäl föreligger, även tömning
med längre intervall medges.
Förlängt intervall kan medges under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med
uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning ej
behöver utföras med ordinarie intervall.
Dispensen gäller i högst tio år. Därefter kan en ny ansökan lämnas in.
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.
Delat abonnemang eller gemensam avfallslösning för en- och tvåbostadshus
samt fritidshus

42 § Ansökan om gemensam avfallsbehållare eller avfallslösning lämnas till tekniska nämnden.
Beslutet gäller i högst fem år.
42 a § Gemensam avfallsbehållare. Två eller tre närboende fastighetsinnehavare med
samma abonnemangstyp kan dela kärl under förutsättning att:
1. Fastighetsinnehavarna har gemensamma kärl för både rest- och matavfall. Dispens
från krav på kärl för matavfall gäller om samtliga fastighetsinnehavare komposterar allt
matavfall och har anmält detta enligt § 37.
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2. Avståndet mellan ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna abonnemang
för berörda fastigheter är högst 500 meter.
3. Bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas.
4. Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
5. Ansökan undertecknad av samtliga fastighetsinnehavare lämnas till tekniska nämnden.
6. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen för
behållarna.
42 b § Gemensam avfallslösning. Fler än tre fastighetsinnehavare kan, utan särskild
ansökan, anmäla användning av en gemensam avfallslösning2 under förutsättning att:
1. Kriterierna i 42 a § punkt 1–4 är uppfyllda.
2. En samfällighetsförening eller liknande förbinder sig att ansvara för anordnande och
skötsel av uppställningsplats och den gemensamma avfallslösningen.
42 c § Fastighetsinnehavare som inte uppfyller kriterierna för delat abonnemang eller
gemensam avfallslösning enligt §§ 42 a eller 42 b kan, vid särskilda skäl, medges rätt att
använda gemensamma avfallsbehållare efter skriftlig ansökan till tekniska nämnden.
Uppehåll i hämtning

43 § Uppehåll i hämtning av rest- och matavfall och latrin vid permanentabonnemang kan
efter ansökan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en
sammanhängande tid om minst tre månader.
Uppehåll i hämtning av slam kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare om fastigheten
inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst tolv månader.
Fastighetsägaren ansvarar för att inget avfall finns i anläggningen under uppehållet.
Uppehåll i hämtning av rest- och matavfall, latrin och slam från fritidshus kan efter ansökan
medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en hel
hämtningsperiod enligt §§ 27-29.
Ansökan ska lämnas till tekniska nämnden minst en månad innan avsedd uppehållsperiod.
Dispensen gäller i högst tre år per ansökningstillfälle.
Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna
hushållsavfall till Region Gotland

44 § Miljö- och byggnämnden får, efter fastighetsinnehavarens ansökan, om det finns särskilda
skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från förbudet i 15
kap. 24 § 1 st. miljöbalken, om den som ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra
det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.
2

En gemensam avfallslösning kan även kräva bygglov enligt plan- och bygglagen.
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Avfall får inte eldas på den egna fastigheten annat än vad som framgår av 36 §, ej heller
grävas ner om det inte gäller döda sällskapsdjur. Vid befrielse från skyldigheten att
överlämna avfall till Region Gotland får avfall heller inte lämnas till återvinningscentral.
För att beviljas befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till Region Gotland
ska fastighetsinnehavaren visa att inget behov av kommunala avfallstjänster föreligger.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft 2021-07-01. Genom dessa föreskrifters ikraftträdande upphör
regionens föreskrifter om avfallshantering antagna av fullmäktige 2014-02-20, § 4 att gälla.

Övergångsbestämmelser
Beslut om undantag som fattats med stöd av, eller i enlighet med, tidigare föreskrifter och där
förhållandena inte har ändrats gäller tillsvidare eller till det datum som anges i beslut.
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-17

TN § 34

TN § 34

Revidering av avfallsföreskrifter

TN 2020/3493
TN AU § 26

Tekniska nämndens beslut

•
•

Tekniska nämnden godkänner informationen och justeringar gjorda efter
synpunkter inkomna under samråd och utställning av avfallsföreskrifter.
Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att anta nya
avfallsföreskrifter för Region Gotland.

Region Gotlands renhållningsordning består av avfallsplan och avfallsföreskrifter.
Avfallsplan antogs av regionfullmäktige 2020-04-27 och gällande avfallsföreskrift
antogs 2014-02-20. Avfallstaxa har reviderats och antogs 2020-12-14.
I avfallsföreskrifterna framgår vad som gäller för avfallshanteringen inom Region
Gotland. Med stöd av 15 kap. 39 och 41 §§ miljöbalken och 9 kap. 1 och 2 §§,
avfallsförordningen (2020:614) får kommunala föreskrifter meddelas avseende
avfallshantering. Avfallsföreskrifterna föreslås träda ikraft så snart de antagits av
regionfullmäktige.
Region Gotlands avfallsföreskrifter har justerats med anledning av ny taxa, ändring
av miljöbalken vad gäller definition av kommunalt avfall samt för att förenkla och
förtydliga regelverket.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att en översyn av avfallsföreskrifterna bör göras med
ett femårsintervall eller efter behov vid exempelvis ändringar i lagstiftning som berör
de lokala föreskrifterna.
Barn- och genusperspektiv - Avfallstaxa- och föreskrift reglerar regionens renhållning
av avfallshantering. De ska utformas enligt likställighetsprincipen och främja en
långsiktigt hållbar framtid, vilket är speciellt viktigt för barnens hälsa och välmående.
Landsbygdsperspektiv - Avfallstaxa- och föreskrift gäller alla abonnenter, både stad
och landsbygd.
Ekonomisk konsekvensanalys - Avfallsverksamheten finansieras av en avfallstaxa
som ska täcka avfallsverksamhetens kostnader. Avfallsföreskrifterna reglerar hur
taxan tillämpas och i vilka fall avgift ska tas ut samt med vilket intervall.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av handläggare Jessica Kruse och Anette Nielsen.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande.
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2021-02-17

Protokollsutdrag
TN § 34

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-18
Sammanställning synpunkter
Miljöbalken (1998:808)
Avfallsförordningen (2020:614)
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3493
18 januari 2021

Jessica Kruse

Tekniska nämnden

Revidering av avfallsföreskrifter
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden godkänner informationen och justeringar gjorda efter
synpunkter inkomna under samråd och utställning av avfallsföreskrifter.
Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att anta nya
avfallsföreskrifter för Region Gotland.

Sammanfattning

Region Gotlands renhållningsordning består av avfallsplan och avfallsföreskrifter.
Avfallsplan antogs av regionfullmäktige 2020-04-27 och gällande avfallsföreskrift
antogs 2014-02-20. Avfallstaxa har reviderats och antogs 2020-12-14.
I avfallsföreskrifterna framgår vad som gäller för avfallshanteringen inom Region
Gotland. Med stöd av 15 kap. 39 och 41 §§ miljöbalken och 9 kap. 1 och 2 §§,
avfallsförordningen (2020:614) får kommunala föreskrifter meddelas avseende
avfallshantering. Avfallsföreskrifterna föreslås träda ikraft så snart de antagits av
regionfullmäktige.
Region Gotlands avfallsföreskrifter har justerats med anledning av ny taxa, ändring
av miljöbalken vad gäller definition av kommunalt avfall samt för att förenkla och
förtydliga regelverket.
Ärendebeskrivning

De nuvarande avfallsföreskrifterna började gälla 1 april 2014. Mycket har hänt inom
avfallsområdet sedan dess, både på Gotland och i omvärlden. Region Gotland har en
ny avfallsplan från 2020, taxan har reviderats och även föreskrifterna behöver
förnyas.
Förslaget bygger på Avfall Sveriges och SKR:s mall för lokala avfallsföreskrifter samt
Miljö & Avfallsbyrån ABs erfarenheter i arbete med andra kommuner gällande den
nya avfallsförordningen.
Avfallsföreskrifterna har efter samråd och utställning reviderats. Inkomna synpunkter
och genomförda ändringar presenteras i bilaga Sammanställning synpunkter.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/3493

Förslaget till nya avfallsföreskrifter innebär i huvudsak mindre förändringar som,
tillsammans med föreslagna ändringar i avfallstaxan, syftar till att på olika sätt nå
målen i Region Gotlands nya avfallsplan. Föreslagna föreskrifter har skapats utifrån
en ny mall och struktur så jämförelser med nuvarande föreskrifter är därför svåra att
tydliggöra. Istället är förändringar och justeringar belysta nedan.
Följande punkter har justerats eller tillkommit:


1 och 2 §§ Den nya avfallsförordningen, där begreppet ”kommunalt avfall” i
viss mån ersätter tidigare ”hushållsavfall”, trädde ikraft 1 augusti 2020 och
föranleder en ändring av den inledande paragrafen och av definition av
hushållsavfall. Begreppet ”hushållsavfall” behålls tillsvidare trots ny
lagstiftning, i brist på annat samlande begrepp som täcker in samma
fraktioner, då ”kommunalt avfall” inte omfattar exempelvis latrin, slam från
enskilda avlopp eller bygg- och rivningsavfall. ”Hushållsavfall” ges i de nya
föreskrifterna samma betydelse som kommunalt avfall men föreskrifterna
gäller samtliga avfallsslag som kommunen ansvarar för enligt 20 § 15 kap.
miljöbalken.
Tillagt i definitionerna är begreppen farligt avfall, trädgårdsavfall, restavfall, byggoch rivningsavfall, permanentbostad, fritidshus, betalsopsäck, små avloppsanläggningar
samt tätort.



12 och 24 §§ Hänvisning till Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen”
för dimensionering av utrymmen och vägar läggs in.



14 § Tömning av kranbil regleras. Denna typ av hämtning är ofta att föredra
ur arbetsmiljösynpunkt och kan komma att öka framöver.



17 § Förtydligat att latrinkärl inte får väga mer 15 kg. I gällande föreskrifter
anges att ”behållare som ska lyftas” inte får väga mer än 15 kg.



19 § Klockslag anges för när tömning kan ske och kärlet ska stå på plats
hämtningsplatsen.



20 § Lock till slamavskiljare etc. som öppnas genom att locket dras åt sidan
regleras och tillåts väga upp till 25 kg, då detta ofta är en mindre belastning på
avfallshämtaren än de lock som öppnas genom att lyftas.



21-22 §§ Sluttömning regleras.



24 § Dragväg för slang förtydligas.



27 § Endast ordinarie hämtningsintervall anges i föreskrifterna. För andra
intervall och enstaka hämtningar hänvisas till taxa.



29 § Tömningsintervall för slutna tankar ändras till en gång per år.
Fosforfällor och minireningsverk regleras.



30 § Sortering, emballering och överlämnande samlas i tabell. Där förtydligas
att rest- och matavfall ska hämtas av Renhållaren, avfallskvarn ansluten till
allmänna VA-ledningsnätet och enskilt avlopp inte är tillåtet inom Region
Gotland, samt att invasiva växtarter måste hanteras separat. Bygg- och
rivningsavfall tas upp med anledning av lagändring som träder ikraft 2023.



34-44 §§ Undantag: Flertalet förändringar föreslås för att underlätta för såväl
abonnenter som regionens administration. Andra förändringar påför
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arbetsuppgifter då dispenser tidsbegränsas men innebär istället större kontroll
och lättnader i tillsynen. Utan tidsbegränsning ställs mycket stora krav på
tillsynsmyndigheten att upptäcka när exempelvis en tidigare sparsamt
utnyttjad fastighet börjar användas mer flitigt.
-

Egen kompostering av latrin och liknande gäller i tio år, därefter behövs en
ny anmälan (i gällande föreskrift inte tidsbegränsad). (38 §)

-

Beslut om hantering av slam och dylikt på annan jordbruksfastighet än den
där avfallet uppkommer gäller i högst tio år. (i gällande föreskrift inte
tidsbegränsad). (40 §)

-

Förlängt hämtningsintervall för enskilda avlopp gäller i tio år (i gällande
föreskrift inte tidsbegränsad). På tio år kan stora förändringar ske beträffande
nyttjandegrad och det är inte rimligt att anta att tillsynsmyndigheten kan
fånga upp detta. (41 §)

-

Beslut om gemensam avfallsbehållare/avfallslösning gäller i högst fem år.
Tidigare angavs eventuell tidsbegränsning endast i beslutet, inte i
föreskrifterna. I förslaget kan också fler än tre hushåll dela en gemensam
avfallslösning vilket inte reglerats i tidigare föreskrift men framkom på
ansökningsblankett. Detta kan uppmuntra gemensamma lösningar i områden
där det är svårframkomligt för hämtningsfordon. (42 §)

-

Uppehåll i hämtning av avfall blir möjligt från när som helst i månaden och
när som helst på året för permanentboende (för fritidshus ska uppehåll gälla
hela säsongen). Ansökan ska lämnas in minst en månad i förväg. Detta
underlättar administrationen och tillmötesgår abonnenternas behov bättre än
tidigare. Beslutet gäller i högst tre år, tidigare ett år. (43 §)

-

Möjligheten till befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall
förtydligas till att gälla endast om inget behov av kommunal renhållning
föreligger (alltså inte heller grovavfall till återvinningscentral). Detta är den av
miljöbalken lagstadgade möjligheten att söka befrielse, medan den tidigare
skrivningen snarare beskrev förutsättningar för uppehåll. (44 §)



Bilaga 1, Sorteringsbilaga, är borttagen. Informationen återfinns istället i
tabellform i 30 § (se ovan). Mer detaljerade sorteringsanvisningar behöver
inte regleras i föreskrifterna utan kan finnas som information på hemsidan;
föreskrifterna anger dock fortfarande vad som ska sorteras ut.



Bilaga 2, ordlista och begreppsförklaringar, är också borttagen. Begreppen
har antingen lagts till i 2 § Definitioner, tagit upp i tabellen i 30 §, tagits bort
då de inte förekommer i dokumentet eller då förklaring anses överflödig.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att en översyn av avfallsföreskrifterna bör göras med
ett femårsintervall eller efter behov vid exempelvis ändringar i lagstiftning som berör
de lokala föreskrifterna.
Barn- och genusperspektiv - Avfallstaxa- och föreskrift reglerar regionens
renhållning av avfallshantering. De ska utformas enligt likställighetsprincipen och
främja en långsiktigt hållbar framtid, vilket är speciellt viktigt för barnens hälsa och
välmående.
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Landsbygdsperspektiv - Avfallstaxa- och föreskrift gäller alla abonnenter, både
stad och landsbygd.
Ekonomisk konsekvensanalys - Avfallsverksamheten finansieras av en avfallstaxa
som ska täcka avfallsverksamhetens kostnader. Avfallsföreskrifterna reglerar hur
taxan tillämpas och i vilka fall avgift ska tas ut samt med vilket intervall.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-18
Sammanställning synpunkter
Miljöbalken (1998:808)
Avfallsförordningen (2020:614)
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Inledande bestämmelser
1 § Med stöd av 15 kap. 39 och 41 §§ miljöbalken och 9 kap. 1 och 2 §§,
avfallsförordningen (2020:614) meddelar regionfullmäktige dessa föreskrifter för
avfallshantering inom Region Gotland.
Definitioner

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som
anges här:
1. Med hushållsavfall menas i dessa föreskrifter det avfall som regionen ansvarar för
enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll och
därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
I begreppet avfall från hushåll inryms avfall som kan uppkomma i bostäder och
som kallas kommunalt avfall i 15 kap. 3 § miljöbalken. Det är till exempel
matavfall, restavfall (städsopor, hygienavfall), slam, grovavfall, trädgårdsavfall, samt
små döda sällskapsdjur.
2. Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat
med en * i bilaga 3 till avfallsförordningen.
3. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.
4. Med bygg- och rivningsavfall menas avfall från omfattande bygg-, renoveringsoch rivningsarbeten.
/Upphör att gälla U: 2023-01-01/ Bygg- och rivningsavfall klassas ej som
hushållsavfall och omfattas ej av det kommunala renhållningsansvaret.
/Träder i kraft I: 2023-01-01/ Bygg- och rivningsavfall klassas som hushållsavfall
endast om arbetet utförts av privatperson. Om yrkesperson har genomfört
byggnation, renovering eller rivning klassas avfallet som verksamhetsavfall.
5. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt
nyttjande av trädgård vid bostadshus eller om det till sin art och sammansättning
liknar avfall från hushåll.
6. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och
som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör
hushållsavfall. Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som inte är mat
men ändå intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör
dock inte hushållsavfall.
7. Med restavfall avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall,
förpackningar, returpapper, el-avfall och annat avfall som omfattas av
producentansvar eller som kan återbrukas eller materialåtervinnas, har sorterats ut
från hushållsavfallet.
8. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1
kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
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9. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
10. Med permanentbostad menas en fastighet som nyttjas för bostadsändamål där
boende är folkbokförd på adressen.
11. Med fritidshus menas fastighet som nyttjas för fritidsboende där ingen är
folkbokförd på adressen och där behov av avfallshämtning endast föreligger under
sommarsäsongen.
12. Med behållare avses kärl, container, krantömd behållare, säck, latrinbehållare eller
annan anordning för uppsamling av hushållsavfall utom avfall från små
avloppsanläggningar.
13. Med betalsopsäck menas säck för extra avfall som inte ryms inom ordinarie
abonnemang för rest- och matavfall. Säcken är märkt med Region Gotland.
14. Med små avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare, fosforfällor,
minireningsverk och andra motsvarande anläggningar för hushållsavfall.
15. Med tätort menas ett område med minst 200 invånare och där avståndet mellan
husen är mindre än 200 meter.
16. Med sommarperiod avses perioden vecka 20 till och med vecka 37 och med övrig
del av året avses perioden vecka 38 till och med vecka 19.
För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter
hänvisas till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen.

Regionen Gotlands ansvar för avfallshantering och tillsyn

3 § Tekniska nämnden ansvarar för hanteringen av avfall, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken,
och som i dessa föreskrifter benämns hushållsavfall. Den avfallsansvariga nämnden har
särskilt ansvar för att samla in och transportera hushållsavfall som utgörs av farligt avfall
till en behandlingsanläggning. Den hantering av avfall som regionen ansvarar för utförs
av avfallsavdelningen och upphandlad entreprenör, nedan kallad Renhållaren.
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av miljö- och byggnämnden, Region
Gotland.
Betalning och information

5 § Tekniska nämnden informerar hushållen om de insamlingssystem för förpackningar,
returpapper, elavfall och bilar som finns tillgängliga i regionen.
6 § Avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall och
för att täcka övriga kostnader som kan hänföras till den avfallshantering som utförs
genom regionens försorg och i enlighet med avfallstaxan som regionen har antagit med
stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Fastighetsinnehavare är skyldig att för fastigheten
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teckna erforderliga abonnemang enligt Region Gotlands avfallstaxa.
7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig omfattning
informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande
regler för avfallshantering.
Fastighetsinnehavaren ska utan dröjsmål anmäla ändringar av ägandeförhållanden, eller
andra ändringar som berör avfallshanteringen, till den avfallsansvariga nämnden.

Hushållsavfall
Sortering och överlämning av avfall

8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med
30 § och hålla det skilt från annat avfall.
9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de
avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till Renhållaren för
borttransport.
10 § Hushållsavfall under Region Gotlands ansvar ska lämnas till Renhållaren om inte
annat sägs i dessa föreskrifter.
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats
enligt 23 § eller lämnas på plats som anvisas i 30 §.
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa
eller miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara
behovet av borttransport av hushållsavfall från fastigheten.
Anskaffande och ägande av avfallsbehållare, avloppsanläggningar m m

11 § Inom Region Gotland får endast de behållare användas som föreskrivs genom
avfallstaxan och som kan tömmas med den utrustning som används i regionens
insamlingssystem. Typ, antal och storlek på behållare för användning vid fastigheten
avgörs av tekniska nämnden i samråd med fastighetsinnehavaren.
12 § Kärl och latrinbehållare, som ska tömmas eller hämtas av Renhållaren, ägs av Region
Gotland och tillhandahålls av Renhållaren.
Matavfallspåsar och hållare till matavfallspåsar tillhandahålls enligt abonnemang.
Betalsopsäckar anskaffas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.
Container får ägas av Renhållaren, fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.
Krantömda behållare, små avloppsanläggningar och fettavskiljare anskaffas och
installeras av fastighetsinnehavaren.
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Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av
behållare. När Renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig.
Fastighetsinnehavare kan bli ersättningsskyldig om skada på behållare beror på
oaktsamhet.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar dimensionering, installation och
underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för
avfallshantering.
Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen” innehåller en sammanfattning av lagar,
regler och riktlinjer för dimensionering av avfallsutrymmen, se Avfall Sveriges hemsida
www.avfallsverige.se.
Anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för matavfall
samt krantömda behållare

13 § Vid anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska
inte avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning
överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets
uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 5 meter, om inte
särskilda skäl föreligger.
14 § Vid installation av behållare som töms med kran ska anläggningen utformas så att
den är åtkomlig för tömning med fordon utrustat med kran. Den fria höjden ska vara
minst sju meter över kranfordonet och längs hela sträckan mellan kranfordonets
uppställningsplats och behållaren. Avfallet hämtas bara om anläggningen är försedd med
tömningsanordning som är godkänd av tekniska nämnden och som är anpassad till de
insamlingsfordon som normalt används i regionen.
Anläggningar som ska tömmas med kranfordon ska installeras så att avståndet mellan
fordonets uppställningsplats och behållarens lyftanordning inte överstiger fem meter,
om inte särskilda skäl föreligger. Filterkassett eller storsäck får väga högst 2 000 kg.
Avstånd upp till tio meter godtas för filterkassett eller storsäck som väger högst
1 000 kg.
Rengöring och tillsyn av avfallsbehållare

15 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare och
anläggning. Behållare ska vara tillgänglig och ges service i form av återkommande
underhåll och tillsyn för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och
dylikt.
Missköts rengöringen av behållare, och rättelse inte sker efter uppmaning, får
Renhållaren rengöra behållaren på fastighetsinnehavarens bekostnad till
självkostnadspris.
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Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och
utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och
risken för olycksfall minimeras.
Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl

16 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren
eller utrymmet är avsett.
Närmare krav på emballering med mera framgår av 30 §.
17 § Behållare för avfall får inte fyllas mer än att den kan stängas helt. Den får inte heller
vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte
kan tillgodoses. Betalsopsäck och latrinkärl får inte väga mer än 15 kg. Samtliga
behållare bör vara fria från snö och is vid tömningstillfället.
18 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på eller i fastigheten där arbetet ska
utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas Renhållaren. Ändringar ska
utan anmaning meddelas Renhållaren.
19 § Behållare ska vara uppställd så att hantering med den utrustning som används i
regionens insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. Kärl ska placeras och
vändas så att det kan hämtas med det fordon som normalt används för hämtningen.
Behållare som Renhållaren ska tömma ska på hämtdagen vara tillgänglig och placerad på
ordinarie plats för hämtning mellan följande klockslag:
-

Under sommarperiod, vecka 20 till och med vecka 37, kl. 05-20 med undantag för
Visby innerstad där tömning kan ske kl. 06-20.

-

Övrig del av året kl. 06-18.

Åtgärder inför och efter hämtning av avfall från anläggningar

20 § Små avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara tillgängliga för tömning. Inför
tömning av anläggningen ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda
anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används.
Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller fastfrusen när tömning ska ske. Lock
eller manlucka får väga högst 15 kg, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen
öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 25 kg om inte särskilda
skäl föreligger. Tömningshålet ska vara minst 400 mm i diameter.
Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av
fastighetsinnehavaren i god tid före tömning och ska finnas tillgängliga i direkt
anslutning till anläggningen. Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga
åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning.
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När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som
anger vilken fastighet anläggningen tillhör.
Anslutning för slang ska passa Renhållarens tömningsfordon. Om det krävs en adapter
för anpassning av anslutning med slang ska sådan tillhandahållas av
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren och finnas tillhands vid tömning.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på eller i fastigheten där arbetet ska utföras.
Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas Renhållaren. Ändringar ska utan
anmaning meddelas Renhållaren.
Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället
placera filterkassett eller annan behållare, som ska tömmas eller hämtas med fordon
utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt § 14.
Fastighetsinnehavaren ansvarar vid behov för åtgärder efter tömning för att
anläggningen ska ha avsedd funktion. Efter tömning av uttjänt filtermaterial ansvarar
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren för att nytt filtermaterial snarast
tillföres anläggningen. När avskiljare och andra komponenter ska återfyllas med vatten
efter tömning ansvarar fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren för sådana
åtgärder.
21 § Vid anslutning till kommunalt avloppsnät, eller till annan godkänd
avloppsanläggning, som innebär att befintlig avloppsanläggning tas ur bruk, ska
anläggningen sluttömmas. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska utan
dröjsmål anmäla ändringar som berör avfallshanteringen enligt § 7.
22 § Om fettavskiljare tillfälligt eller permanent tas ur bruk ska anläggningen sluttömmas.
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska utan dröjsmål anmäla ändringar
som berör avfallshanteringen enligt § 7.
Behållarplats, hämtnings- och transportvägar

23 § Hämtning av hushållsavfall sker
-

vid fastighetsgränsen så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som
möjligt eller

-

vid en med Renhållaren överenskommen plats eller

-

vid en av Region Gotland anvisad plats inom rimligt avstånd.

24 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som
används vid hämtning, hålls i farbart skick.
Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och
hållas halkfri.
Vid behov ska vändmöjlighet finnas.
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Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och
hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon
som normalt används i hämtningsområdet.
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren
avlämna avfallet på plats som överenskommes med Renhållaren eller anvisas enligt 23 §.
Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som behållare eller slang behöver förflyttas
av den som utför hämtningen hålls i sådant skick att hämtningen inte försvåras.
Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.
Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen” innehåller en sammanfattning av lagar,
regler och riktlinjer för hämtningsvägar, se Avfall Sveriges hemsida www.avfallsverige.se.
Hämtningsområde och hämtningsintervall

25 § Region Gotland utgör ett hämtningsområde.
26 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall. Alternativ för
hämtningsintervall och ytterligare tjänster framgår av Region Gotlands avfallstaxa.
27 § Hämtning av avfall i behållare upp till 660 liter, container och krantömda behållare
utförs enligt följande:
27 a § För permanentbostäder som utgörs av en- eller tvåbostadshus:
- Tömning av kärl för restavfall sker varannan vecka. Om allt matavfall
komposteras på den egna fastigheten kan tömning ske var fjärde vecka.
-

Tömning av kärl för matavfall sker varannan vecka.

27 b § För fritidshus:
-

Tömning av kärl för rest- och matavfall sker varannan vecka under
sommarperioden vecka 20 till vecka 37. Möjlighet finns att beställa extra
tömningar under övriga delen av året.

27 c § För flerbostadshus och verksamheter:
-

Ordinarie tömning sker varannan vecka.

-

Inom tätort kan tömning ske upp till fem gånger per vecka under
sommarperioden och upp till tre gånger per vecka under övriga året.

-

Utanför tätort kan tömning ske upp till tre gånger per vecka under
sommarperioden och upp till två gånger per vecka under övriga året.

27 d § Tömning av container och krantömda behållare sker enligt abonnemang som
framgår av Region Gotlands avfallstaxa.
28 § Latrinhämtning sker
- varannan vecka under sommarperioden vecka 20 till vecka 37,
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vid permanentbostad dessutom en gång per månad efter beställning under vecka
38 till vecka 19.

29 § För små avloppsanläggningar, tank för matavfall och fettavskiljare gäller följande:
-

Tömning av slutna tankar och slamavskiljare anslutna till WC ska ske sker minst
en gång per år eller oftare efter behov.

-

Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten ska ske vartannat år och
i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i avskiljaren.

-

Tömning av fettavskiljare ska ske så ofta att anläggningens funktion bibehålls,
dock minst en gång per år.

-

Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med det tillstånd som
getts av miljö- och byggnämnden för enskilda avloppsanläggningar och
leverantörens anvisningar ska följas.

Sortering, emballering och överlämning av avfall

30 § Avfall ska vara väl emballerat så att risk för skada, arbetsmiljöproblem eller annan
olägenhet inte uppkommer.
I nedanstående tabell framgår krav på sortering, emballering och överlämning av
hushållsavfall.
Avfallsslag

Krav på emballering

Instruktion för hämtning/lämning

Återbruk

Inga krav på emballering.

Återbrukbara varor och material lämnas
direkt till second hand-aktör eller, från den
tidpunkt som Region Gotland aviserar, vid
återvinningscentral.

Matavfall ska läggas i påse som
tillhandahålls eller godkänts av
Region Gotland och i separat
behållare för matavfall, eller i
tank avsedd för matavfall.

För tömningsintervall se 27 §.

Produkter eller material som kan
användas igen, med eller utan
rengöring och reparation
Matavfall
Matavfall är rester som blivit
över, som man rensat bort eller
som blivit dåligt eller som av
andra orsaker ej gått till
konsumtion.

Restavfall

Matavfall borttransporteras från
fastigheten av Renhållaren, enligt de
hämtningsintervall som Region Gotland
erbjuder.
Avfallskvarn ansluten till det allmänna VAledningsnätet eller enskilt avlopp är inte
tillåtet inom Region Gotland.

Restavfall ska läggas i en påse För tömningsintervall se 27 §.
av lämpligt material. Påsen ska
Restavfall är det avfall som
Restavfall borttransporteras från
förslutas för att förhindra att
återstår när matavfall, farligt
fastigheten av Renhållaren, enligt de
avfall läcker ut.
avfall, förpackningar, returpapper,
hämtningsintervall som Region Gotland
elavfall och annat avfall som
Aska och slagg ska vara kall och erbjuder.
omfattas av producentansvar eller ämnen som kan förorsaka
som kan återbrukas eller
antändning ska neutraliseras
materialåtervinnas har sorterats innan de läggs i soppåsen.
ut.
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Avfallsslag

Krav på emballering

Instruktion för hämtning/lämning

Betalsopsäck

Endast grön säck märkt med
Region Gotland tillåts för
insamling av blandat rest- och
matavfall.

Betalsopsäck hämtas normalt vid
fastigheten i samband med ordinarie
tömning av kärl. Betalsopsäck kan även
lämnas vid återvinningscentral eller Region
Gotlands mottagningsstation för
betalsopsäckar.

Blandat rest- och matavfall.
Betalsopsäck kan användas när
man behöver lämna mer sopor än
vanligt vid enstaka tillfällen
eller osorterade sopor vid
tillfällen när man inte har
möjlighet att sortera ut matavfall.
Latrin
Latrin är toalettavfall från
torrtoalett.

Betalsopsäcken får inte väga mer än 15 kg.

För latrin används behållare
som tillhandahålls av Region
Gotland.

För hämtningsintervall se 28 §

Latrinkärl borttransporteras från
fastigheten/bostaden enligt de
Det är fastighetsinnehavarens hämtningsintervall som Region Gotland
Innersäckar, påsar av plast,
ansvar att se till att kärlet är rent erbjuder.
bindor, tamponger, våtservetter,
på utsidan och väl förslutet före
Latrinkärlet får väga max 15 kg.
tops, blöjor eller dylikt får inte
hämtning för att arbetsmiljöförekomma i latrinkärlet då dessa
problem, skada, lukt eller annan
stör efterbehandlingsprocessen.
olägenhet inte ska uppstå.
Slam och andra material från
små avloppsanläggningar

Filtermaterial från fosforfällor För tömningsintervall se 29 §.
och andra jämförbara filter ska
För förutsättningar för tömning se 20 §.
vara förpackat eller tillgängligt
Bindor, tamponger, våtservetter,
på ett sådant sätt att hämtning
tops, blöjor och dylikt får inte
kan utföras av fordon utrustat
förekomma i anläggningen då
med kran.
dessa stör
efterbehandlingsprocessen.
Andra uttjänta filtermaterial
hanteras enligt tillverkarens
rekommendationer.
Matfett, fettavskiljarslam och
frityroljor
Flytande matfett är exempelvis
frityrolja.

Grovavfall

Matfett som lämnas till
För tömningsintervall se 29 §.
återvinningscentral ska vara väl
Fast matfett från avskrap sorteras ut och
emballerat, exempelvis i stängd
lämnas i påsen för matavfall.
flaska, för att undvika lukt och
annan olägenhet uppkommer.
Avfallet ska vara tydligt märkt
och helst i originalförpackning
med uppgift om innehåll.

Grovavfall som lämnas vid
återvinningscentral ska vid
Hushållsavfall som är för tungt
behov emballeras i
eller skrymmande eller på andra
genomskinlig säck eller i
sätt olämpligt att lämna i kärl eller
behållare av samma materialslag
säck.
som avfallet. Grovavfall kan
också transporteras i behållare
som töms vid
återvinningscentral.

Grovavfall ska lämnas sorterat enligt
instruktioner på återvinningscentralen.
Grovavfall kan också lämnas i container
som töms av Renhållaren.
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Avfallsslag

Krav på emballering

Instruktion för hämtning/lämning

Bygg- och rivningsavfall

Inga särskilda krav på
emballering.

Sorteras vid källan i åtminstone följande
sex fraktioner: trä, mineral (betong, tegel,
klinker, keramik och sten), metall, glas,
plast och gips. Fraktionerna ska förvaras
skilt från varandra och annat avfall.

Avfall från byggande, rivning och
anläggningsarbeten, om arbetet
utförts av privatperson. Gäller
fr.o.m. 2023-01-01.

Lämnas sorterat enligt instruktioner på
återvinningscentralen.
Textilier

Inga krav på emballering.

Hela användbara såväl som
trasiga textilier

Hela, rena, användbara produkter lämnas
direkt till second hand-verksamhet eller,
från den tidpunkt som Region Gotland
aviserar, till återvinningscentral.
Trasiga textilier samlas in enligt anvisning
vid återvinningscentral.

Trädgårdsavfall

Växtavfall från invasiva
växtarter (växtdelar, frön och
Trädgårdsavfall är biologiskt
jord) som inte förbränns på den
avfall som uppstår vid normalt
egna fastigheten emballeras i
nyttjande av trädgård vid
dubbla, väl förslutna, påsar för
bostadshus eller om det till sin art
att förhindra spridning under
och sammansättning liknar
transport till
trädgårdsavfall från hushåll.
återvinningscentral.
Avfall som uppkommer vid
yrkes-mässig trädgårdsskötsel
räknas som verksamhetsavfall
Invasiva växtarter1 som hotar den
inhemska biologiska mångfalden
måste hanteras med särskild
försiktighet.

För mer information om invasiva arter hänvisas till Naturvårdsverket,
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-frammande-arter/
1

Hushåll får genom egen försorg
transportera bort trädgårdsavfall som
uppkommit i det egna hushållet till
återvinningscentral.
Trädgårdsavfall ska lämnas enligt
instruktioner på återvinningscentralen.
Växtavfall från invasiva växtarter bör i
första hand eldas upp på den egna
fastigheten i den mån det är tillåtet enligt
36 §. I annat fall kan detta lämnas enligt
instruktioner på återvinningscentral med
särskild mottagning av invasiva växtarter.

Avfallsföreskrifter för Region Gotland

12

Avfallsslag

Krav på emballering

Instruktion för hämtning/lämning

Farligt avfall

Farligt avfall ska vara tydligt
märkt och helst i
originalförpackning med
uppgift om innehåll.
Olika typer av farligt avfall får
inte blandas.

Hushåll får genom egen försorg
transportera bort farligt avfall som
uppkommit i det egna hushållet till
återvinningscentral.

Inga krav på emballering.

Lämnas enligt anvisning vid
återvinningscentral.

Inga krav på emballering.

Lämnas enligt anvisningar vid
återvinningscentral eller till andra
insamlingsställen som producenterna
tillhandahåller, exempelvis vid
matvarubutiker.

Inga krav på emballering.

Lämnas enligt anvisningar vid
återvinningscentral.

Läkemedel lämnas i
behållare/påse som
tillhandahålls av apotek.

Läkemedel lämnas till valfritt apotek.

Farligt avfall är ett ämne eller
föremål som kan ge allvarliga
skador på växter, djur och
människor. Exempel på farligt
avfall är
- Färg, lackavfall samt hartser
- Lim (kontaktlim, epoxilim,
spackel, fogmassa)
- Lösningsmedel
- Lysrör, lågenergilampor,
glödlampor
- Bekämpningsmedel
(insektsspray, ogräsmedel)
- Sprayburkar med innehåll
- Starkt surt eller alkaliskt avfall
(kaustiksoda, svavelsyra,
ammoniak, lut, avkalkningsmedel)
- Spilloljor och annat oljeavfall
Bilbatterier
Bilbatterier och andra större startbatterier som väger mer än 3 kg.
Batterier, små
Om kasserade produkter
innehåller lösa urtagbara batterier
ska dessa plockas ur. Är batterier
inbyggda i produkten hanteras
den som konsumentelavfall.
Konsumentelavfall
Elektroniska produkter som
normalt finns i en bostad.

Farligt avfall ska lämnas enligt
instruktioner på återvinningscentralen.

Kyl- och frysmöbler får inte
innehålla matrester eller
förpackningar eller dylikt när de
lämnas in.
Läkemedel samt kasserade
kanyler och sprutor.

Kasserade kanyler och sprutor
lämnas i behållare avsedd för
ändamålet som tillhandahålls av
apotek som Region Gotland har
avtal med eller på någon av
Region Gotlands vårdcentraler.

Kasserade kanyler och sprutor lämnas till
apotek som Region Gotland har avtal med
eller till Region Gotlands vårdcentraler.
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Avfallsslag

Krav på emballering

Döda sällskapsdjur samt avfall Mindre döda sällskapsdjur som
från husbehovsjakt
lämnas som restavfall ska läggas
i en påse av lämpligt material.
Sällskapsdjur är djur som normalt
Slaktbiprodukter som lämnas
finns inomhus i en bostad,
exempelvis hund, katt, kanin,
som matavfall ska läggas i de
hamster, orm, fågel och fiskar
matavfallspåsar som
m.m.
tillhandahålls av Region
Gotland.
Vid husbehovsjakt kan mindre
mängd slaktbiprodukter uppstå.
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Instruktion för hämtning/lämning
Mindre döda sällskapsdjur kan grävas ner
på den egna fastigheten eller lämnas i
kärlet för restavfall. Kontakta Region
Gotland för närmare bestämmelser.
Graven ska vara så djup att andra djur
hindras från att gräva upp kroppen.
Döda sällskapsdjur kan också lämnas till
veterinär för omhändertagande.
Slaktbiprodukter som uppstår vid
husbehovsjakt kan lämnas kvar i skogen.
Kontakta Region Gotland för närmare
bestämmelser.
Mindre mängd slaktbiprodukter kan
lämnas i kärlet för matavfall om det är
lättnedbrytbart. Horn, klövar etc. kan
lämnas i restavfallskärlet.

Förpackningar
Förpackningar av plast, papp,
metall och glas.
Returpapper
Tidningar och trycksaker.

Förpackningar ska lämnas på återvinningsstation eller i annat insamlingssystem som
tillhandahålls av producenterna.
Returpapper ska lämnas i de
insamlingssystem som tillhandahålls av
producenterna eller av Region Gotland.

Kuvert sorteras som restavfall.
Däck
Cykeldäck och andra mindre
däck.

Cykeldäck och andra mindre däck kan
lämnas enligt anvisningar vid
återvinningscentral. Däck måste separeras
från fälg. Större däck lämnas till
gummiverkstad eller återförsäljare.

Ammunition m.m.

Lämnas till Polisen.

Ammunition, nödraketer,
fyrverkerier och andra explosiva
produkter.

Åtgärder om föreskrift inte följs

31 § Om avfallsföreskrifterna inte följs, exempelvis vid felsortering, dåligt eller felaktigt
emballerat avfall, felplacerad, överfull eller för tung behållare, har Region Gotland rätt
att ta ut en avgift eller att inte utföra ordinarie hämtning.
Efter att fastighetsinnehavaren har rättat till felen hämtas avfallet antingen vid nästa
ordinarie hämtningstillfälle eller vid en beställd extrahämtning mot avgift enligt
avfallstaxan.

Avfallsföreskrifter för Region Gotland
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För avfall från små avloppsanläggningar och fettavskiljare planerar Region Gotland in
en ny tömning, då felet ska ha rättats till.
32 § Om rättelseåtgärd inte sker, eller om det finns risk för olägenhet för människors hälsa
eller miljön om avfallet lämnas, har Renhållaren rätt att hämta avfallet på annat sätt än
ordinarie hämtning, mot särskild avgift enligt regionens avfallstaxa. Vid upprepade fel
kan Region Gotland ändra abonnemanget.

Annat avfall än hushållsavfall
33 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än
hushållsavfall ska på begäran av Region Gotland lämna de uppgifter i fråga om avfallets
art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för regionens
renhållningsordning.
Annat avfall än hushållsavfall ska hållas skilt från hushållsavfall om inte annat
överenskommits med Region Gotland. Animaliskt avfall som inte utgör hushållsavfall
får inte blandas med hushållsavfall.

Undantag
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden

34 § För undantag från dessa föreskrifter krävs anmälan eller ansökan till Region Gotland
senast en månad innan undantaget önskas träda i kraft. Undantag kan medges enligt 35–
44 §§ under förutsättning att det inte medför risk för olägenhet för människors hälsa
eller miljön och att särskilda skäl föreligger. Undantag från dessa föreskrifter kan medges
under förutsättning att det inte medför risk för olägenhet för människors hälsa eller
miljön och att särskilda skäl föreligger. Ansökan eller anmälan ska göras till Region
Gotland senast en månad innan undantaget önskas träda ikraft.
För att handlägga anmälan eller ansökan kan den aktuella nämnden ta ut en
handläggningsavgift enligt gällande taxa.
Beviljade undantag upphör att gälla:
-

vid ägarbyte på fastigheten,

-

om förutsättningarna för undantaget förändras,

-

efter tidsperiod som anges i beslut från aktuell nämnd eller

-

efter tidsperiod som framgår av §§ 38–43.

Eget omhändertagande av hushållsavfall

35 § Avfall får endast tas omhand på den egna fastigheten enligt vad som anges i §§ 36–
39.

Avfallsföreskrifter för Region Gotland
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36 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild
anmälan.
Torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för kompostering får eldas endast om det kan
ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot författning.
Föreskrifter om eldningsförbud måste beaktas.
37 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera
matavfall från fastigheten ska anmäla detta skriftligen till miljö- och byggnämnden.
Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske på skadedjurssäkert sätt och på sådant
sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge
utrymme för användning av den erhållna komposten.
38 § Avfall från mulltoalett, förbränningstoalett, frystoalett, latrinkärl med mera och
liknande får, efter anmälan till miljö- och byggnämnden, komposteras på fastigheten för
att användas som jordförbättringsmedel på fastigheten. Anmälan om omhändertagande
av latrin genom egen anläggning ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen,
uppgifter om de beräknade avfallsmängderna och hur omhändertagandet avses ske.
Urin kan, under förutsättning att olägenhet inte uppstår för människors hälsa eller
miljön, lagras för användning som gödningsmedel genom spridning på odling.
Uppsamling, lagring och spridning av urin ska utföras enligt miljö- och byggnämndens
anvisningar.
Medgivandet Dispensen gäller i högst tio år, därefter måste en ny anmälan lämnas in.
39 § Slam från slamavskiljare eller sluten tank, latrin från torrtoaletter/biologiska toaletter
och urin från separerande toaletter kan, efter anmälan till miljö- och byggnämnden,
hanteras på jordbruksfastighet där fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren själv
tömmer och tar hand om slammet/latrinet/urinen.
Jordbruksfastigheten ska förfoga över tillräckligt med mark för spridning och
omhändertagandet ska utföras på ett sätt som inte orsakar olägenhet för människors
hälsa och miljön.
Medgivandet Dispensen gäller i högst tio år, därefter måste en ny anmälan lämnas in.
40 § Undantag från tömning av slamavskiljare eller sluten tank och undantag från
hämtning av latrin från torrtoaletter/biologiska toaletter och urin från separerande
toaletter kan, efter skriftlig ansökan till miljö- och byggnämnden, medges för fastighet
eller fastigheter som tecknat avtal med innehavare av jordbruksfastighet om tömning.
Innehavaren av jordbruksfastigheten ska då åta sig omhändertagandet och ska förfoga
över tillräckligt med mark för att spridning och omhändertagandet ska utföras på ett sätt
som inte orsakar olägenhet för människors hälsa och miljön.
Dispensen gäller i högs tio år. Därefter kan en ny ansökan lämnas in.
Förlängt hämtningsintervall

41 § Fastighetsinnehavare kan, efter ansökan till miljö- och byggnämnden, medges att
hämtning av avfall från små avloppsanläggningar sker vartannat år.
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Efter ansökan till miljö- och byggnämnden kan, om särskilda skäl föreligger, även
tömning med längre intervall medges.
Förlängt intervall kan medges under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med
uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning ej
behöver utföras med ordinarie intervall.
Dispensen gäller i högst tio år. Därefter kan en ny ansökan lämnas in.
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.
Delat abonnemang eller gemensam avfallslösning för en- och
tvåbostadshus samt fritidshus

42 § Ansökan om gemensam avfallsbehållare eller avfallslösning lämnas till tekniska
nämnden. Beslutet gäller i högst fem år.
42 a § Gemensam avfallsbehållare. Två eller tre närboende fastighetsinnehavare med
samma abonnemangstyp kan dela kärl under förutsättning att:
1. Fastighetsinnehavarna har gemensamma kärl för både rest- och matavfall. Dispens
från krav på kärl för matavfall gäller om samtliga fastighetsinnehavare
komposterar allt matavfall och har anmält detta enligt § 37.
2. Avståndet mellan ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna
abonnemang för berörda fastigheter är högst 500 meter.
3. Bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas.
4. Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
5. Ansökan undertecknad av samtliga fastighetsinnehavare lämnas till Region
Gotland tekniska nämnden.
6. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen för
behållarna.
42 b § Gemensam avfallslösning. Fler än tre fastighetsinnehavare kan, utan särskild
ansökan, anmäla användning av en gemensam avfallslösning2 under förutsättning att:
1. Kriterierna i 42 a § punkt 1–4 är uppfyllda.
2. En samfällighetsförening eller liknande förbinder sig att ansvara för anordnande
och skötsel av uppställningsplats och den gemensamma avfallslösningen.
42 c § Fastighetsinnehavare som inte uppfyller kriterierna för delat abonnemang eller
gemensam avfallslösning enligt §§ 42 a eller 42 b kan, vid särskilda skäl, medges rätt att
använda gemensamma avfallsbehållare efter skriftlig ansökan till tekniska nämnden.

2

En gemensam avfallslösning kan även kräva bygglov enligt plan- och bygglagen.
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Uppehåll i hämtning

43 § Uppehåll i hämtning av rest- och matavfall och latrin vid permanentabonnemang kan
efter ansökan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under
en sammanhängande tid om minst tre månader.
Uppehåll i hämtning av slam kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare om
fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst tolv
månader. Fastighetsägaren ansvarar för att inget avfall finns i anläggningen under
uppehållet.
Uppehåll i hämtning av rest- och matavfall, latrin och slam från fritidshus kan efter
ansökan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en
hel hämtningsperiod enligt §§ 27-29.
Ansökan ska lämnas till tekniska nämnden minst en månad innan avsedd
uppehållsperiod.
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall medges för maximalt Dispensen gäller i högst tre
år per ansökningstillfälle.
Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna
hushållsavfall till Region Gotland

44 § Miljö- och byggnämnden får, efter fastighetsinnehavarens ansökan, om det finns
särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från
förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken, om den som ska hantera avfallet med stöd av
dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.
Avfall får inte eldas på den egna fastigheten annat än vad som framgår av 36 §, ej heller
grävas ner om det inte gäller döda sällskapsdjur. Vid befrielse från skyldigheten att
överlämna avfall till Region Gotland får avfall heller inte lämnas till återvinningscentral.
För att beviljas befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till Region
Gotland ska fastighetsinnehavaren visa att inget behov av kommunala avfallstjänster
föreligger.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft 2021-xx-xx. Genom dessa föreskrifters ikraftträdande
upphör regionens föreskrifter om avfallshantering antagna av fullmäktige 2014-02-20, § 4
att gälla.

Övergångsbestämmelser
Beslut om undantag som fattats med stöd av, eller i enlighet med, tidigare föreskrifter och
där förhållandena inte har ändrats gäller tillsvidare eller till det datum som anges i beslut.

Avfallsföreskrift
2 § Definitioner
1. Med hushållsavfall menas i dessa föreskrifter det avfall som regionen ansvarar
för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
I
begreppet avfall från hushåll inryms avfall som kan uppkomma i bostäder och
som kallas kommunalt avfall i 15 kap. 3 § miljöbalken. Det är till exempel
matavfall, restavfall (städsopor, hygienavfall), slam, grovavfall, trädgårdsavfall,
samt små döda sällskapsdjur.

Synpunkt

Ändring

I och med att begreppet hushållsavfall inte finns med i Miljöbalken Ingen
längre så tycker jag det bästa vore att hålla sig till definitionerna
”kommunalt avfall” och ”avfall som faller under kommunalt
ansvar”. OM man ändå vill använda termen hushållsavfall, borde
den inte då motsvara 15:3 som den tidigare gjort i miljöbalken,
innan termen ”kommunalt avfall” infördes?.

Kommentar
Formulering i föreskrift kommer från Avfall Sveriges
rekommendation. Bedömningen från Avfall Sverige och
SKR är att denna formulering är tillämplig som definition
och kan ersätta användningen av begreppen
"kommunalt avfall" och "avfall under kommunalt
ansvar". Att behålla begreppet "hushållsavfall" är för att
förenkla för medborgare då detta begrepp är
väletablerat i samhället. I denna paragraf förtydligas att
begreppet "hushållsavfall" avser avfall enligt 15 kap. 20
§ MB samt i 15 kap. 3 § MB.

2 § Definitioner
Synpunkt 1: Jag tolkar det som att begreppet grovavfall i
3. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har miljöbalken sorterar in under begreppet kommunalt avfall. I och
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.
med att man i dessa föreskrifter valt begreppet hushållsavfall för
avfall i 15:20 kan det bli lite otydligt vilka typer av grövre avfall
som Region Gotland faktiskt ansvarar för. Inbegriper denna
definition även bygg- och rivningsavfall? Om inte, bör man kanske
definiera den fraktionen också.
Synpunkt 2: Bygg och rivningsavfall får gärna definieras som
”avfall från byggande, rivning och anläggningsarbeten”. Det är ofta
som ”anläggningsarbeten” kommer bort i sammanhanget men
finns med i vägledning från NVV gällande Bygg- och rivningsavfall.

2§
Tillägg skapats för "Bygg- och rivningsavfall" under 2 §
4. Med bygg- och rivningsavfall menas avfall från omfattande bygg- Definitioner.
, renoverings- och rivningsarbeten.
/Upphör att gälla U: 2023-01-01/ Bygg- och rivningsavfall klassas ej
som hushållsavfall och omfattas ej av det kommunala
renhållningsansvaret.
/Träder i kraft I: 2023-01-01/ Bygg- och rivningsavfall klassas som
hushållsavfall endast om arbetet utförts av privatperson. Om
yrkesperson har genomfört byggnation, renovering eller rivning
klassas avfallet som verksamhetsavfall.

2 § Definitioner
5. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt
nyttjande av trädgård vid bostadshus

Trädgårdsavfall utgör kommunalt avfall enligt 15:3 och då saknas
stöd i MB att bara hantera trädgårdsavfall från trädgård vid
bostadshus. Uttrycket ”normalt nyttjande” kan tolkas som att det
finns en mängdbegränsning som nog också saknar stöd i MB.

2§
5. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår
vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus eller om det till
sin art och sammansättning liknar trädgårdsavfall från hushåll.

20 § Åtgärder inför och efter hämtning av avfall från anläggningar

Uttjänt filtermaterial?: Från prefab.-filter, fosforfällor,
Ingen
”markbäddar på burk” eller andra avloppsanordningar med
filtermaterial som ska bytas/hanteras efter viss tid. Ska
omhändertas och hanteras enligt tillverkarens rekommendationer.
Vad kan ”slamtömmas”, återvinnas, komposteras och vad kan/ska
hämtas eller lämnas?

Tillägg skapats i understruken text. Det är en korrekt
tolkning att det finns en mängdbegränsning. Om hela
trädgården grävs om innebär detta ett
anläggningsarbete och avfallet klassas istället som byggoch rivningsavfall. Se tabellen i 30 §.
Behandlas i Sorteringstabellen i 30 §

30 § 2 stycke

Om hushållsavfall definieras som 15.20 eller om tabellen ska
omfatta allt avfall under kommunalt avfall borde bygg- och
rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet
finnas här!

Bygg- och rivningsavfall
Tillägg av fraktion skapats i sorteringstabell 30 §
Avfall från byggande, rivning och anläggningsarbeten, om arbetet
utförts av privatperson. Gäller fr.o.m. 2023-01-01.
Inga särskilda krav på emballering.
Sorteras
vid källan i åtminstone följande sex fraktioner: trä, mineral (betong,
Regler för bygg- och rivningsavfall enligt avfallsförordningen 3 kap tegel, klinker, keramik och sten), metall, glas, plast och gips.
10 §
Fraktionerna ska förvaras skilt från varandra och annat avfall.
Lämnas sorterat enligt instruktioner på återvinningscentralen.
Avfallet ska sorteras vid källan i åtminstone följande sex fraktioner:
trä, mineral (betong, tegel, klinker, keramik och sten), metall, glas,
plast och gips. Fraktionerna ska förvaras skilt från varandra och
annat avfall.

30 § Sorteringstabell
Restavfall
Restavfall är det avfall som återstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar,
returpapper, elavfall och annat avfall som omfattas av producentansvar eller som
kan återbrukas eller materialåtervinnas har sorterats ut.

Enligt 3 kap. 12 § avfallsförordningen ska brännbart avfall sorteras Ingen
ut och förvaras skilt från annat avfall. Här eller på separat rad i
denna tabell bör det framgå att avfallsproducenten förväntas
sortera ut brännbart från annat.

Begreppet "restavfall" är nationellt använt begrepp och
syftar till det avfall som kvarstår efter att utsortering av
övrigt avfall såsom matavfall och förpackningar gjorts. I
vilken ordning avfallet ska sorteras ut bedöms inte ha
någon betydelse. Ändring bedöms ej nödvändig.

30 § Sorteringstabell
Slam och andra material från små avloppsanläggningar

Annat filtermaterial saknas i tabellen (Sid 6, 20 §.), så som
komposterbart material (ex. torv), filtersand (fyllnadsmaterial?),
syntetiskt filtermaterial (brännbart?) etc. Hanteras
(kretsloppas/komposteras/deponeras) enl. tillverkarens
rekommendationer (producentansvar?)

Tillägg skapats i sorteringstabell 30 §
sorteringsanvisningar

30 § Sorteringstabell
Grovavfall

Bygg- och rivningsavfall
Tillägg av fraktion skapats i sorteringstabell 30 §
Avfall från byggande, rivning och anläggningsarbeten, om arbetet
Enligt 15 kap. 20 § MB, punkt 3 omfattas ”bygg- och rivningsavfall utförts av privatperson. Gäller fr.o.m. 2023-01-01.
Inga särskilda krav på emballering.
Sorteras
som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet” av det
kommunala ansvaret. Antar att begreppet ”Grovavfall” innefattar vid källan i åtminstone följande sex fraktioner: trä, mineral (betong,
bygg- och rivningsavfall. För just bygg- och rivningsavfall föreligger tegel, klinker, keramik och sten), metall, glas, plast och gips.
krav enligt avfallsförordningen på att vissa fraktioner ska sorteras Fraktionerna ska förvaras skilt från varandra och annat avfall.
Lämnas sorterat enligt instruktioner på återvinningscentralen.
ut där avfallet uppkommer. Kommunen är då skyldig att ta emot
utsorterade fraktioner separat.
Som förtydligande bör övervägas om inte bygg- och rivningsavfall
ska ha en egen punkt/rad i denna tabell. Enligt nuvarande lydelse
blir det otydligt om grovavfall som definieras enligt 15;3 lumpas
ihop med bygg- och rivningsavfall som definieras i 15:20.

Andra uttjänta filtermaterial hanteras enligt tillverkarens
rekommendationer.

30 § Sorteringstabell
Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall är biologiskt avfall som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård
vid bostadshus.
Avfall som uppkommer vid yrkes-mässig trädgårdsskötsel räknas som
verksamhetsavfall.

Jag är inte säker på att detta stämmer. Om jag tolkar prop.
2019/20:156 rätt så ska avfall även från yrkesmässig
trädgårdsskötsel omfattas av begreppet kommunalt avfall. Se
vidare i kommentar till definition punkt 4 i 2 § ovan

30 § Sorteringsbilaga
Ändring initierats av avfallshandläggare
Trädgårdsavfall
Krav på emballering
Växtavfall från invasiva växtarter (växtdelar, frön och jord) som inte förbränns på
den egna fastigheten emballeras i väl förslutna påsar för att förhindra spridning
under transport till återvinningscentral.
Instruktion för
hämtning/lämning
Växtavfall från
invasiva växtarter bör i första hand eldas upp på den egna fastigheten i den mån
det är tillåtet enligt 36 §. I annat fall kan detta lämnas enligt instruktioner på
återvinningscentral med särskild mottagning av invasiva växtarter.
30 § Sorteringsbilaga
Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt
Krav på emballering
Slaktbiprodukter som lämnas som matavfallska läggas i de avfallspåsar som
tillhandahålls av Region Gotland.
Instruktion för hämtning och lämning
Slaktbiprodukter som uppstår vid husbehovsjakt kan lämnas kvar i skogen.
Kontakta Region Gotland för närmare bestämmelser.

30 § Sorteringsbilaga
Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt
Instruktion för hämtning/lämning
Mindre döda sällskapsdjur kan grävas ner på den egna fastigheten eller lämnas i
kärlet för restavfall. Kontakta Region Gotland för närmare bestämmelser. Graven
ska vara så djup att andra djur hindras från att gräva upp kroppen.
30 § Sorteringsbilaga
Returpapper
Instruktion för hämtning/lämning
Returpapper ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av
producenterna eller av Region Gotland.

5. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår
vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus eller om det till
sin art och sammansättning liknar trädgårdsavfall från hushåll.
Avfall som uppkommer vid yrkes-mässig trädgårdsskötsel räknas
som verksamhetsavfall.
Invasiva växtarter som hotar den inhemska biologiska mångfalden
måste hanteras med särskild försiktighet.

I propositionen står (under ordförklaring för kommunalt
avfall, sid 27):
”Enligt avfallsdirektivet avses med biologiskt avfall
biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall,
livsmedels- och köksavfall från hushåll, kontor,
restauranger, grossister matsalar, catering och
detaljhandelslokaler och jämförbart avfall från
livsmedelsindustrin (artikel 3.4). Detta innebär att
kommunerna ansvarar för trädgårdsavfall från andra
källor än hushåll om det till sin art och sammansättning
liknar avfall från hushåll.”
Tillägg skapats i understruken text. Textstycke i rött
utgår.

Växtavfall från invasiva växtarter (växtdelar, frön och jord) som inte
förbränns på den egna fastigheten emballeras i dubbla, väl
förslutna, påsar för att förhindra spridning under transport till
återvinningscentral.
Växtavfall från invasiva växtarter bör i första hand eldas upp på
den egna fastigheten i den mån det är tillåtet enligt 36 §. I annat
fall kan detta lämnas enligt instruktioner på återvinningscentral
med särskild mottagning av invasiva växtarter.

Efter närmare diskussioner med Avfall Sverige,
Länsstyrelsen och Natruvårdsverket ändras texten i
föreskrift till att endast anvisa till inlämning av avfallet
till återvinningscentral. Rödmarkerad text borttages.
Tillägg markerats med understurken text.

Synpunkt 1:
Ingen
Hur hanteras slaktbiprodukter innehållande blyhagel? Klassas inte
det som farligt avfall?
Synpunkt 2:
Är dåligt insatt i regelverket kring animaliskt avfall men är det
verkligen lämpligt att lämna i skogen om det som lämnas
innehåller blyhagel? Verkar vara en förvånansvärt vanlig orsak till
förgiftning av bl.a. rovfåglar. Att lämna rena detaljer i naturen
känns ok men man bör här informera om att att delar som
innehåller blyhagel inte ska lämnas i naturen då det inte är
förenligt med 2 kap. miljöbalken. Avfall som innehåller bly borde
utgöra farligt avfall.

Mer detaljerad information avseende hantering av
slaktbiprodukter bör istället tas upp i
informationsmaterial/anvisningar. Rimligare att hänvisa
till bestämmelser än att skriva in sådan detalj i föreskrift.

Det räcker att det står ”Nedgrävnings ska ske enligt Regionens
anvisningar”. Att graven ska vara så djup att djur hindras från att
gräva upp kroppen är en del i anvisningarna. Nedgrävning ska
också ske så att grundvatten inte riskerar att förorenas m.m.
Bättre att bara hänvisa till att det ska ske enligt anvisningar.

Mindre döda sällskapsdjur kan grävas ner på den egna fastigheten Bedömning görs att hänvisning till anvisningar är
eller lämnas i kärlet för restavfall. Kontakta Region Gotland för
rimligare än detaljerad beskrinvning i föreskrift.
närmare bestämmelser. Graven ska vara så djup att andra djur
Rödmarkerad text borttages.
hindras från att gräva upp kroppen.

Information
/Upphör att gälla U: 2022-01-01/ Returpapper som tidningar och
trycksaker gäller under producentansvar och omfattas ej av det
kommunala renhållningsansvaret.
/Träder i kraft I: 2022-01-01/ Returpapper som tidningar och
trycksaker omfattas av det kommunala renhållningsansvaret.

Ingen

Nytillkommet regeringsbeslut att ändra
producentansvarslagarna till att returpapper från och
med 2022 kommer att omfattas av det kommunala
renhållningsansvaret. Kräver ingen ändring med
nuvarande text. Endast för inforamtion till nämnd.

33 § Annat avfall än hushållsavfall

Här skulle krav gällande exempelvis oljeavskiljare läggas in. TKF, VA Ingen
har vad jag vet inte tagit ställning till hur ofta en oljeavskiljare ska
kontrolleras och tömmas men jag har sett andra kommuner som
har med detta i sina avfallsföreskrifter (tex Göteborgs stad i
upplaga under revidering 39 och 40§§). I egenskap av ägare av
avloppsnätet/dagvattennätet borde krav kunna ställas. Denna
fråga borde tas vidare med VA.

Bra synpunkt men frågan regleras i ABVA

Kan även vara bra att definiera ”oljeavskiljare” med anledning av
att fett- och oljeavskiljare ofta blandas ihop.

34 §
Undantag från dessa föreskrifter kan medges under förutsättning att det inte
medför risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön och att särskilda skäl
föreligger. Ansökan eller anmälan ska göras till Region Gotland senast en månad
innan undantaget önskas träda i kraft.

36 §
Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild
anmälan.
Torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för kompostering får eldas endast om
det kan ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot
författning.

Ändra till:
För undantag från dessa föreskrifter krävs anmälan eller ansökan
till Region Gotland senast en månad innan undantaget önskas
träda i kraft. Undantag kan medges enligt 35-44 §§ under
förutsättning att det inte medför risk för olägenhet för människors
hälsa eller miljön och att särskilda skäl föreligger.
Uppdaterade lokala föreskrifter där man troligtvis kommer att
begränsa när i tiden trädgårdsavfall får ske. Bör hänvisa till att
eldning av trädgårdsavfall endast få ske enligt lokala föreskrifter
för att skydda människors hälsa och miljön.

För undantag från dessa föreskrifter krävs anmälan eller ansökan
Ändring genomförd.
till Region Gotland senast en månad innan undantaget önskas träda
i kraft. Undantag kan medges enligt 35–44 §§ under förutsättning
att det inte medför risk för olägenhet för människors hälsa eller
miljön och att särskilda skäl föreligger.

Föreskrifter om eldningsförbud måste beaktas.

Tillägg skapats.

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1908
17 mars 2021

Hans Lyttkens

Regionstyrelsen

Svar på revisionsrapport. Granskning av de nationella
invånartjänsterna 1177
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningens skrivelse lämnas som svar till revisorerna.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning av regionens arbete med 1177. Syftet med granskningen har varit att
bedöma om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att de
nationella invånartjänsterna 1177 bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt med
tillräcklig intern kontroll. Rapporten är en uppföljande granskning av den granskning
som revisorerna gjorde 2016/2017.
Granskningen består av bedömningar av i vilken utsträckning fem revisionsfrågor är
uppfyllda.
De rekommendationer som granskningsrapporten anger är följande:


Att aktiva åtgärder vidtas för att säkerställa en tydlig styrning för införande
och användning av de nationella invånartjänsterna inom regionen



Att aktiva åtgärder vidtas för att säkerställa en systematisk uppföljning och
utvärdering av de nationella invånartjänsterna



Att analys genomförs över vilka åtgärder som kan vidtas för att säkerställa en
ökad grad av följsamhet till implementering av invånartjänsterna i
vårdverksamheterna. En framtida aktiv styrning kan även behöva
kompletteras med viss förändringsledning inom berörda verksamheter



Att analys genomförs över vilka åtgärder som kan vidtas för att öka graden
av kunskap och kännedom om invånartjänsternas ändamålsenligt ur ett
medborgarperspektiv

Ärendebeskrivning och bedömning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning av regionens arbete med 1177. Tjänsterna under 1177 är följande:
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1177 Vårdguiden på telefon - sjukvårdsrådgivning
1177 Vårdguiden på webben - kvalitetssäkrad information om hälsa,
sjukdomar och vård
1177 Vårdguidens e-tjänster - möjliggör digital kommunikation mellan
vårdgivare och invånare på ett säkert sätt. Invånaren kan göra sina
vårdärenden och kontakta vården elektroniskt på tider som passar hen själv,
till exempel boka tid, förnya recept och läsa sin journal.

År 2016 och 2017 genomfördes en samordnad granskning avseende styrning och
användning av de nationella invånartjänsterna 1177 i åtta regioner. Utifrån
ambitionsnivån på nationell nivå analyseras den fortsatta användningens utveckling
och effekter inom regionen.
Syftet med årets granskning är att bedöma om regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden säkerställer att de nationella invånartjänsterna 1177 bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig intern kontroll.
Revisionsskrivelsen har ställts till såväl hälso- och sjukvårdsnämnden som till
regionstyrelsen. Regionstyrelsen kan för sin del konstatera att regionstyrelsens ansvar
kan anses ligga på två nivåer. Dels har regionstyrelsen sitt uppsiktsansvar över övriga
nämnders verksamhet, dels har regionstyrelsen ett ansvar för de åtgärder som vidtas
inom den egna regionstyrelseförvaltningen.
När det gäller regionstyrelseförvaltningens egna åtgärder så omfattar de bland annat
rollen Verksamhetsledare e-hälsa. Där ingår att representera Region Gotland och
regionens samtliga berörda verksamhetsområden gentemot Inera (det är Inera som
utvecklar invånartjänsterna 1177).
I Årsredovisning 2019 kan följande utläsas om RS koordinerande insatser för e-hälsa:
”Den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) innehåller också e-hälsa. Med
e-hälsa menas att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att
uppnå och bibehålla hälsa. E-hälsa handlar alltså om användandet av informationsoch kommunikationsteknologier i bred bemärkelse i såväl socialtjänst som i hälsooch sjukvård, tandvård och elevhälsa. E-hälsa är att tänka och arbeta på nya sätt, med
teknik kan vårdsituationer och hela organisationer utvecklas och förändras.”
Eftersom två nämnder har ombetts yttra sig har tjänstemän från RSF beretts tillfälle
att ta del av HSFs förslag till yttrande. HSN har på flertalet områden inom ramen för
invånartjänster 1177 det operativa ansvaret. RS ställer sig bakom de förslag och
kommentarer till revisionsrapporten som finns i HSFs tjänsteskrivelse. Därutöver gör
RS följande kommentarer till revisionsfråga 1 och 2:
Revisionsfråga 1:
Har användandet av de nationella invånartjänsterna 1177 utvecklats i önskvärd
riktning utifrån nationella och egna målsättningar sedan tidpunkten för
föregående granskning? - Delvis uppfyllt
Granskningsrapporten konstaterar att användandet av de nationella invånartjänsterna
1177 delvis utvecklats i önskvärd riktning utifrån nationella och egna målsättningar
sedan tidpunkten för föregående granskning. Den egna målsättningen i regionen
bedöms dock vara otydlig. RS ser därför positivt på att HSF avser tydliggöra
styrningen av de nationella invånartjänsterna under 2021 genom skrivningar i
strategisk plan, verksamhetsplan, digitaliseringsstrategi samt den färdplan som
utarbetas för God och Nära vård. Motsvarande gäller HSFs svar på revisionsfråga 2.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
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Inom ramen för RSS-arbetet som nämnts ovan vill RS även framhålla att Region
Gotland ligger i frontlinjen när det gäller samverkan mellan sjukvård och elevhälsa,
vilket är mycket positivt för det fortsatta arbetet med att utveckla användandet av de
nationella invånartjänsterna. NPÖ (Nationell PatientÖversikt) införs för närvarande
inom elevhälsan.

Beslutsunderlag

Revisionsskrivelse: ”Granskning av de nationella invånartjänsterna 1177”, daterad 2020-12-01
Revisionsrapport: ”1177”, daterad december 2020
HSF tjänsteskrivelse 2021-02-17
HSN § 35 2021-03-16
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Registrator RS
Kopia: Region Gotlands revisorer
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Revisionsskrivelse

Regionens revisorer

Datum 2020-12-01

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Granskning av de nationella invånartjänsterna 1177
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har
PwC, genomfört en granskning av regionens arbete med 1177. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att de nationella invånartjänsterna 1177 bedrivs på
ett ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig intern kontroll.
År 2016 och 2017 genomfördes en samordnad granskning avseende styrning
och användning av de nationella invånartjänsterna 1177 i åtta regioner. Syftet
med granskningen var att undersöka huruvida respektive region säkerställer
att de medel som investeras i invånartjänster ger önskade effekter i den egna
regionen.
I den samordnade granskningen konstaterades bland annat att användningen
av de nationella invånartjänsterna 1177 ökat. Utifrån den höga ambitionsnivån på nationell nivå är det intressant att i denna granskning analysera den
fortsatta användningens utveckling och effekter inom regionen. Föregående
granskning påvisade också att det finns tydliga skillnader mellan regionerna
avseende hur de styr, stödjer och följer upp användningen av 1177 e-tjänster.
Delarna ovan avseende medborgarnas användning samt regionens styrning
och uppföljning följs upp i denna granskning.
Den sammanfattande bedömningen för Region Gotland i den granskning
som gjordes 2016/2017 (daterad 2017-03-141) var: ”Att Region Gotland i begränsad utsträckning säkerställer att de medel som investeras i de nationella invånartjänsterna
1177 ger önskade effekter i det egna landstinget.”
Efter årets uppföljande granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer
att de nationella invånartjänsterna 1177 bedrivs på ett:
● inte helt ändamålsenligt sätt
● med en ej tillräcklig intern kontroll
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Redovisas på revisionens hemsida ”Revisionen 2017”
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E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Regionens revisorer

Den sammanfattande bedömningen bygger på bedömningar av revisionsfrågorna som redovisas löpande i bifogad revisionsrapport. Bedömningen grundar sig på att samtliga fem revisionsfrågor som redovisas nedan.
Revisionsfråga

Kommentar

Har användandet av de nationella invånartjänsterna 1177 utvecklats i önskvärd riktning utifrån
nationella och egna målsättningar sedan tidpunkten för föregående granskning?

Delvis uppfyllt

Finns en ändamålsenlig styrning och uppföljning
avseende 1177:s tjänster?

Delvis uppfyllt, styrning

Ej uppfyllt, uppföljning

Finns en ändamålsenlig styrning och uppföljning
avseende bemanning och dimensionering av
tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon?

Uppfyllt

Finns ett enhetligt utbud av invånartjänster inom
regionens olika geografiska delar?

Ej uppfyllt

Säkerställer regionen att invånartjänsterna är
välfungerande utifrån ett
medborgarperspektiv?

Uppfyllt
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Regionens revisorer

Utifrån granskningens iakttagelser lämnas följande rekommendationer:
•

•
•

•

Att aktiva åtgärder vidtas för att säkerställa en tydlig styrning för införande och användning av de nationella invånartjäntserna inom regionen.
Att aktiva åtgärder vidtas för att säkerställa en systematisk uppföljning
och utvärdering av de nationella invånartjäntserna
Att analys genomförs över vilka åtgärder som kan vidtas för att säkerställa en ökad grad av följsamhet till implementering av invånartjänsterna i vårdverksamheterna. En framtida aktiv styrning kan även behöva kompletteras med viss förändringsledning inom berörda verksamheter
Att analys genomförs över vilka åtgärder som kan vidtas för att öka
graden av kunskap och kännedom om invånartjänsternas ändamålsenligt ur ett organisatoriskt- och ett medborgarperspektiv.

Som ett led i att öka graden av kunskap och kännedom om de nationella invånartjänsterna anser vi förtroendevalda att det finns behov av systematiskt
information och utbildning kring dessa i såväl den politiska organisationen
som i verksamheterna och till medborgarna.
Resultatet av genomförd granskning framgår i sin helhet i bifogad rapport. Revisionen överlämnar revisionsrapporten till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande. Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av granskningens resultat. Svar önskas senast den 22
mars 2021.

Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs@gotland.se
med kopia
till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com
För
Region Gotlands
revisorer,

För Region Gotlands revisorer,

Mats Ågren
Ordförande

1177

Erik Jansen
Ulrik Hellmark
Michaela Nyman
Matti Leskelä
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland genomfört en
granskning av regionens arbete med 1177. Syftet med granskningen har varit att
bedöma om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att de
nationella invånartjänsterna 1177 bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig
intern kontroll.
Vår samlade revisionella bedömning är att regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden säkerställer att de nationella invånartjänsterna 1177 bedrivs på ett:
●
●

inte helt ändamålsenligt sätt
med en ej tillräcklig intern kontroll

Följande revisionsfrågor har varit styrande för granskningen:
Har användandet av de nationella invånartjänsterna 1177 utvecklats i önskvärd
riktning utifrån nationella och egna målsättningar sedan tidpunkten för
föregående granskning?
Delvis uppfyllt
Finns en ändamålsenlig styrning och uppföljning avseende 1177:s tjänster?
Styrning: Delvis uppfyllt
Uppföljning: Ej uppfyllt
Finns en ändamålsenlig styrning och uppföljning avseende bemanning och
dimensionering av tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon?
Uppfyllt
Finns ett enhetligt utbud av invånartjänster inom regionens olika geografiska
delar?
Ej uppfyllt
Säkerställer regionen att invånartjänsterna är välfungerande utifrån ett
medborgarperspektiv?
Uppfyllt
Rekommendationer
Utifrån granskningens iakttagelser lämnas följande rekommendationer:
●
●
●

Att aktiva åtgärder vidtas för att säkerställa en tydlig styrning för införande och
användning av de nationella invånartjäntserna inom regionen.
Att aktiva åtgärder vidtas för att säkerställa en systematisk uppföljning och
utvärdering av de nationella invånartjäntserna
Att analys genomförs över vilka åtgärder som kan vidtas för att säkerställa en ökad
grad av följsamhet till implementering av invånartjänsterna i vårdverksamheterna. En
framtida aktiv styrning kan även behöva kompletteras med viss förändringsledning
inom berörda verksamheter
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●

Att analys genomförs över vilka åtgärder som kan vidtas för att öka graden av
kunskap och kännedom om invånartjänsternas ändamålsenligt ur ett
medborgarperspektiv.
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Inledning
Bakgrund
Av e-hälsa 2025:s uppföljning 2019 (från april 2020) framgår att Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR) år 2016 kom överens om en gemensam vision för ehälsoutvecklingen, Vision e-hälsa 2025. Visionen innebär att Sverige år 2025 ska vara
bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Visionen ska
leda till ökad välfärd, en god och jämlik hälsa och stärka individens självständighet och
delaktighet i samhällslivet.
1177-tjänsterna ingår i av regionerna delägda Ineras tjänsteutbud. Tjänsterna under
1177 är följande tre enligt uppgift på Ineras webbsida:
1177 Vårdguiden på telefon:
Varje region driver sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning, antingen i egen regi
eller genom upphandlad underleverantör. Inera utvecklar och förvaltar det
rådgivningsstöd med integrerat kontaktcenter som används i regionernas verksamhet.
1177 Vårdguiden på webben:
1177 Vårdguiden på webben erbjuder kvalitetssäkrad information om hälsa, sjukdomar
och vård. På 1177.se finns det närmare tretusen medicinska artiklar och information om
vårdens regler, patientens rättigheter och hur man kan hitta vård. Syftet med innehållet
på 1177.se är att öka individens kunskap och handlingskraft i dialog med vården.
1177 Vårdguidens e-tjänster:
1177 Vårdguidens e-tjänster möjliggör digital kommunikation mellan vårdgivare och
invånare på ett säkert sätt. Invånaren kan göra sina vårdärenden och kontakta vården
elektroniskt på tider som passar hen själv, till exempel boka tid, förnya recept och läsa
sin journal.
År 2016 och 2017 genomfördes en samordnad granskning avseende styrning och
användning av de nationella invånartjänsterna 1177 i åtta regioner. Syftet med
granskningen var att undersöka huruvida respektive region säkerställer att de medel
som investeras i invånartjänster ger önskade effekter i den egna regionen.
I den samordnade granskningen konstaterades bland annat att användningen av de
nationella invånartjänsterna 1177 ökat. Utifrån den höga ambitionsnivån på nationell
nivå är det intressant att i denna granskning analysera den fortsatta användningens
utveckling och effekter inom regionen.
Föregående granskning påvisade också att det finns tydliga skillnader mellan
regionerna avseende hur de styr, stödjer och följer upp användningen av 1177 etjänster.
Delarna ovan avseende medborgarnas användning samt regionens styrning och
uppföljning följs upp i denna granskning utifrån de två första revisionsfrågorna nedan.
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Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen har varit att bedöma om RS och HSN säkerställer att de
nationella invånartjänsterna 1177 bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig
intern kontroll. Bedömning har skett utifrån nedanstående revisionsfrågor.
●

Har användandet av de nationella invånartjänsterna 1177 utvecklats i önskvärd
riktning utifrån nationella och egna målsättningar sedan tidpunkten för föregående
granskning?

●

Finns en ändamålsenlig styrning och uppföljning avseende 1177:s tjänster?

●

Finns en ändamålsenlig styrning och uppföljning avseende bemanning och
dimensionering av tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon?

●

Finns ett enhetligt utbud av invånartjänster inom regionens olika geografiska delar?

●

Säkerställer regionstyrelsen att invånartjänsterna är välfungerande utifrån ett
medborgarperspektiv?

Revisionskriterier
●

Strategisk plan med treårsbudget 2020-2022 samt tidigare år

●

Regionstyrelsens och aktuella enheters verksamhetsplaner

●

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplaner

●

Ineras uppföljningsdokument

●

Statistik från Inera

●

Övriga adekvata dokument

Avgränsning
Granskningen har avgränsats till i huvudsak år 2020, men beslut och åtgärder med
inverkan på revisionsåret har beaktats. I övrigt se syfte och revisionsfrågor.
Granskningsobjekt har varit regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.
Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentanalys, genomgång av statistik från
Inera samt regionen samt intervjuer med berörda tjänstepersoner. Intervjuer har
genomförts med:
-

Verksamhetsledare för e-hälsa

-

Verksamhetschef ehälsa/MIT

-

Digitaliseringschef
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-

Beställarchef för hälso- och sjukvård

Revisionsrapporten har kvalitetssäkrats av Matti Leskelä certifierad kommunal revisor
inom Public Sector på PwC. Kvalitetssäkringen innefattar genomläsning och analys av
utkast av rapport innan färdigställande av rapportens utformning i förhållande till
uppdragsbeskrivningen.
Innan rapporten fastställts har dessutom samtliga personer som varit föremål för intervju
getts möjlighet att faktakontrollera rapporten och att påtala eventuella oklarheter eller
felaktigheter. Utifrån erhållna synpunkter från faktakontroll har vi slutligen genomfört en
slutvärdering, fastställt våra bedömningar samt upprättat rekommendationer inom
området.
Respektive region kommer när samtliga granskningar blivit genomförda få en jämförelse
gentemot andra granskade regioner. Detta redovisas i ett gemensamt PM.
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Iakttagelser och bedömningar
Utveckling på användning av 1177-tjänster

Revisionsfråga: Har användandet av de nationella invånartjänsterna 1177 utvecklats i
önskvärd riktning utifrån nationella och egna målsättningar sedan tidpunkten för
föregående granskning?
Iakttagelser
Statistik för utveckling av nyttjande över tid
Vår granskning visar nedan trendutveckling för nyttjande av de nationella
invånartjänsterna 1177 inom Region Gotland.

Graf 1 - Antal samtal per månad till 1177 från Region Gotland, graf presenterad av Inera
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- An

Graf 2 - Genomsnittligt antal samtal per veckodag under år 2017 till 1177 från Region Gotland. Röd
markering visar antal ej besvarade samtal per dag. Gul markering visar antal besvarade samtal per dag

Graf 3 - Genomsnittligt antal samtal per veckodag under år 2020 till 1177 från Region Gotland. Röd
markering visar antal ej besvarade samtal per dag. Gul markering visar antal besvarade samtal per dag.
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Graf 4 - antal inloggningar per månad samt antal unika inloggningar per månad 2013-2020, graf
presenterad av Inera

Grafer ovan tydliggör, via statistik från Inera, att antalet samtal som inkommit via 1177
per telefon varit relativt konstant under en längre tidsperiod. De grafer som redovisar
andel ej besvarade samtal påvisar att dessa är fler under 2020 jämfört med år 2017. I
sammanhanget skall dock noteras att effekterna av Covid-19 under år 2020 vid våra
intervjuer framhålls som skäl till ökat inflöde av samtal till 1177, vilket även påverkat
svarsfrekvensen.
Däremot visar statistiken ovan att nyttjandet av 1177 via webben i form av antalet totala
inloggningar samt unika inloggningar ökat sedan föregående granskning.
Föregående granskning
I den granskning som genomfördes 2017 på Region Gotland avseende regionens
investeringar i de nationella invånartjänsterna var den samlade, revisionella
bedömningen att bedömningen att Region Gotland i begränsad utsträckning
säkerställde att de medel som investerades i de nationella invånartjänsterna 1177 gav
önskade effekter i det egna landstinget. Revisionsrapporten lämnade vidare tre
rekommendationer:
●

Att arbeta proaktivt för en ökad ambitionsförståelse vid regionens vårdcentraler för
att på sikt kunna arbeta aktivt med riktad styrning av tjänsterna.

●

Att utreda vilka vägar som finns för att erbjuda ett ökat spridande av goda exempel
mellan vårdcentralerna. Verksamheter efterfrågar idag hjälp att finna andra
verksamheter med liknande förutsättningar att lära av.

●

Att utöka arbetet med att genomföra och/eller sprida kvalitativa och kvantitativa
uppföljningar avseende invånartjänsterna ur såväl invånar- som
verksamhetsperspektiv.
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Regional Digital Agenda 2015-2020 och utveckling av 1177
I Region Gotland finns dokumentet “Regional Digital Agenda för Gotland 2015-2020”,
beslutad av fullmäktige. Den digitala agendan berör ett flertal digitala områden, där ehälsoområdet är ett av totalt sju sådana strategiska områden.
Inom e-hälsoområdet finns fem insatsområden där det inom varje insatsområde finns
två underliggande delmål. Inom ramen för denna granskning är två stycken
insatsområden relevanta för att åskådliggöra önskad utveckling över tid:
●

●

Ökat patientinflytande i vården
○

Delmål 1: Införande av webbtidbok, klardatum: 2018

○

Delmål 2: Tillgängliggörande av journalinformation, klardatum: 2020

Vård på distans
○

Delmål 1: Patientbesök via video eller webb, klardatum: 2017

○

Delmål 2: Internetbaserad vård och behandling, klardatum 2020

Delmål ett inom insatsområdet “ökat patientinflytande i vården” uttrycker att invånarna
ska ges ökade möjligheter att själva kunna boka, omboka och avboka sina tider hos
vården. Av erhållen data samt intervjuer framgår att målet ej är uppnått, trots att satt
klardatum var 2018. Intervjuade framför att det funnits ett motstånd inom
primärvårdsverksamheterna att införa webbtidbok, där patienterna erbjuds valmöjlighet
att boka tid för besök själv.
Erhållen uppföljningsfil tydliggör också att webbtidboken ej är fullt implementerad inom
de fyra hälsocentralerna Hemse, Slite, Norr och Söder. Vid besök på respektive
hälsocentrals hemsida (Hemse, Visborg, Slite, Norr och Söder) framgår dock i
kommunikation till medborgare/patienter att vissa vårdcentraler erbjuder e-tjänster
innefattande webbtidbok.
Intervjuade framhåller att införandet av tillgängliggörande av journalinformation nått en
högre grad av måluppfyllelse inom regionen. Dock skall noteras att det i erhållen
uppföljningsfil framgår att ett stort antal verksamheter inte erbjuder möjligheten för
invånaren att beställa journalkopia. Intervjuade framför att varje invånare i inloggat läge
på 1177.se dock kan läsa sin egen journal. Vår granskning visar därmed att det inom
regionen inte finns en dokumenterad uppföljning som styrker vad som framkommit
under våra intervjuer.
Inom området Vård på distans och delmål ett kan vi i erhållen uppföljningsfil ej uttyda
huruvida detta är infört eller ej, eller i vilken form och utsträckning.
I delårsrapport 2 för hälso- och sjukvårdsnämnden år 2020 anges att pandemins utbrott
gav ett digitalt språng inom organisationen, och att 23 enheter nu är anslutna till appen
“Alltid öppet” där gotlänningar har möjlighet att träffa vården online. Intervjuade framför
att 26 enheter nu etablerat vård på distans via video under mars 2020. Delmål två
avseende internetbaserad vård och behandling tillhandahålls på ovan nämnda
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vårdcentraler. Av erhållen uppföljningsfil framgår att utbudet de fyra vårdcentralerna
emellan är enhetligt och att det vidare finns fler stöd- och behandlingstjänster (SoB)
utanför primärvården. Utbudet av SoB-tjänster gäller emellertid de offentligt drivna
vårdcentralerna. Vårdcentraler i privat regi måste köpa in tjänsterna separat. Regionen
kan inte av avtalstekniska skäl överföra tjänstepaket till privata vårdcentraler.
Vidare framgår av intervjuer att det inom regionen råder otydlighet i vad som de facto
varit “önskvärd utveckling” för invånartjäntserna då det inom regionen bedöms finnas en
otydlighet utifrån gällande målstyrning inom området. Vi har ej heller genom vår
granskning kunnat uttyda en tydlig styrning inom området, vilket är en bild som också
bekräftas vid våra intervjuer.
I granskningen framhålls att Ineras verksamhetsplan skulle kunna utgöra
styrning/inriktningsplan för regionens arbete med de nationella invånartjäntserna. Vi kan
dock ej i vår granskning styrka att regionen formellt genom beslut fastställt att de mål
som återfinns i Ineras verksamhetsplan skall vara styrande för regionens arbete inom
området.
Det finns i avtalet med extern utförare för 1177 via telefon tydliggjort Servicenivå 1 och
Servicenivå 2. Av erhållen uppföljning noteras en relativt god måluppfyllelse inom
telefonin, den genomsnittliga svarstiden har dock ökat till en nivå över uppsatt mål om 5
minuter till följd av pandemin. Vi behandlar 1177 via telefon utförligt i revisionsfråga 3.
Bedömning
Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld.
Vi bedömer att användandet av de nationella invånartjänsterna 1177 delvis utvecklats i
önskvärd riktning utifrån nationella och egna målsättningar sedan tidpunkten för
föregående granskning.
Inom ramen för granskningen har vi ej, förutom ovan fyra delmål hämtade ur digitala
agendan, kunnat identifiera några målsättningar inom området beslutade på politisk nivå
i Region Gotland. Detta medför att den egna målsättningen i regionen bedöms vara
otydlig. De fyra delmålen har dessutom, som vi beskriver ovan, i varierande grad och
med varierande tydlighet i uppföljningen påvisats vara uppnådda.
I sammanhanget noterar vi att antalet samtal till 1177 per telefon har legat på en relativt
jämn nivå och antal besök på 1177.se har ökat sedan tidpunkt för föregående
granskning. Dock är detta endast en positiv trendutveckling i nyttjande. Huruvida detta
är en önskvärd riktning i relation till regionen mål går, utifrån vad som sagts ovan
gällande avsaknad av mål inom området, därmed ej att fastställa.

Styrning och uppföljning av 1177

Revisionsfråga: Finns en ändamålsenlig styrning och uppföljning avseende 1177:s
tjänster?
Iakttagelser
I hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) strategiska plan 2020-2022 framhålls
övergripande utmaningar och strategier för att hantera dessa utmaningar. Inom området
“Hälso- och sjukvård med utgångspunkt från patienten” återfinns utmaningen “Hälso-
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och sjukvård närmare patienten”. Strategin kopplat till utmaningen är “Basen i hälsooch sjukvården måste vara stark”.
Under avsnittet framlyfts primärvårdens roll fram samt att kraven på tillgänglighet till
besök och tjänster via 1177 är höga samt förväntas öka ytterligare.
Under avsnittet “God tillgänglighet till hälso- och sjukvård” framförs att etableringen av
nätdoktorer kan ses som ett bevis för att det finns ett behov av flexibla lösningar som
vården inte uppfyller. Vidare lyfts att det är en viktig strategisk fråga att hälso- och
sjukvården på Gotland i högre grad kan erbjuda digitala lösningar och att ehälsoområdet har stor betydelse för den framtida vården.
Under avsnittet “Ökade möjligheter till egenvård” framgår att ett nationellt arbete pågår
med att automatisera 1177. Vidare lyfts att invånaren via 1177 kan kontakta vården
elektroniskt och boka tid, förnya recept och läsa sin journal (se dock revisionsfrågan
ovan som tydliggör otydligheten gällande ifall dessa mål är uppnådda inom regionen).
Under planperioden ska arbetet med att införa efterfrågade e-tjänster utifrån 1177
vårdgivarguiden öka. I HSN:s strategiska plan finns mål för telefonrådgivningen inom
1177 där minst där minst 65 % av samtalen skall besvaras inom 3 minuter och minst 80
% inom 9 minuter.
I hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan för 2020 (beslutad av hälso- och
sjukvårdsnämnden) framgår de prioriterade uppdragen från nämnden. Två av dessa har
i någon mån koppling mot digitalisering/1177. Dessa är:
●

Ta fram förslag på hur trygghetspunkterna kan utvecklas i syfte att avlasta
vårdcentralerna och åstadkomma en mer tillgänglig vård. Uppdraget ska ta sin
utgångspunkt i de möjligheter som digitaliseringen innebär för distansoberoende
vård.

●

En lokal rutin som inkluderar samtliga vårdinstanser som kan vara involverade i
vårdprocessen vid könsdysfori tas fram och publiceras på 1177.se.

Verksamhetsplanen anger också att vården behöver ställas om genom en utveckling av
nära vård. Vidare framgår att hälso- och sjukvården behöver fokusera på vissa
strukturfrågor såsom kompetensförsörjning, tillgänglighet till vård för alla och e-hälsa för
att möta utmaningarna. Under målet “Patienten får en god, nära och samordnad vård
som stärker hälsan” finns aktiviteten “införa digitala lösningar och utveckla arbetssätt för
distansoberoende vård”.
Vid intervjuer framförs att en väsentlig anledning till att vissa processer kopplat mot de
nationella invånartjänsterna utvecklats inom vissa delar av regionen beror på
verksamhetsföreträdare som med engagemang verkat för att säkerställa implementering
av e-tjänster via 1177 Vårdguiden. Avsaknaden av en tydlig styrning och uppföljning
inom regionen av tjänsternas implementering har även, enligt de intervjuade, föranlett
en variation inom regionens verksamheter där medarbetarnas engagemang varit
avgörande i de fall som vissa verksamheter nått längre i sin implementeringsprocess.
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Som vi nämner ovan har mål och styrning inom området genom införande av
exempelvis webbtidbok möts med hög grad av skepsis inom vissa verksamheter. Detta
uppges även ha föranlett att de få mål som ändock funnits för införandet inte nått full
implementering i verksamheterna.
Inom regionen har en ny tjänst, digitaliseringschef, inrättats i syfte att stärka
verksamhetsutvecklingen inom e-hälsoområdet i hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Därtill finns en verksamhetsledare för e-hälsa inom regionstyrelseförvaltningen vars
uppgift är att facilitera e-hälsoarbetet i regionen.
En digitaliseringsstrategi har framarbetats inom regionen vilken är konkretiserad inom
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, men några konkreta handlingsplaner kopplat till
denna har dock ännu inte upprättats eller beslutats. UtIfrån upprättad strategi samt
andra styrande dokument pågår enligt intervjuade ett arbete med att prioritera
inriktningen för verksamhetsutveckling 2021, vilket uppges inkluderar digitalisering.
Vidare kommer det i verksamhetsplaneringen inför år 2021 formuleras önskade
riktningar och aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan.
I årsredovisning 2019 framgår att det pågår arbete med att implementera webbtidbok
samt receptförnyelse via 1177. I HSN:s delårsrapport 2 2020 framgår att appen “Alltid
öppet” lanserades till följd av pandemin där invånare kan träffa sin läkare online. Vidare
anges att flera verksamheter ställt om arbetssätt till följd av pandemin, kontakt med
patienter tas på distans via telefon och i vissa fall video vilket förbättrat tillgängligheten
inom vissa områden.
Bedömning
Vi bedömer att det delvis finns en ändamålsenlig styrning, men ej en ändamålsenlig
uppföljning avseende 1177:s tjänster.
Bedömningen baseras på att vi kan spåra vissa mål för styrning av området. Dessa är
de fyra delmål som finns framtagna i regionens digitala agenda, samt de målsättningar
som finns för svarstid och svarsfrekvens för 1177 vårdguiden per telefon (se
revisionsfråga 4 nedan).
Det råder dock oklarheter utifrån den uppföljning som finns inom regionen kring vilken
grad av måluppfyllelse dessa delmål i praktiken har. Att det, vilket bekräftas vid samtliga
av våra intervjuer i granskningen, i varierande grad skett en implementering av etjänster i verksamheterna har inte, utifrån vår granskning, föranlett aktiva politiska beslut
inom området.
Vi bedömer det som ett väsentligt utvecklingsområde för framtiden att tydliggöra
styrning och mål samt en tydlig struktur för uppföljning. Regional Digital Agenda som
strategi för området gäller till och med sista december 2020. Vi noterar att en
digitaliseringsstrategi är upprättad. Det är viktigt att denna används som del i styrningen
för det framtida arbetet inom 1177 och e-hälsa.
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Styrning och uppföljning av 1177 Vårdguiden på telefon

Revisionsfråga: Finns en ändamålsenlig styrning och uppföljning avseende bemanning
och dimensionering av tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon?
Iakttagelser
Region Gotland har så kallad utmanarrätt vilket innebär initiativrätt till en prövning av om
en upphandling ska genomföras inom ett verksamhetsområde. 1177 via telefon drevs
tidigare i egen regi för att sedan bli utmanad. En upphandling gjordes och företaget
Previa vann upphandlingen. Regionen har i tecknat avtal med upphandlad aktör
kravspecificerat uppdragstagarens skyldigheter. I avtalet finns en tydlig angivelse vilken
servicenivå som av uppdragstagaren skall efterföljas.
Grundavtalet tydliggör tillgänglighetskravet Region Gotland ställer på leverantören i två
servicenivåer. Ett tilläggsavtal har skrivits avseende ny månatlig reglering och
utvärdering av Servicenivå/SLA (Service Level Agreement) inom 1177 vårdguiden på
telefon. I tilläggsavtalet framgår att en förändring av tjänstens innehåll genomförts där
uppdragstagaren även ska hantera samtal från den nationella telefonkön avseende
ospecificerade samtal (samtal som ej kan kopplas till invånare geografiskt), bildtelefoni
och utlandssamtal. I samband med det införandet framgick också att den gamla
servicenivån inte längre var relevant varpå en anpassning behövde genomföras
anpassat till de nya omständigheterna. Den nu gällande servicenivån som beslutades i
januari 2019 är enligt följande:
●

Servicenivå 1: Minst 85 % av alla Region Gotlands samtal ska vara besvarade

●

Servicenivå 2: Medelväntetiden för Region Gotlands inkommande samtal ska max
vara 5 minuter. Vite utgår om så inte är fallet. Detta gäller dock inte om andelen
nationella samtal är mer än 15 % av besvarade samtal.

Av erhållen uppföljningsfil framgår att Region Gotland följer upp flera parametrar kopplat
till 1177 via telefon:
●

Uppföljning kopplad till Servicenivå 1 och 2

●

Åldersintervall för den som ärenden angår (antal veckor när barnet är 0-11 månader
och sedan årsintervall)

●

Om hänvisning gjorts till ambulans samt om det varit brådskande

●

Antal samtal

●

Svarstid

●

SOS Samtal, 1177 samtal, 1177 intern, ViP personal, Corona Gotland, 1177
utomläns (nationell kö), Callback samt samtal utan ärende

●

Hänvisningar i samtal såsom egenvårdsråd, primärvård, primärvårdsakut samt
akutmottagning etc.

●

Vad ärendet berört (läkemedelsfråga, oro och ångest eller ryggbesvär etc)
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Vi kan konstatera att Region Gotland under 2019 uppfyllde Servicenivå 1 under samtliga
månader och att den genomsnittliga svarstiden för helåret var 4 minuter och 43
sekunder. Svarstiden var över 5 minuter i februari, mars, april och juli, svarstiden var
emellertid aldrig över 6 minuter. Under 2020 (januari - juli) har Servicenivå 1 klarats av
förutom i mars månad vid pandemins utbrott. Den genomsnittliga svarstiden har
överstigit målen om 5 minuter under månaderna februari-juli 2020. Under februari, april
och maj månad var den genomsnittliga svarstiden under 6 minuter. I mars var den
genomsnittliga svarstiden 9 minuter och 43 sekunder, juni och juli har genomsnittliga
svarstiden på 7 minuter och 23 sekunder samt 8 minuter och 7 sekunder. Av intervjuer
framgår att telefonin blev hårt belastad av pandemins utbrott och att viten därför inte
utkrävts.
Intervjuade framför att regionen har tät dialog med utföraren och att kontinuerlig
uppföljning av följsamhet till avtalet görs. Vidare anges att 1177 via telefon fungerar väl
vilket också avspeglas i den måluppfyllelse som påvisas. Intervjuade framför dock att
lösningen med att anlita en extern leverantör innebär en inbyggd tröghet i justerande av
verksamheten. Politiska beslut om förändrad ambition inom området får ej direkt
återverkning i på vilket sätt regionens 1177 via telefon bedrivs, då leveransen sker
genom avtal med en leverantör och inte genom målanpassning i den egna
förvaltningen.
Bedömning
Vi bedömer att revisionsfrågan är uppfylld.
Vår bedömning är att det finns en ändamålsenlig styrning och uppföljning avseende
bemanning och dimensionering av tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon.
Vi bedömer att det finns tydliga riktlinjer i form av uttalade mål i Servicenivå 1 och 2 vilka
kontinuerligt följs upp. En god måluppfyllelse påvisas inom området även om svarstider
påverkats av pandemin. Vi noterar dock en inbyggd tröghet i att skriva avtal som under
perioden kan vara svåra att förändra om det från politiskt håll ser det nödvändigt att
styra verksamheten i annan riktning.

Utbud av invånartjänster

Revisionsfråga: Finns ett enhetligt utbud av invånartjänster inom regionens olika
geografiska delar?
Iakttagelser
I dokumentet “Krav- och kvalitetsbok för primärvård på Gotland 2020” framgår
primärvårdens riktlinjer. Det framgår under avsnittet rörande skall-krav att alla
vårdenheter, privata eller enskilda skall använda tjänsterna listade under avsnittet. I
listan över vilka tjänster som skall användas är “journalen via nätet” en av dessa. Det
framgår vidare att koppling till 1177 Vårdguidens E-tjänster ej erbjuds till vårdenheter i
enskild regi. Det framgår inte vilka e-tjänster respektive offentligt driven vårdenhet skall
tillhandahålla invånarna.
I erhållen fil framgår att flera tjänster finns inom olika enheter i sjukvården. Inom
primärvården framgår att de fyra vårdcentralerna Hemse, Slite, Norr och Söder erbjuder
samma utbud inom Stöd och Behandling (SoB):
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●

Depressionshjälpen

●

Oroshjälpen

●

Sovhjälpen

●

Stresshjälpen

●

Ångesthjälpen

●

Ångesthjälpen Ung

På respektive vårdcentrals hemsida framgår att en vårdcentral (Visborg) inte
tillhandahåller några e-tjänster. Inom övriga vårdcentralerna i Region Gotland erbjuder
de överlag samma tjänster, med undantag för beställning av svar på röntgen och
provtagning och rådgivning.
Intervjuade framför att det inte finns en styrning som säkerställer tydlighet gällande vilka
e-tjänster som skall erbjudas inom regionen. Implementeringen av webbtidbok berördes
i revisionsfråga 1 där intervjuade framförde att verksamheterna mött styrningen om
införande av tjänsten med skepsis, vilket föranlett varierande grad av implementering i
verksamheterna. Intervjuade anger vidare att de vårdcentraler som har varit mer
framgångsrika i införandet inom den egna verksamheten ofta haft eldsjälar i
verksamheten som varit engagerade i frågorna, vilket föranlett att implementering skett i
ökad grad. De verksamheter som önskar införa en e-tjänst får stöd i detta i kartläggning,
utbildning och implementering. Intervjuade anger också att en tydligare målstyrning i
området skulle göra det enklare för förvaltningen att aktivt arbeta för ökad
implementering av e-tjänster. Tydlig målstyrning skulle också underlätta i arbetet med
att följa upp området.
Bedömning
Vår bedömning är att revisionsfrågan ej är uppfylld.
Vi bedömer att de inte finns ett enhetligt utbud av invånartjänster inom regionens olika
geografiska delar.
Vi grundar vår bedömning på att det framgår tydligt i styrande dokument vilket utbud
som ska erbjudas till invånarna i Region Gotland. Vid granskning framgår också att det
finns differenser i utbudet. Vi bedömer att systemet är sårbart om en verksamhets
tjänsteutbud är kopplat till enskilda eldsjälars engagemang och inte en tydlig styrning.
Ett icke enhetligt utbud av invånartjänster riskerar att också medföra en ej jämlik vård för
invånarna i Region Gotland.

Välfungerande tjänster utifrån ett medborgarperspektiv

Revisionsfråga: Säkerställer regionen att invånartjänsterna är välfungerande utifrån ett
medborgarperspektiv?
Iakttagelser.
1177 Vårdguiden via telefon följs upp av Inera genom en NKI-mätning (nöjd kund
index). Målgruppen är de personer som ringer 1177 Vårdguiden på telefon. Invånare
som ringt 1177 har fått en automatisk förfrågan i talsvaret om de önskar delta i en
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intervju. Samtliga 21 regioner är representerade i undersökningen. Sex
kvalitetsområden berörs:
●

Telefonkön - väntetid

●

Telefonkön - information

●

Tid

●

Bemötande

●

Kommunikation

●

Trovärdighet

Region Gotland ligger högst i riket på såväl aggregerad nivå, det vill säga totalt NKI som
inom varje kvalitetsområde i den senaste mätningen från 2018. På en skala 0-100 får
Region Gotland ett NKI-resultat på 90. Statistiska Centralbyrån (SCB) klassar NKImätningar i en tregradig skala där ett NKI-värde över 74 innebär “mycket nöjd”. NKI
mellan 55-74 motsvarar “nöjd” och ett NKI under 55 “inte nöjd”. Enligt hälso- och
sjukvårdsbarometern har invånarna på Gotland också tredje högst förtroende för 1177
via webben. 69,7 % av invånarna i regionen har förtroende för 1177 via webben.
Vi har inom ramen för granskningen ej kunnat urskilja huruvida resultatet följs upp på
politisk nivå inom Region Gotland.
Förutom Ineras NKI-mätningen anger intervjuade att ingen övrig dialog eller annan
metod används för att systematiskt följa upp invånarnas syn på 1177 invånartjänsterna.
På regionens hemsida har invånarna möjlighet att lämna klagomål och synpunkter i
enlighet med patientsäkerhetslagens skrivningar om omhändertagande av klagomål och
synpunkter från patienter och närstående. Efter att ett klagomål eller en synpunkt
inkommit till regionen fördelas ärendet sedan vidare till berörd tjänsteperson. Intervjuade
framför att det har inkommit ett fåtal klagomål/synpunkter från invånare efter
rådgivningssamtal via telefon vilket i sin tur föranlett analys och åtgärd efter dialog med
uppdragstagaren av 1177 via telefoni.
Bedömning
Vår bedömning är att revisionsfrågan är uppfylld.
Vi bedömer att regionen säkerställer att invånartjänsterna är välfungerande utifrån ett
medborgarperspektiv.
Vi bedömer att Ineras NKI-undersökning och hälso- och sjukvårdsbarometern ger ett
ändamålsenligt underlag för regionen i uppföljningen av 1177 via telefon samt via
webben. Vi kan inte urskilja huruvida dessa mätningar når politisk nivå. Vi bedömer
vidare att utökad dialog med medborgare är önskvärd för att säkerställa att tjänsterna
som finns är anpassade efter invånarnas behov.
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Bedömning
Bedömningar mot revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Har användandet av de
nationella invånartjänsterna
1177 utvecklats i önskvärd
riktning utifrån nationella
och egna målsättningar
sedan tidpunkten för
föregående granskning?

Delvis uppfyllt

Finns en ändamålsenlig
styrning och uppföljning
avseende 1177:s
tjänster?

Styrning: Delvis uppfyllt

Uppföljning: Ej uppfyllt

Finns en ändamålsenlig
styrning och uppföljning
avseende bemanning och
dimensionering av tjänsten
1177 Vårdguiden på
telefon?

Uppfyllt

Finns ett enhetligt utbud av
invånartjänster inom
regionens olika geografiska
delar?

Ej uppfyllt
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Säkerställer regionen att
invånartjänsterna är
välfungerande utifrån ett
medborgarperspektiv?

Uppfylld

Revisionell bedömning

Vår revisionella bedömning är att RS och HSN säkerställer att de nationella
invånartjänsterna 1177 bedrivs på ett:
●
●

inte helt ändamålsenligt sätt
med en ej tillräcklig intern kontroll.

Rekommendationer

I syfte att utveckla området lämnas följande rekommendationer:
●

Att aktiva åtgärder vidtas för att säkerställa en tydlig styrning för införande och
användning av de nationella invånartjäntserna inom regionen.

●

Att aktiva åtgärder vidtas för att säkerställa en systematisk uppföljning och
utvärdering av de nationella invånartjäntserna

●

Att analys genomförs över vilka åtgärder som kan vidtas för att säkerställa en ökad
grad av följsamhet till implementering av invånartjänsterna i vårdverksamheterna. En
framtida aktiv styrning kan även behöva kompletteras med viss förändringsledning
inom berörda verksamheter

●

Att analys genomförs över vilka åtgärder som kan vidtas för att öka graden av
kunskap och kännedom om invånartjänsternas ändamålsenligt ur ett
medborgarperspektiv.
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December 2020

Carin Hultgren
Certifierad kommunal
revisor
Uppdragsledare

Erik Jansen
Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Region Norrbotten enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår
av projektplan från 2020-09-10. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/143
29 mars 2021

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Revisionsrapport. Förebyggande arbete med att förhindra
mutor 2020
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen besvarar Region Gotlands revisorer med den redogörelse för
åtgärder att vidta som följer nedan.

Sammanfattning

Region Gotlands revisorer har begärt bl.a. regionstyrelsens svar på vilka åtgärder som
avses vidtas med anledning av en revisionsrapport om det förebyggande arbetet mot
mutor och korruption. Förvaltningen föreslår att en översyn görs av riktlinjerna mot
mutor och korruption1 med en utveckling av hur det förebyggande arbetet närmare
ska bedrivas och följas upp med beaktande av bl.a. revisorernas synpunkter. Vad
gäller visselblåsarfunktion utreds den frågan redan på sätt som revisorerna
rekommenderar.
Ärendebeskrivning

Region Gotlands revisorer har låtit genomföra en granskning av bl.a. regionstyrelsens
förbyggande arbete mot mutor. Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna
följande:
 Tillse att det förebyggande arbetet kring mutor och korruption tas upp i den
interna kontrollplanen och att uppföljningen sker i tillräcklig omfattning och
frekvens.
 Tillse att en extern visselblåsarfunktion inrättas.
 Tillse att samtliga medarbetare bör erbjudas utbildning inom området. Samtliga
chefer samt särskilt utsatta medarbetare bör genomgå utbildning som minst en
gång årligen.
Revisionerna önskar vidare svar senast den 30 april 2021 om vilka åtgärder som
kommer att vidtas med anledning av granskningens resultat.
1

http://dokument.gotland.se/IntegrationService.svc/GetDocumentContent?documentNumber=12965
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen, som kommer att behandla granskningens olika delar
närmare nedan, får inledningsvis anföra följande
Regionen ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och
opartiskhet. Regionens integritet eller förmåga i detta avseende kan dock bli föremål
för negativ påverkan genom bl.a. våld, hot, trakasserier och skadegörelse men även
mutor, nepotism och annat korruptivt beteende. Även bristande kunskaper om vad
som gäller i rollen som förtroendevald eller anställd i regionen kan ha betydelse för
att otillåten påverkan får effekt. Därför bör ett brett anslag mot otillåten påverkan
eftersträvas. Det gäller att vaccinera hela organisationen mot såväl avsiktliga som
oavsiktliga fel. För att lyckas med det behöver ledningen vara tydlig och levandegöra
kultur, struktur och systematik i hela organisationen. En kultur med högt i tak som
vågar se, höra och agera.
För att enkelt komma igång bör arbetet bygga på de strukturer som redan finns, t.ex.
att regelbundet i ledningsgrupper och på arbetsplatsträffar diskutera dilemman i
verksamheten och ta del av öppet material på Sveriges Kommuner och Regioners
hemsida.
Revisionsfråga 1

Är området mutor beaktat i nämnders riskanalys och interna kontrollplan?
Revisorerna svarar nej.
Regionstyrelseförvaltningens synpunkter
Det finns utrymme för att utveckla arbetet med riskanalys och intern kontrollplan för
att förebygga olika former av otillåten påverkan. Förvaltningen avser att återkomma
med hur det ska gå till i uppdaterade styrdokument.
Revisionsfråga 2

Finns det adekvata riktlinjer (exempelvis inom direktupphandling,
antikorruptionspolicy, tips- och incidenthantering, värdegrund, jäv, uppförandekod
för leverantörer) med ändamålsenligt innehåll? Revisorerna svarar ja.
Regionstyrelseförvaltningen synpunkter
Även om revisorerna anser att kravet är uppfyllt, kan det finnas anledning att se över
riktlinjerna mot mutor och korruption och förtydliga dem vad gäller bl.a.
personalområdet på sätt som revisorerna påpekar. En översyn bidrar också till att
frågan aktualiseras även på högsta nivå. Även roller och ansvar i övrigt kan behöva
förtydligas.
Revisionsfråga 3

Sker uppföljning av riktlinjernas efterlevnad i tillräcklig omfattning och frekvens
avseende mutor och korruption? Revisorerna svarar nej.
Regionstyrelseförvaltningens synpunkter
Det ligger i sakens natur att det inte går att mäta direkt genomslag av en riktlinje mot
korruption. Uppföljningen kommer således alltid vara behäftad med brister i fakta
om hur många som avhållit sig endast på grund av riktlinjerna i sig. Det som får
anses vara relevant är därför signalvärdet av ett regelbundet arbete med frågorna.
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Revisionsfråga 4

Finns det en tydlig och ändamålsenlig kanal för lämnande av information (bland
annat visselblåsarfunktion) kring misstänkt muta för anställda och politiker?
Revisorerna svarar nej.
Regionstyrelseförvaltningens synpunkter
Mutbrott är en straffbar handling. Misstankar ska utredas av polis och åklagare samt
lagföras i domstol. Det finns möjlighet för alla att anmäla misstankar till polisens
utredningstjänst. Det skapar problem och kan försvåra rättsväsendets åtgärder om
regionen gör egna utredningar och förhör misstänkta. Vidare är uppgifter om brott
och oegentligheter liksom behovet av att skydda såväl anmälare som anmälda
förenade med en komplicerad personuppgiftshantering.
Med anledning av ett tidigare behandlat medborgarförslag (RS 2018 § 332) utreds
redan frågan om en visselblåsarfunktion. Skyldigheten för bl.a. kommuner och
regioner att anordna en sådan här utredningsfunktion för anmälningar kommer att bli
lagkrav i slutet av 2021 i följd av ett EU-direktiv. Lagens slutliga utformning och
frågan om hantering av personuppgifter är emellertid inte färdigutredda ännu.
Regionstyrelseförvaltningen delar revisorernas bedömning att en extern tjänst vore
att föredra, bl.a. eftersom det finns krav på oberoende ställning (jämförelser kan
göras med funktionen dataskyddsombud). Frågan har även satt upp på regionens
upphandlingsplan och lagstiftningsärendet bevakas vidare av förvaltningen. Det är
också angeläget att informationen till anmälare om när visselblåsning omfattas av
regelverket är tillåten blir korrekt och tillgänglig.
Revisionsfråga 5

Sker information och utbildning till tjänstepersoner, politiker och leverantörer
avseende mutor i tillräcklig omfattning och frekvens? Revisorerna svarar nej.
Regionstyrelseförvaltningens synpunkter
Av revisorernas bedömning framgår att det finns ett bra material men att för få får ta
del av det. Om arbetet för personalens del struktureras enligt framförda synpunkter
under 1. och 2. ovan kommer personalen få ta del av utbildningsinsatser. Vad gäller
löpande utbildning av förtroendevalda, finns utbildningsanslag där regionens
demokratistrateg skulle kunna följa upp behoven. Genom internkommunikation
skulle webbutbildningar kunna utvecklas för att kommunicera arbetet för att
regionen ska stå fri att fatta demokratiska beslut genom att i sin verksamhet beakta
allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet
Tidplan

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att ovan redovisade åtgärder för att utveckla
och förbättra det förebyggande arbetet mor mutor och korruption kan påbörjas
omgående.
Huvudansvarig för översynen av styrdokument är ekonomidirektören.
Övriga eventuella åtgärder

Ytterligare sätt att visa på arbetet skulle kunna vara att sammanfatta genomförda
aktiviteter i verksamhets- och årsredovisningar. Även i övergripande
kompetensutvecklingsplaner kan planerade insatser på området konkretiseras. Att se
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över regionens egna representationsregler för att förebygga att de kan åstadkomma
någon otillåten påverkan bör också kunna övervägas.
Avslutningsvis

Det pågår redan insatser på området men arbetet behöver bättre struktur, systematik
och dokumentation innan vi kan vara stolta över det.
Beslutsunderlag

Revisionsskrivelse den 20 januari 2021 med bilagd revisionsrapport

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Revisorerna
Förvaltningsledningsgruppen
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Revisionsskrivelse

Regionens revisorer

Datum 2021-01-20

Regionstyrelsen
Tekniska nämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Granskning av regionens förebyggande arbete med att
förhindra mutor
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC,
genomfört en granskning av regionstyrelsens, tekniska nämndens samt gymnasieoch vuxenutbildningsnämndens förebyggande arbete mot mutor inom området
upphandling och inköp. Syftet med granskningen är att bedöma om det förebyggande arbetet är ändamålsenligt.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att
regionstyrelsens och de granskade nämndernas förebyggande arbete mot mutor
inom upphandling och inköp delvis är ändamålsenligt. Bedömningen grundar sig
på bedömningen av de upprättade revisionsfrågor som redovisas nedan.

Revisionsfråga

Bedömning och kommentar

Är området mutor beaktat i
nämnders riskanalys och
interna kontrollplan?

Ej uppfyllt
Området mutor är inte beaktat i
nämnders riskanalys och interna kontrollplan.

Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Finns det adekvata riktlinjer (exempelvis inom direktupphandling, antikorruptionspolicy, tips- och
incidenthantering, värdegrund, jäv, uppförandekod
för leverantörer med
ändamålsenligt innehåll?

Uppfyllt
Det finns adekvata riktlinjer inom
området med ändamålsenligt innehåll.

Sker uppföljning av riktlinjernas efterlevnad i tillräcklig omfattning och frekvens
avseende mutor och korruption?

Ej uppfyllt
Uppföljningen av riktlinjernas efterlevnad sker inte i tillräcklig omfattning och frekvens avseende mutor
och korruption. Det saknas dessutom rutiner för uppföljning.

Finns det en tydlig och
ändamålsenlig kanal för
lämnande av information
(bland annat visselblåsarfunktion) kring misstänkt
muta för anställda och politiker?

Ej uppfyllt
Det finns ingen kanal för lämnande
av information (visselblåsarfunktion)
kring misstänkt muta för anställda
och politiker.

Sker information och utbildning till tjänstepersoner,
politiker och leverantörer
avseende mutor i tillräcklig
omfattning och frekvens?

Delvis uppfyllt
Utbildningen som erbjuds inom regionen är gedigen, men det är endast
nya chefer och nya förtroendevalda
som tar del.

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till vi regionstyrelsen och granskade nämnder:


Tillse att det förebyggande arbetet kring mutor och korruption tas
upp i den interna kontrollplanen och att uppföljningen sker i tillräcklig omfattning och frekvens.



Tillse att en extern visselblåsarfunktion inrättas.



Tillse att samtliga medarbetare bör erbjudas utbildning inom området. Samtliga chefer samt särskilt utsatta medarbetare bör genomgå utbildning som minst en gång årligen.

Regionens revisorer

Resultatet av genomförd granskning framgår i sin helhet i bifogad revisionsrapport.
Revisionen överlämnar revisionsrapporten till regionstyrelsen, tekniska nämnden
samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Revisionen önskar
svar på vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av granskningens resultat. Svar önskas senast den 30 april 2021.
Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registrator-rs@gotland.se
För Region Gotlands revisorer,
För Region Gotlands revisorer,

Mats Ågren
Ordförande
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1

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland genomfört en
granskning av regionstyrelsens, tekniska nämndens samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens förebyggande arbete mot mutor inom området upphandling
och inköp. Syftet med granskningen är att bedöma om det förebyggande arbetet är
ändamålsenligt.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att
regionstyrelsens och de granskade nämndernas förebyggande arbete mot mutor inom
upphandling och inköp delvis är ändamålsenligt. Bedömningen grundar sig på
bedömningen av de upprättade revisionsfrågor som redovisas nedan.
Revisionsfråga 1: Är området mutor beaktat i nämnders riskanalys och interna
kontrollplan?
Ej uppfyllt.
Området mutor är inte beaktat i nämnders riskanalys och interna kontrollplan.
Revisionsfråga 2: Finns det adekvata riktlinjer (exempelvis inom
direktupphandling, antikorruptionspolicy, tips- och incidenthantering,
värdegrund, jäv, uppförandekod för leverantörer) med ändamålsenligt innehåll?
Uppfyllt.
Det finns adekvata riktlinjer inom området med ändamålsenligt innehåll.
Revisionsfråga 3: Sker uppföljning av riktlinjernas efterlevnad i tillräcklig
omfattning och frekvens avseende mutor och korruption?
Ej uppfyllt.
Uppföljning av riktlinjernas efterlevnad sker inte i tillräcklig omfattning och frekvens
avseende mutor och korruption. Det saknas dessutom rutiner för uppföljning.
Revisionsfråga 4: Finns det en tydlig och ändamålsenlig kanal för lämnande av
information (bland annat visselblåsarfunktion) kring misstänkt muta för anställda
och politiker?
Ej uppfyllt.
Det finns ingen kanal för lämnande av information (visselblåsarfunktion) kring misstänkt
muta för anställda och politiker.
Revisionsfråga 5: Sker information och utbildning till tjänstepersoner, politiker
och leverantörer avseende mutor i tillräcklig omfattning och frekvens?
Delvis uppfyllt.
Utbildningen som erbjuds inom regionen är gedigen, men det är endast nya chefer och
nya förtroendevalda som tar del av den.
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Mot bakgrund av granskningsresultatet rekommenderar vi regionstyrelsen och granskade
nämnder att:
●

Tillse att det förebyggande arbetet kring mutor och korruption tas upp i den interna
kontrollplanen och att uppföljningen sker i tillräcklig omfattning och frekvens.

●

Tillse att en extern visselblåsarfunktion inrättas.

●

Tillse att samtliga medarbetare bör erbjudas utbildning inom området. Samtliga
chefer samt särskilt utsatta medarbetare bör genomgå utbildning som minst en gång
årligen.
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Inledning
Bakgrund

Ett antal avslöjanden avseende oegentligheter inom den offentliga sektorn har inneburit
en ökad uppmärksamhet på risken för oegentligheter inom dessa organisationer.
Offentliga verksamheter arbetar på uppdrag av medborgare. För att upprätthålla
allmänhetens förtroende är det väsentligt att det finns ett tillräckligt och effektivt skydd
och en intern kontrollstruktur som motverkar förekomsten av oegentligheter. Detta gäller
särskilt oegentligheter i form av mutor där medarbetare eller förtroendevalda missbrukat
sin förtroendeställning vilka, oavsett den ekonomiska skadan, typiskt sett medför stora
förtroendeskador och ifrågasättande av den offentliga verksamhetens saklighet och
opartiskhet.
Revisorerna i regionen har utifrån väsentlighet och risk beslutat att granska styrelse och
nämnders förebyggande arbete mot mutor och korruption främst inom upphandling.

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att bedöma om nämnders förebyggande arbete mot mutor
är ändamålsenligt.
1. Är området mutor beaktat i nämnders riskanalys och interna kontrollplan?
2. Finns det adekvata riktlinjer (exempelvis inom direktupphandling,
antikorruptionspolicy, tips- och incidenthantering, värdegrund, jäv, uppförandekod för
leverantörer) med ändamålsenligt innehåll?
3. Sker uppföljning av riktlinjernas efterlevnad i tillräcklig omfattning och frekvens
avseende mutor och korruption?
4. Finns det en tydlig och ändamålsenlig kanal för lämnande av information (bland
annat visselblåsarfunktion) kring misstänkt muta för anställda och politiker?
5. Sker information och utbildning till tjänstepersoner, politiker och leverantörer
avseende mutor i tillräcklig omfattning och frekvens?

Revisionskriterier
●
●
●
●
●

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
Förvaltningslag (2017:900)
Brottsbalken (SFS 1962:700)
Interna styrdokument
Näringslivskoden (Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet)
Institutet Mot Mutor
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Avgränsning

Granskningen är regionövergripande. Granskningen avgränsas till att behandla det
förebyggande arbetet mot mutor inom upphandling och inköp. Vidare omfattar
granskningen följande revisionsobjekt regionstyrelsen, tekniska nämnden samt
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Metod

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. För utvalda
nämnder (regionstyrelsen, tekniska nämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden) har förvaltningschef och/eller ansvarig tjänsteperson
intervjuats för respektive nämnds förebyggande arbete mot mutor och korruption.
Dessutom har upphandlingschef samt regionens jurister intervjuats.
I bilaga framgår vilka dokument PwC har tagit del av.
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Iakttagelser och bedömningar
Revisionsfråga 1

Är området mutor beaktat i nämnders riskanalys och interna kontrollplan?
Iakttagelser
Vid granskning av nämndernas interna kontrollplaner och riskanalyser framgår det att
området inte är beaktat i regionstyrelsens, tekniska nämndens och miljö- och
byggnämndens interna kontrollplaner 2020. Gymnasie- och utbildningsnämnden har inte
gjort någon skriftlig riskanalys 2020. Regionstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och
byggnämnden har inte beaktat området i sina riskanalyser 2020.
Vid intervjuer framgår det att förvaltningscheferna och andra intervjuade nyckelpersoner
uppger att området inte är beaktat i nämndernas riskanalys och interna kontrollplan,
vilket vi konstaterar när vi granskat de interna kontrollplanerna. Många bedömer att det
finns risker inom området i deras verksamhet. De åtgärder som har tagits är att området
diskuteras vid behov eller när frågan dyker upp, då är det exempelvis på
förvaltningsledningsmöten området diskuteras.
I gymnasie- och utbildningsnämndens riskanalys finns inköpskort, attestreglemente och
leverantörstrohet med som är kopplat till inköp och upphandling och tekniska nämnden
och miljö- och byggnämnden har med avtalstrohet som en punkt i den interna kontrollen.
Dessa punkter är dock inte specifikt kopplade till området mutor och korruption.
Bedömning
Ej uppfyllt.
Området mutor är inte beaktat i nämnders riskanalys och interna kontrollplan. En fråga
som förstås ska ställas i detta sammanhang är om mutor ska betraktas som en risk. En
annan är hur saken ska kontrolleras. Till sakens natur hör svårigheten att finna och
genomföra ändamålsenliga kontrollpunkter.
Noterbart är att regionstyrelsen som upphandlingsområdet hör till inte beaktar området i
sin riskanalys.

6

Revisionsfråga 2

Finns det adekvata riktlinjer (exempelvis inom direktupphandling, antikorruptionspolicy,
tips- och incidenthantering, värdegrund, jäv, uppförandekod för leverantörer) med
ändamålsenligt innehåll?
Iakttagelser
Regionens riktlinjer mot mutor och korruption är antagen av kommunstyrelsen den 18
september 2008 och är reviderad av regionfullmäktige den 15 juni 2015. Det framgår att
riktlinjerna ska revideras i början av varje mandatperiod eller på förekommen anledning.
Riktlinjerna riktar sig mot alla som är verksamma inom Region Gotland. Riktlinjerna
betonar vikten av att det är nolltolerans mot mutor och korruption och att alla
medarbetare har ett ansvar att motverka mutor och korruption.
Syftet med riktlinjerna är att visa på riskerna med att ta emot gåvor och förmåner från
personer eller företag man kommer i kontakt med i tjänsten, att visa på hur man kan
tänka, resonera och agera när man stöter på frågor om mutor och att riktlinjerna ska
fungera som ett underlag för diskussioner på arbetsplatsen. I riktlinjerna framgår det
dessutom att nämnderna bör följa upp riktlinjerna i sina interna kontrollplaner.
Riktlinjerna tar upp exempel på situationer där erbjudande av en förmån från en extern
part bör hanteras med extra stor försiktighet. Vidare understryker riktlinjerna vikten av att
vara uppmärksam på mutförsök och andra oegentligheter samt hur man ska gå tillväga
om man själv blir utsatt och vad man ska göra om man får reda på att en medarbetare
låtit sig påverkas.
Det framgår inte av riktlinjerna vem som är ansvarig handläggare för dem, och det råder
skilda uppfattningar i regionen vem som är ansvarig. Den föregående ekonomidirektören
var den som tog fram riktlinjerna, och vid intervju framgår att somliga uppfattar att det
fortfarande är ekonomidirektören som är ansvarig handläggare för riktlinjerna. En annan
uppfattning är att det är ekonomidirektören i samråd med regionjuristerna och HR som
ansvarar för riktlinjerna.
I riktlinjerna saknas korruptionsfrågor inom personalområdet. Det finns risker som kan
vara av vikt att lyfta fram i riktlinjerna, bland annat vänskapskorruption och att det som
chef är olämpligt att rekrytera vänner eller anhöriga.
Vid intervjuer framgår det att inga förvaltningar har egna riktlinjer utan följer regionens
riktlinjer. Det framgår även att det finns en uppfattning att det finns flera riktlinjer i saken
och att dessa är utspridda på olika ställen, bland annat i personalhandboken, skrivningar
och instruktioner om direktupphandlingar och sekretessblanketter där exempelvis jäv
beskrivs. Det upplevs att detta behöver samlas på ett ställe, för att lättare kunna hitta till
riktlinjerna och hänvisa till dem. På tekniska förvaltningen har det talats om en egen
riktlinje som är mer anpassad efter deras verksamhet.
Vid intervjuer framgår att cheferna generellt tycker att de har god kännedom om vilka
riktlinjer som finns. Denna uppfattning delas inte av alla, vissa menar på att det är
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bristfälligt ute i förvaltningarna. Det upplevs att chefer och jurister får frågor som är av så
pass grundläggande karaktär att det finns svar i riktlinjerna, vilket antyder att
medarbetare inte vet var de kan hitta informationen. Även här framgår det att det är
cheferna som jobbar närmare området som har bättre kännedom om riktlinjerna och
anser även att deras personal har god kännedom om riktlinjerna.
Allmänt tycker de tillfrågade att riktlinjerna är enkla att förhålla sig till, men att policyn är
för generell. Riktlinjerna upplevs vidare inte vara uppdaterade och det framgår att en
omarbetning av riktlinjerna bör göras och att det då bör framgå att regionen förväntar sig
att området mutor och korruption ska hanteras med regelbundenhet. Synpunkter
framförs att det hade varit önskvärt om riktlinjerna var mer omfattande och även
innefattar mer komplexa frågor. Vidare framkommer det vid intervjuer en upplevd brist
vad gäller förebyggande arbete inom området och att det inte framgår i riktlinjerna hur
man ska hantera anmälan av missförhållanden. Vissa anser att riktlinjerna är adekvata
och att det finns ett bra stöd i form av regionjuristerna vid tolkningsfrågor ifall det inte
finns ett tydligt svar i riktlinjerna. Cheferna ska även finnas som ett stöd att svara på
personalens frågor om detta.
Enligt de vi har intervjuat ska alla nyanställda få en introduktion där mutor och korruption
är en punkt. I den checklistan vi fått ta del av, “Introduktion av nyanställda medarbetare checklista”, finns det en punkt som heter “Region Gotlands personalpolitik samt
genomgång av policys och riktlinjer”, men vi kan inte se att mutor och korruption finns
med som en egen punkt.
Vid intervjuer framgår att jäv är något som ofta talas om då många upplever att Gotland
är en region där “alla känner alla”. Jäv tas inte upp i riktlinjerna för mutor och korruption
men finns med som ett område i personalhandboken som finns på intranätet. I
riktlinjerna för jäv och andra intressekonflikter beskrivs kortfattat vad jäv är och exempel
på situationer där man kan vara jävig. Även sanktioner tas upp och konsekvenserna av
jäv.
Regionen har även riktlinjer för direktupphandling. Där står bland annat att beställaren
inte ska vara i jävsituation och se upp för mutor. Behöriga beställare får en utbildning av
regionens avtalscontroller, där bland annat information om direktupphandling och om
mutor, jäv och sekretess tas upp. I utbildningsmaterialet hänvisas till riktlinjerna för
mutor och korruption för mer information kring detta.
I regionens uppförandekod för leverantörer, som gäller från och med 2015-09-07,
framgår att leverantörens varor och tjänster ska vara framställda under förhållanden
som är förenliga med FN:s deklaration mot korruption.
Regionens upphandlingspolicy är antagen av fullmäktige 2009-09-14 och är reviderad
senast 2015-09-07. Upphandlingspolicyn tar inte upp området mutor och korruption och
hänvisar inte heller till riktlinjerna för mutor och korruption.
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Bedömning
Uppfyllt.
Det finns riktlinjer inom området (exempelvis inom direktupphandling,
antikorruptionspolicy, tips- och incidenthantering, värdegrund, jäv, uppförandekod för
leverantörer) med ändamålsenligt innehåll.

Revisionsfråga 3

Sker uppföljning av riktlinjernas efterlevnad i tillräcklig omfattning och frekvens
avseende mutor och korruption?
Iakttagelser
Förvaltningarna har inga strukturerade uppföljningar. Vid intervjuer framgår även att det
upplevs att uppföljning av riktlinjernas efterlevnad inte sker i tillräcklig omfattning. Vidare
framgår det att det finns en uppfattning att politikerna inte har reflekterat över att
riktlinjerna borde uppdateras. Ingen tillfrågad känner till att riktlinjerna har reviderats den
senaste mandatperioden.
Vid intervjuer framgår att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen saknar rutiner för uppföljning. På regionstyrelseförvaltningen hanterar man
eventuella ärenden i saken när det dyker upp. Det finns möjlighet att ta upp frågan i den
interna kontrollen när man funderar på vilka riskområden man ska lyfta. Mutor och
korruption har dock inte tagits upp i den interna kontrollen de senaste två åren i någon
av de kontrollerade förvaltningarna och har heller inte följts upp.
Bedömning
Ej uppfyllt.
Det sker ingen uppföljningen av riktlinjernas efterlevnad avseende mutor och korruption.
Det finns inte heller rutiner för uppföljning.

Revisionsfråga 4

Finns det en tydlig och ändamålsenlig kanal för lämnande av information (bland annat
visselblåsarfunktion) kring misstänkt muta för anställda och politiker?
Iakttagelser
Det finns ingen visselblåsarfunktion för Region Gotlands anställda. Det har varit
diskussioner kring att skaffa en visselblåsarfunktion efter att ett medborgarförslag
inkommit gällande detta. I samband med den diskussionen antogs ett nytt EU-direktiv
rörande visselblåsarfunktion, vilket gjorde att regionen gjorde en mindre utredning i
saken. Regionen har dock beslutat att avvakta hur den svenska lagstiftningen

9

formuleras innan en visselblåsarfunktion införs. Här är den tydligt rådande inställningen
att funktionen ska utgöras av en extern part som utreder ärenden som kommer in via
visselblåsarfunktionen.
I regionens riktlinjer mot mutor och korruption anges att om man som medarbetare har
sett, hört eller misstänker att något oegentligt sker eller har skett ska medarbetaren
meddela sin överordnad, alternativt regionens chefsjurist eller regionens revisorer.
Regionen hänvisar även till att man som invånare kan anmäla oegentligheter via
regionens växel eller via regionens webbplats, där exempelvis funktionen “Säg vad du
tycker” finns. Här finns en möjlighet att vara anonym.
Vid intervjuer framgår att vissa menar att “Säg vad du tycker” finns som en anonym väg
att anmäla oegentligheter, medan andra menar att den funktionen bara är till för
regionens medborgare. Många upplever att det inte finns någon utsedd funktion dit man
kan vända sig, utan menar på att om något skulle inträffa så vänder man sig till någon i
linjen, först sin chef eller om det rör chefen till chefens chef, vilket även framgår i
riktlinjerna. Är det högt upp i organisationen oegentligheterna förekommer eller att det är
personen man skulle vänt sig till som man hört eller misstänker något om är det inte lika
självklart var man ska vända sig. Samma sak framförs beträffande potentiella
misstankar mot politiker. En del menar att de skulle gå direkt till polisen och göra en
polisanmälan, medan andra skulle ta upp det med någon annan högre uppsatt i linjen,
eller någon högre uppsatt man har förtroende för på någon annan avdelning. Att
använda “Säg vad du tycker” eller anmäla till någon annan i regionen anses inte helt
ändamålsenligt om det är regionen själva som ska utreda en intern incident. Här
framförs det att det vore mer ändamålsenligt om en extern, oberoende part utredde.
Bedömning
Ej uppfyllt.
Det finns ingen tydlig och ändamålsenlig kanal för lämnande av information (bland annat
visselblåsarfunktion) kring misstänkt muta för anställda och politiker.
Funktionen “Säg vad du tycker” finns på regionens hemsida, men den framställs som en
funktion för regionens medborgare. Det som kommer in via “Säg vad du tycker”
hanteras dessutom internt av personal inom regionen, vilket gör att det potentiellt kan bli
den person som misstänks som till slut får hantera ärendet, vilket inte bedöms
ändamålsenligt.
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Revisionsfråga 5

Sker information och utbildning till tjänstepersoner, politiker och leverantörer avseende
mutor i tillräcklig omfattning och frekvens?
Iakttagelser
Nya chefer i organisationen genomför ett chefsprogram med relativt omfattande
utbildning. Den utbildningen innefattar ett pass som rör mutor och korruption som en av
regionens jurister håller i. Utbildningspasset är två timmar långt och tar upp etiska
dilemman, allmän information om mutor och korruption samt var man kan hitta
regionens riktlinjer mot mutor och korruption. Efter genomförd utbildning finns ingen
uppföljande utbildning om mutor och korruption. Det påpekas även att trots att
utbildningen ska vara obligatorisk är det inte alla chefer som genomför den. Det är inte
heller alla chefer vi pratat med som genomgått utbildning i mutor och korruption.
Det finns tankar om att spela in material kring mutor och korruption som kan användas i
utbildningssyfte och som då ska ligga på intranätet. I dagsläget finns det ingen sådan
utbildning anställda kan ta del av och inget utbildningstillfälle ges till övrig personal som
inte är chefer. En av förvaltningarna har en egen utbildning för nyanställda. Det är en
halvdag där flera punkter tas upp och då är mutor och korruption en av punkterna.
Vid inledningen av varje mandatperiod hålls en övergripande utbildning för alla
förtroendevalda. Även denna håller en av regionens jurister i. Den utbildningen är ca 20
minuter lång och där ingår mutor, korruption och jäv även om detta inte är enskilt fokus i
utbildningen. Ett önskemål från både anställda och förtroendevalda uppges vara att
införa uppsamlingstillfällen där man går igenom mutor och korruption. Det förekommer
att förtroendevalda byts ut under mandatperioden och de nya som kommer in får
normalt ingen utbildning i saken. Under intervjuerna framgår även att det är önskvärt om
utbildning eller föreläsningar kring mutor och korruption i alla fall hålls en gång om året
eller vartannat år, exempelvis på ledningsgruppsmöten eller arbetsplatsträffar.
Det påpekas även att om det är någon händelse som inträffat eller liknande som får
mutor och korruption på tal, då kan det förekomma att man pratar om det på exempelvis
ett arbetsplatsmöte, även om detta inte kan betraktas som en konkret utbildning.
Det sker ingen utbildning i hur regionens riktlinjer mot mutor och korruption ska följas.
Cheferna får en introduktion när de börjar och får då information om var de kan hitta
riktlinjerna. Cheferna förväntas sedan ta till sig informationen. De enheter som jobbar
nära områden där mutor och korruption är mer förekommande tar i större utsträckning
till sig av informationen och jobbar mer aktivt med att diskutera mutor och korruption.
Kommer det nya riktlinjer och revideringar ska cheferna få information om det och då
brukar cheferna ta upp dessa med personalen på dem enhetsmöten de har. Varje chef
ska säkerställa att personalen är informerad om vilka riktlinjer som gäller.
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Bedömning
Delvis uppfyllt.
Information och utbildning till tjänstepersoner, politiker och leverantörer avseende mutor
sker delvis i tillräcklig omfattning och frekvens.
Det material som används på chefsskolan och vid utbildningstillfällen med de
förtroendevalda är gediget, men det är endast nya chefer och nya förtroendevalda som
får ta del av materialet. Övrig personal i regionen får ingen eller begränsad utbildning
inom området. Det finns inte heller några uppföljningsutbildningar att gå om man en
gång har fått utbildning inom området.
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Revisionell bedömning
Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att
regionstyrelsens och de granskade nämndernas förebyggande arbete mot mutor inom
upphandling och inköp delvis är ändamålsenligt. Bedömningen grundar sig på
bedömningen av de upprättade revisionsfrågor som redovisas nedan.

Revisionsfråga

Kommentar

Är området mutor
beaktat i nämnders
riskanalys och interna
kontrollplan?

Ej uppfyllt
Området mutor är inte beaktat i
nämnders riskanalys och interna
kontrollplan.

Finns det adekvata
riktlinjer (exempelvis
inom
direktupphandling,
antikorruptionspolicy,
tips- och
incidenthantering,
värdegrund, jäv,
uppförandekod för
leverantörer med
ändamålsenligt
innehåll?

Uppfyllt
Det finns adekvata riktlinjer inom
området med ändamålsenligt
innehåll.

Sker uppföljning av
riktlinjernas
efterlevnad i tillräcklig
omfattning och
frekvens avseende
mutor och
korruption?

Ej uppfyllt
Uppföljningen av riktlinjernas
efterlevnad sker inte i tillräcklig
omfattning och frekvens
avseende mutor och korruption.
Det saknas dessutom rutiner för
uppföljning.

Finns det en tydlig
och ändamålsenlig
kanal för lämnande
av information (bland
annat
visselblåsarfunktion)
kring misstänkt muta
för anställda och
politiker?

Ej uppfyllt
Det finns ingen kanal för
lämnande av information
(visselblåsarfunktion) kring
misstänkt muta för anställda och
politiker.
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Sker information och
utbildning till
tjänstepersoner,
politiker och
leverantörer
avseende mutor i
tillräcklig omfattning
och frekvens?

Delvis uppfyllt
Utbildningen som erbjuds inom
regionen är gedigen, men det är
endast nya chefer och nya
förtroendevalda som tar del.
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Rekommendationer
Mot bakgrund av granskningsresultatet rekommenderar vi regionstyrelsen och granskade
nämnder att:
●

Tillse att det förebyggande arbetet kring mutor och korruption tas upp i den interna
kontrollplanen och att uppföljningen sker i tillräcklig omfattning och frekvens.

●

Tillse att en extern visselblåsarfunktion inrättas.

●

Tillse att samtliga medarbetare bör erbjudas utbildning inom området. Samtliga
chefer samt särskilt utsatta medarbetare bör genomgå utbildning som minst en gång
årligen.
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Bilaga
Dokument PwC har tagit del av
Namn på dokument

Typ av dokument

Chefsskolan 2020 - Juridik i
offentlig förvaltning

Utbildningsmaterial
chefsskolan
Riktlinjer för
direktupphandling
Obligatorisk mall för
dokumentation av
direktupphandlingar över
100 000 SEK

Direktupphandling
Dokumentation av
direktupphandling
Direktupphandlingsmall för
tjänster, direktupphandlingsmall
för varor samt
direktupphandlingsmall för MTU
(medicinteknisk utrustning)
En gemensam
organisationskultur - Ett Region
Gotland
Etiska dilemman chefsskolan
Indikatorer till
styrkort
2020 - 2023
Intern kontrollplan 2020 Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Internkontrollplan 2020 - Miljöoch byggnämnden
Intern kontroll 2020 Teknikförvaltningen
Introduktion av nyanställda
medarbetare - checklista
Juridik för chefer i offentlig
förvaltning
Kod mot korruption i näringslivet
Ledarskap i Region Gotland
Matris riskanalys
Medarbetarsamtal
Medborgarförslag. Förslag att
inrätta en s.k.
”visselblåsarfunktion”
(Whistleblowerfunktion) för anställda inom
Region Gotland
Medborgarförslag om att inrätta
en s.k. ”Visselblåsarfunktion”

Dokument senast
uppdaterat

Mallar för
direktupphandlingar,
baserat på om det är en
vara eller tjänst
Nulägeskartläggning

November 2019

Utbildningsmaterial
chefsskolan

November 2019

Indikatorer till
styrkort

November 2019

Intern kontrollplan

Maj 2020

Protokollsutdrag

Oktober 2020

Tjänsteskrivelse

Oktober 2020

Checklista för
nyanställda
Utbildningsmaterial
chefsskolan 2020
Material från institutet
mot mutor
Region Gotlands
ledarstrategi
Matris för riskanalys
Mall medarbetarsamtal

Augusti 2020

Protokoll

Augusti 2018

Tjänsteskrivelse

Oktober 2018

November 2015

16

(Whistleblower-funktion) för
anställda inom Region Gotland
Personalhandbok
Rapport om intern kontroll Tekniska nämnden
Regionstyrelsens plan för intern
kontroll 2020
Results RG tot
Riktlinjer för intern kontroll med
tillämpningsanvisningar
Riktlinjer mot mutor och
korruption
Riktlinjer utifrån Region Gotlands
upphandlingspolicy
Sociala och etiska krav

Uppförandekod för leverantörer
Upphandlingspolicy för Region
Gotland
Utbildning behörig beställare
Verksamhetsplan
2020
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Visselblåsarfunktion

Utdrag ur
personalhandbok
Rapport om intern
kontroll

Februari 2018
Oktober 2020

Intern kontrollplan
Utdrag av resultat från
den senaste medarbetarundersökningen
Riktlinjer för intern
kontroll
Regionens riktlinjer mot
mutor och korruption
Riktlinjer
Sociala och etiska krav
som finns på regionens
hemsida
Sveriges regioner och
landstings
uppförandekod för
leverantörer
Upphandlingspolicy

Juni 2013
Juni 2015
Juni 2015
September 2019

Februari 2013
September 2015

Ekonomiavdelningens
utbildningsmaterial för
behöriga beställare
Verksamhetsplan
Beslutsunderlag
visselblåsarfunktion

Juni 2020

17
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Carin Hultgren

Fredrik Flodin

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan från den 19 oktober 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av
och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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RS 2021/441
12 mars 2021

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Återlämnande av bankgaranti Västerhejde Bjärs 2:1 mfl
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att återlämna bankgaranti avseende Västerhejde Bjärs 2:1
och 1:3 till exploatören.

Sammanfattning

Ett exploateringsavtal (bilaga) för utbyggnad av del av fastigheterna Västerhejde Bjärs
2:1 och 1:3 beslutades av kommunstyrelsen 2010-10-28 (§ 239).
Exploateringsområdet, som motsvarar planområdet, är beläget intill väg 140, ca 2,5
km söder om Vibble, se karta. Exploateringsavtalet innebar bland annat ett åtagande
för exploatören när det gällde anläggande av gator och övrig allmän platsmark inom
planområdet, samt bildande av nödvändiga gemensamhetsanläggningar. I enlighet
med exploateringsavtalet ställde exploatören ut en säkerhet om 550 000 kr i form av
bankgaranti till kommunen (bilaga). Säkerheten skulle återlämnas när exploatören
fullgjort samtliga sina åtaganden enligt exploateringsavtalet, inklusive
garantibesiktning av gatan.

Karta. Exploateringsområdet är beläget strax sydväst om Västerhejde skola
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Efter dialog med teknikförvaltningen konstaterar regionstyrelseförvaltningen att
området nu är anslutet till det regionala VA-nätet. Ledningsrätt har bildats för
regionens anläggningar, som utgörs av vatten- och spillvattenledningar samt
pumpstation. Regionen är inte huvudman för gata och övrig allmän platsmark. Det
konstateras också att alla tomter är sedan länge sålda och att området är utbyggt i
enlighet med detaljplan och exploateringsavtal. Gatan slutbesiktigades i november
2011 (bilaga). För gatan och den övriga allmänna platsmarken samt för dagvattnet
bildades under 2014 nödvändiga gemensamhetsanläggningar.
Exploatören har nu återkommit i frågan och vill att regionen återlämnar
bankgarantin. Redan 2012 hörde exploatören av sig och ville ha tillbaka garantin.
Denne fick då svaret att garantin kunde återlämnas i sin helhet när
gemensamhetsanläggning bildats och garantibesiktningen av gatan utförts. Sedan
bildandet av gemensamhetsanläggningar 2014 är garantibesiktning av gatan det enda
som återstår av exploatörens skyldigheter enligt exploateringsavtalet.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att garantitiden för gatans anläggande sedan
länge löpt ut och att den för ändamålet bildade samfällighetsföreningen sedan snart
sju år äger och sköter gatan. Det finns inte längre någon anledning att genomföra en
garantibesiktning. Förvaltningen gör därför bedömningen att bankgarantin kan
återlämnas till exploatören och föreslår att regionstyrelsen fattar beslut i enlighet med
detta.
Beslutsunderlag

Exploateringsavtal Västerhejde Bjärs 2:1 mfl 2010-10-28
Bankgaranti Bjärs 2:1 mfl 2012-10-31
Slutbesiktningsprotokoll gata 2011-11-02

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Teknikförvaltningen, mark & stadsmiljöenheten
Regionstyrelseförvaltningen, enheten samhällsplanering
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Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Samråd om vattenförvaltning 2021-2027
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar


att till Vattenmyndigheten för Södra Östersjön inlämna remissvar enligt upprättat
förslag.

Sammanfattning

Vattenmyndigheternas tre huvudsakliga verktyg i arbetet med förvaltningen av
Sveriges vatten är förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Dessa tre
hänger ihop och revideras inför varje ny sexårsperiod. Vattenförvaltningen bygger
helt på EU:s vattendirektiv, vars övergripande mål är att alla vattenförekomster inom
EU ska uppnå god status.
Enligt vattenförvaltningsförordningen får åtgärdsprogrammet bara riktas mot
myndigheter och kommuner. De ska genom sin tjänsteutövning och tillgängliga
styrmedel säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten följs och att nödvändiga
fysiska åtgärder genomförs.
Föreliggande åtgärdsprogram är det tredje i ordningen och sträcker sig fram till
2027.
Kritiken mot vattenförvaltningssystemet har varit stark genom åren, inte minst från
kommunorganisationer som Sveriges kommuner och regioner och Svensk Vatten.
Likt många andra har dessa organisationer pekat på att hela åtgärdsprogrammet är
ofinansierat, att staten frångår den kommunala finansieringsprincipen, att
kommunerna inte får vara med och prioritera vilka åtgärder som ska utföras, att
rättssäkerheten är svag i och med att statusklassningar och åtgärdsförslag är
utarbetade av tjänstepersoner i ett inte helt igenom transparent system.
Miljö- och byggnämnden och tekniska nämnden framför i sina interna remissvar
ingen genomgripande kritik mot åtgärderna i sig, möjligtvis med något undantag.
Kritiken gäller mestadels att tiden för genomförande är för kort och att resurser
saknas för att göra det snabbare än planerat. Tittar man ett antal förvaltningsperioder
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bakåt finns dock inget tydligt samband mellan de tidpunkter vattenförvaltningens
anger att en åtgärd ska vara genomförd och resurssättningen inom Region Gotland.
Ärendebeskrivning

Alla länder inom EU arbetar sedan 2000 med en gemensam vattenpolitik, vars
övergripande mål är att alla vattenförekomster inom EU ska uppnå god status. God
status innebär god ekologisk och kemisk status i alla inlands- och kustvatten och för
grundvatten, förutom god vattenkemisk status, även god kvantitativ status. Arbetet
styrs av EU:s ramdirektiv för vatten. Direktivet har införts i svenskt lagstiftning,
främst 5 kap. miljöbalken, vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och förordning
om vattendelegationer (2017:872).
Vattenmyndigheternas tre huvudsakliga verktyg i arbetet med förvaltningen av
Sveriges vatten är förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Dessa tre
hänger ihop och revideras inför varje ny sexårsperiod. Deras roll är att presentera den
samlade kunskapen från alla delar av samhället och klargöra vem som har ansvar, så
att de gemensamma insatserna så småningom leder till en bättre vattenmiljö.
Inför varje ny sexårscykel analyseras och beskrivs tillståndet i varje vattenförekomst.
Klassningen utgår från ekologisk status samt kemisk status. Olika kvalitetsfaktorer,
till exempel bottenfauna, fiskförekomst, försurning och näringsämnen bedöms och
ger grund för klassningen. Statusen hos en vattenförekomst kan klassas som dålig,
otillfredsställande, måttlig, god eller hög.
Utifrån tillståndet och belastning på varje vattenförekomst arbetas ett åtgärdsprogram fram, som är specifikt för respektive vattenförekomst. För varje
vattenförekomst fastställs vilket kvalitetskrav som ska gälla, det vill säga vilken
miljökvalitetsnorm som ska uppnås vid en viss tidpunkt.
I Sverige är det sex regionala vattenmyndigheter som sätter samman förvaltningsplan
och åtgärdsprogram för respektive vattendistrikt. Till åtgärdsprogrammet hör också
en miljökonsekvensbeskrivning.
Kommunerna intar en särställning i och med att det är den enda av nio aktörer som
finns med i alla vattenförvaltningens delmoment (styrning, vägledning, tillsyn,
verksamhetsutövning, vattenanvändning samt vattenvård).
Gotland tillhör tillsammans med Skåne och stora delar av Småland Södra Östersjöns
vattendistrikt. Distriktet är indelat i 59 åtgärdsområden, som till stor del är identiska
med avrinningsområdena, och därmed indelningen för vattenråden.
Enligt vattenförvaltningsförordningen får åtgärdsprogrammet bara riktas mot
myndigheter och kommuner. De ska genom sin tjänsteutövning och tillgängliga
styrmedel säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten följs och att nödvändiga
fysiska åtgärder genomförs. Åtgärdsprogrammet stöds även av miljöbalken, som slår
fast att myndigheter och kommuner inom sina ansvarsområden ska vidta de åtgärder
som behövs enligt det åtgärdsprogram som vattendelegationerna fastställer.
Åtgärderna kan genomföras direkt av myndigheten, av en verksamhetsutövare eller
av annan aktör som myndigheten bestämmer. Åtgärdsprogrammet visar på vem som
är ansvarig, vad som behöver göras och var.
Myndigheter och kommuner rapporterar årligen i enkätform hur de har arbetat med
åtgärderna. Rapporteringen är ett viktigt verktyg för att följa upp åtgärdsarbetet och
se om förändringar behöver göras till nästa förvaltningscykel.
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Föreliggande åtgärdsprogram är det tredje i ordningen. Vid slutet av denna
åtgärdsperiod, 2027, kommer nästan trettio år gått sedan vattendirektivet antogs av
EU. Samrådet omfattar
Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 för Södra Östersjöns vattendistrikt
Förslag till åtgärdsprogram 2021-2027 för Södra Östersjöns vattendistrikt
Förslag till miljökvalitetsnormer 2021-2027 för Södra Östersjöns
vattendistrikt samt
 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till åtgärdsprogram 2021-2027
 Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka för
Södra Östersjöns vattendistrikt
Hela databasen VISS, som innehåller information om alla vattenförekomster i
Sverige, utgör också underlagsmaterial.




Region Gotland har genom remiss 2020-10-30 beretts tillfälle att lämna synpunkter.
Regionstyrelseförvaltningen har 2020-11-10 skickat intern remiss till tekniska
nämnden och miljö- och byggnämnden. Båda nämnderna har svarat.
Vattenmyndigheten i Kalmar har tillsammans med Länsstyrelsen på Gotland också
genomfört ett digitalt samrådsmöte på Gotland i januari 2021.
Bedömning

Vid det här laget torde det vara allmänt bekant att kritiken mot hela vattenförvaltningssystemet varit stark för att inte säga massiv genom åren, inte minst från
kommunorganisationer som Sveriges kommuner och regioner och Svensk Vatten.
Likt många andra har dessa organisationer pekat på att hela åtgärdsprogrammet är
ofinansierat, att staten frångår den kommunala finansieringsprincipen, att
kommunerna inte får vara med och prioritera vilka åtgärder som ska utföras, att
rättssäkerheten är svag i och med att statusklassningar och åtgärdsförslag är
utarbetade av tjänstepersoner i ett inte helt igenom transparent system.
Vidare att vattenfrågorna inte kan hanteras separat från annan lagstyrd tillsynsverksamhet, att Vattendelegationernas beslut inte går att överklaga och att
Vattenmyndigheten inte uppfyllt sitt åtagande när det gäller att klassa vilka
vattendrag, i exempelvis stadsmiljö eller i utdikade jordbruksområden, som ska
anses kraftigt modifierade och därmed få lägre krav.
Listan kan göras längre. De flesta remissinstanser brukar dock framhålla att man
sympatiserar med EU-direktivets mål; att alla vattenförekomster ska vara rena och
friska. Motsvarande målsättningar återfinns sannolikt i alla svenska regionala
utvecklingsstrategier och kommunala miljöprogram.
Problemet är att ingen vet hur detta ska gå till eller hur notan ska fördelas. Ingen vet
heller hur mycket alla föreslagna förbättringsförslag skulle kosta att genomföra.
Även om samtliga förbättringsförslag mot förmodan skulle genomföras, vet ingen
om man skulle nå vattendirektivets mål om god status för alla vattenförekomster.
Östersjöns kustvatten, med hög belastning från utsjön, som i sin tur belastas av de
interna fosforutsläppen lagrade i Östersjöns sediment, är ett ofta använt exempel.
Vattenförvaltningssystemet har relativt nyligen utretts (En utvecklad vattenförvaltning,
SOU 2019:66)), men utredningens förslag har ännu inte omsatts i praktiken.
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En beskrivning av samtliga kommunala åtgärder i åtgärdsprogrammet återfinns i
bilaga 1.
Miljö- och byggnämnden är i sitt internremissvar positiv till de flesta av de sex
kommunala åtgärderna, men påpekar samtidigt att tidsperspektivet i några fall är
orealistiskt, speciellt när det gäller tidplanen för dricksvattenskydd (åtgärd 3).
Åtgärden kring fysisk planering (åtgärd 4) kommenterar nämnden inte alls, vilket gör
det svårt att bedöma hur man ser på denna viktiga fråga. Föreslaget att kommunerna
ska verka för att minska utsläppen av dioxin från småskalig förbränning (åtgärd 6)
kan inte finansieras via tillsynsavgifter, påpekar nämnden, och nämner också risken
att informationsinsatser kan ge en mycket liten miljöeffekt.
Tekniska nämnden tar upp att en förvaltningsövergripande vattenplan inte är det
samma som en VA-plan och att medverkan i en sådan plan kräver deltagande av VAavdelningen. När det gäller tillsynsdelen (åtgärd 2) befarar man att tillsynsmyndigheten kan komma att ställa villkor på bättre rening och en ökning av förnyelsetakten
av ledningsnätet. I likhet med miljö- och byggnämnden påpekar man att Region
Gotlands planeringshorisont för dricksvattenskyddet är att detta ska vara klart 2030
och om takten ska öka kommer det kräva mer resurser. Slutligen tar man upp att
dagens VA-plan och dagvattenplan inte utgår från miljökvalitetsnormerna för yt- och
grundvatten, något som Vattenmyndigheten föreslår (åtgärden är inte ny, utan finns
med även i nuvarande åtgärdsprogram som introducerades 2016). När det gäller
ekonomiska konsekvenser lyfter tekniska nämnden slutligen också ekosystemperspektivet och menar att även om det behövs ökade resurser för vattenarbetet på
kort sikt, lönar sig åtgärderna på lång sikt.
Sammanfattningsvis kan sägas att Region Gotland sedan många år arbetar i vattenförvaltningens riktning, även om alla delmoment i varje åtgärd kanske inte beaktas.
Regionstyrelseförvaltningen har svårt att göra en bedömning av i vilken grad
miljökvalitetsnormerna används i det dagliga planarbetet, men har diskuterat frågan
inom arbetet med den nya översiktsplanen. För säkerhets skull avges inget yttrande
just kring den punkten, åtgärd 4.
Facknämnderna framför ingen genomgripande kritik mot åtgärderna i sig, möjligtvis
med undantag av miljö- och byggnämndens kritik mot åtgärd 6 (småskalig
förbränning), utan kritiken gäller mestadels att tiden för genomförande är för kort
och att resurser saknas för att göra det snabbare än planerat. Tittar man ett antal
förvaltningsperioder bakåt finns dock inget tydligt samband mellan de tidpunkter
vattenförvaltningens anger att en åtgärd ska vara genomförd och resurssättningen
inom Region Gotland.
Den större frågan, kring hur vattenförvaltningen ska organiseras, kommunernas roll
och åtgärdsarbetets finansiering, är självfallet mycket viktig, inte minst för ett
jordbrukslän som Gotland. Regionstyrelseförvaltningen kan dock konstatera att
underlagen från facknämnderna inte ger tillräcklig med argument för att framföra
någonting substantiellt kring detta i samrådet och har därför upprättat ett förslag till
yttrande i linje med dessas yttranden.
Barn- och genusperspektiv - En hållbar vattenförvaltning ingår i så gott som alla
program och direktiv som berör vatten. Såväl Agenda 2030, de svenska miljökvalitetsmålen som den nyantagna regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040
pekar alla på att vattenarbetet är viktigt för de som är unga nu och för framtida
generationer.
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Landsbygdsperspektiv – En hållbar vattenförvaltning är viktig för såväl stad som
landsbygd. För landsbygden och de areella näringarna, som inte har samma tillgång
till kommunala vatten- och avloppstjänster, är god tillgång till vatten av bra kvalitet
helt avgörande. Frågan om hur kostnaderna för att nå vattenförvaltningens mål ska
fördelas mellan stad och land bedöms inte vara tillräckligt diskuterad.
Ekonomisk konsekvensanalys – Någon analys av regionala effekter av åtgärdsprogrammet har Region Gotland inte resurser att utföra, men i förslaget till yttrande
lyfts att det är viktigt för en region med relativt svag ekonomi och konkurrenskänslig
jordbrukssektor att förändringar och internalisering av kostnader sker på ett sätt som
tar hänsyn även till den regionala ekonomin.
I ett större perspektiv är vattenresurserna i vår miljö en av många ekosystemtjänster
naturen står för. En hållbar vattenförvaltning innebär att vi möjliggör att dessa
”gratistjänster” kan upprätthållas. Alternativet är mycket höga framtida kostnader för
att återskapa de tjänster som är mer eller mindre gratis idag. På kort-medellång sikt
behövs det ökade resurser för att säkra ekosystemtjänsterna kring vatten.
Alternativet att inte göra någonting är på lång sikt dyrare.
Beslutsunderlag

− Samråd om vattenförvaltningens förvaltningsplan, åtgärdsplan och
miljökvalitetsnormer i Södra Östersjöns vattendistrikt, Vattenmyndigheten, 202010-30
− Tekniska nämnden, § 33, 2021-02-17
− Miljö- och byggnämnden, § 46, 2021-03-16
− Samråd om vattenförvaltning 2021-2027, regionstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse, 2021-03-29
− Samråd om vattenförvaltning 2021-2027, upprättat förslag till yttrande, 2021-0329
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TN-reg
MBN-reg

Bilaga 1. Sammanfattning av åtgärderna riktade till kommuner i Vattenmyndighetens förslag till
åtgärdsprogram 2021–2027 för Södra Östersjöns vattendistrikt
Bilaga 2. Tekniska nämnden, § 33, 2021-02-17
Bilaga 3. Miljö- och byggnämnden, § 46, 2021-03-16
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Bilaga 1

Sammanfattning av åtgärderna riktade till kommuner i
Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram 2021–2027 för Södra
Östersjöns vattendistrikt
Åtgärd 1 – Vattenplanering

Kommunerna ska genomföra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en
helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Vattenplaneringen ska ha fokus
på de yt- och grundvattenförekomster där det behövs åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas.
Den förvaltningsövergripande vattenplaneringen ska dessutom innehålla
a) en plan för vattenanvändning i ett förändrat klimat med utgångspunkt i den
regionala vattenförsörjningsplanen.
Åtgärden bör också innehålla
b) en plan för samverkan med berörda kommuner inom kommunens
avrinningsområden.
Den förvaltningsövergripande vattenplaneringen ska säkerställa att miljökvalitetsnormerna beaktas i alla tillämpliga delar av kommunens verksamhet. I följande planer
ska vattenplaneringen kunna tillämpas:
a) översikts- och detaljplaner,
b) planer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan) och
c) tillsynsplan och behovsutredning för miljöfarlig verksamhet, små avlopp,
vattenskyddsområden, förorenade områden, jordbruk.
Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets fastställande och
ska sedan uppdateras kontinuerligt.
Åtgärd 2 – Miljötillsyn

Kommunerna ska särskilt utöka och prioritera sin tillsyn av
a) miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalkens (MB 1998:808) 9 kap.
b) förorenade områden enligt MB 10 kap.
c) jordbruk och annan verksamhet enligt MB 12 kap.
Detta innebär att kommunerna ska:
•

i sin tillsynsplanering, prioritera tillsyn av miljöfarliga verksamheter som bidrar
till att miljökvalitetsnormerna inte följs eller riskerar att inte följas.

•

i sin tillsyn av miljöfarliga verksamheter, ställa de krav som behövs där det
finns en risk att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av
påverkan från den aktuella verksamheten.
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i sin tillsyn av förorenade områden, särskilt prioritera och ställa krav på
utredningar och åtgärder, så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Kommunen ska därefter följa upp och säkerställa att det vid de verksamheter som
påverkar vattenkvalitén genomförs de åtgärder som behövs för att följa
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten.
Åtgärden och ska genomföras kontinuerligt.
Åtgärd 3 – Dricksvattenskydd

Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida
dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt
a) anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter,
exempelvis i form av vattenskyddsområde, för vattentäkter som försörjer fler än
50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn
b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före införandet av
(miljöbalk (1998:808) (MB)) (1 januari 1999) och vattenskyddsområden där behov
finns att revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att
tillräckligt skydd uppnås
c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden
d) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt- och grundvattentäkter har tillstånd
för vattenuttag. Åtgärden ska genomföras i samarbete med Länsstyrelserna.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
Åtgärd 4 - Fysisk planering

Kommunerna ska inom sin myndighetsutövning genomföra översikts- och
detaljplanering samt prövning och tillsyn enligt (plan- och bygglag (2010:900) (PBL)),
på ett sådant sätt att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten
kan följas. Kommunerna ska särskilt:
a) tydliggöra att miljökvalitetsnormerna för vatten är bindande och ska därmed
ligga till grund för planer och beslut,
b) bevaka att lokala prioriteringar enligt översiktsplanen följer de aktuella
planeringsunderlagen på lokal, regional och nationell nivå inklusive skydd och
restaurering av kustnära miljöer på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för
vatten kan följas,
c) bevaka att de regionala vattenförsörjningsplanerna inarbetas i översiktsplanen
Åtgärden ska så långt som möjligt hänvisa till Vatteninformationssystem Sverige
(VISS), som planeringsunderlag.
Åtgärden behöver genomföras i samråd med länsstyrelserna. Åtgärden bör även
samverkas med berörda kommuner inom avrinningsområdet. Kontinuerlig
samverkan med Boverket är också viktigt.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
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Åtgärd 5 – VA-plan inklusive dagvatten

Kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och
dagvatten (VA-plan) och genomföra åtgärder i enlighet med planen så att
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. Denna ska bland annat
innehålla:
a) en beskrivning hur vattenförekomsternas status kan komma att påverkas av
vatten och avloppshanteringen i kommunen
b) en riskanalys för de vattenförekomster som riskerar att inte följa
miljökvalitetsnormerna.
Samverkan ska ske med berörd länsstyrelse.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Åtgärd 6 – Dioxiner från småskalig förbränning

Kommunerna ska verka för att minska utsläppen av dioxiner och dioxinlika
föreningar från småskalig förbränning. Åtgärden ska genomföras i samverkan med
Naturvårdsverket, Energimyndigheten och länsstyrelserna. Åtgärden ska genomföras
så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna
för vatten ska kunna följas. Åtgärden ska genomföras kontinuerligt.
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Vattenmyndigheten i Södra Östersjön/
Länsstyrelsen Kalmar län

Samråd om vattenförvaltning 2021-2027

Sammanfattning

Det finns en väl känd övergripande kritik mot många delar av vattenförvaltningssystemet. Region Gotland anser att det krävs en nära dialog mellan staten i form av
vattenmyndigheten och respektive kommun för att kunna kraftsamla kring de
viktigaste åtgärderna. Region Gotlands facknämnder (miljö- och byggnämnden samt
tekniska nämnden) framför ingen genomgripande kritik mot åtgärdsförslagen i sig,
utan kritiken gäller mestadels att tiden för genomförande är för kort och att resurser
saknas. Ibland för genomförandet i sig, ibland för att göra det inom den tidsrymd
åtgärdsförslaget anger.
Region Gotland har beretts tillfälle att yttra sig i samrådet kring förslaget till ny
förvaltningsplan respektive nytt åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt,
förvaltningscykeln 2021-2027.
Allmänna kommentarer

Region Gotland delar i de flesta fall de synpunkter som Sveriges kommuner och
regioner (SKR) och Svensk Vatten kommer att föra fram i sina respektive yttranden
till Vattenmyndigheten. Det gäller kritiken att hela åtgärdsprogrammet är
ofinansierat, att staten frångår den kommunala finansieringsprincipen, att
kommunerna inte får vara med och prioritera vilka åtgärder som ska utföras, att
rättssäkerheten är svag i och med att statusklassningar och åtgärdsförslag är
utarbetade av tjänstepersoner i ett inte helt igenom transparent system.
Vidare att vattenfrågorna inte kan hanteras separat från annan lagstyrd tillsynsverksamhet, att Vattendelegationernas beslut inte går att överklaga och att
Vattenmyndigheten inte uppfyllt sitt åtagande när det gäller att klassa vilka
vattendrag, i exempelvis stadsmiljö eller i utdikade jordbruksområden, som ska
anses kraftigt modifierade och därmed få lägre krav.
Region Gotland anser att det krävs en nära dialog mellan staten i form av
vattenmyndigheten och respektive kommun för att kunna kraftsamla kring de
viktigaste åtgärderna.
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Det ligger i sakens natur att samhälle och näringar på Gotland på sikt kommer att
påverkas på olika sätt av åtgärdsprogrammet. Kostnader kan uppkomma, kostnader
som tidigare varit externaliserade. Någon analys av regionala effekter av åtgärdsprogrammet har Region Gotland inte resurser att utföra, men det är viktigt för en
region med relativt svag ekonomi och konkurrenskänslig jordbrukssektor att
förändringar och internalisering av kostnader sker på ett sätt som tar hänsyn även till
den regionala ekonomin.
Specifika kommentarer

De specifika synpunkterna har avgränsats till de sex föreslagna åtgärderna för
kommunerna i åtgärdsprogrammet.
Åtgärd 1 – Vattenplanering:
Förslaget till en förvaltningsövergripande vattenplanering är i grunden positiv, men
det bör vara upp till varje kommun att utforma hur denna planering ska se ut. Region
Gotland har redan tillgång till ett omfattande underlag i form av VA-plan bestående
av sju delplaner, en regional vattenförsörjningsplan och inom kort en uppdaterad
översiktsplan där det redovisas hur den fysiska planeringen bidrar till att uppfylla
miljökvalitetsnormerna för vatten. Förutom dessa nio dokument finns ytterligare nio
styrdokument – statliga såväl som regionala/kommunala – som i någon form
handlar om vatten på och runt Gotland. Det är inte säkert att effektiviteten i
åtgärdsarbetet gynnas av krav på ytterligare planer.
Åtgärd 2 – Miljötillsyn
Region Gotland har inget emot att prioritera tillsyn där risk finns att miljökvalitetsnormerna inte följs. Hänsyn måste dock tas till att behovet av reinvesteringar i VAsystemet är stora och resurserna begränsade.
Arbete med förorenade områden pågår, men är resurskrävande och kräver ofta
många års arbete innan resultat kan uppnås.
Tillsynstakten gällande små avlopp inom Region Gotland är hög. Gotland har tunna
jordlager och en genomsläpplig berggrund, därmed riskerar dåligt renat avloppsvattnet att snabbt nå och förorena grundvattnet. Detta faktum, i kombination med en
stor andel enskilda avlopp, har gjort att tillsynen av enskilda avlopp varit ett
prioriterat område sedan 2009. Fram till 2021 har 72 av öns 93 socknar inventerats.
Region Gotland anser därför att tillsynstakten inom området små avlopp inte
behöver utökas/prioriteras ytterligare.
Åtgärd 3 – Dricksvattenskydd:
Det är positivt att krav lyfts fram på att genomföra nya samt revidera befintliga
vattenskyddsområden samt att det ska säkerställas att tillstånd finns för allmänna
vattentäkter. Inom Region Gotland finns det många kommunala vattentäkter och
vattenskyddsområden som är utspridda över hela Gotland. Det finns både större och
mindre yt- och grundvattentäkter. Ett arbete pågår med att tillskapa nya vattentäkter,
förbättra befintliga vattentäkter, bygga ut ledningsnät, genomföra vattenskyddsområden med mera enligt den VA-plan som antogs 2018.
Flertalet av befintliga vattenskyddsområden är äldre och behöver revideras. Att
genomföra ett nytt vattenskyddsområde samt att söka tillstånd för vattenuttag är
tidskrävande och kräver mycket resurser likväl för små som stora
vattenskyddsområden eller vattenuttag. För Region Gotland kommer det därför att
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bli mycket svårt att genomföra åtgärd 3 (punkt a, b, d) inom angiven tidsperiod.
Krav för genomförande bör istället anpassas efter vad som är realistiskt att
genomföra. Inom Region Gotland pågår ett arbete med att genomföra riktad tillsyn
inom nya/reviderade vattenskyddsområden, ett arbete som sker i samarbete mellan
huvudman och tillsynsmyndighet. Genom detta tillsynsarbete har information
inhämtats om relevanta tillsynsobjekt som finns inom respektive skyddsområde.
Det är även tillsynsmyndighetens uppfattning att återkommande tillsyn behövs inom
vattenskyddsområden både av mindre och större miljöfarliga verksamheter.
Åtgärd 4 - Fysisk planering
Region Gotland väljer att inte kommentera åtgärdsförslaget.
Åtgärd 5 - VA-plan inklusive dagvatten
Region Gotlands tekniska nämnd har inte tagit tydlig ställning för eller emot
förslaget till åtgärd. Eftersom statusen för grundvattenförekomsterna, med
återkommande låga grundvattennivåer, är föremål för ständig övervakning och
åtgärder för att undvika att status försämras, är arbetssättet naturligt. Region Gotland
har tagit fram en VA-plan för åren 2018-2030 och kommer succesivt, vid revideringar av planen, bättre beakta miljökvalitetsnormerna enligt förslaget i åtgärd 5.
Åtgärd 6 - Dioxiner från småskalig förbränning
Region Gotland miljö- och byggnämnd understryker att föreslaget till åtgärd 6 i
huvudsak innebär åtgärder som inte kan finansieras via tillsynsavgifter och att
resurser i så fall måste tillföras, kanske i form av riktade statliga kampanjmedel.
Nämnden pekar också på risken att informationsinsatser ibland har en tendens att ge
mycket liten miljöeffekt.
Åtgärdsprogrammets konsekvenser
I kapitel 3 görs en ekonomisk analys av de konsekvenser som åtgärdsprogrammet
kan leda till. Här framgår att kostnaderna är stora för kommunerna. Region Gotland
miljö- och byggnämnd påpekar att man finansierar sin verksamhet med skattemedel
samt tillsynsavgifter. För att kunna intensifiera insatser enligt åtgärdsprogrammet
krävs ökade resurser för tillsynsmyndigheten och detta kan enbart delvis finansieras
med tillsynsavgifter.
Regionstyrelsen ställer sig bakom konstaterandet och vill avslutningsvis åter lyfta att
den kommunala finansieringsprincipen måste utgöra grund när staten ålägger
kommunerna att göra insatser. De senaste årens ökade möjligheter för kommunerna
att söka bidrag på vattenområdet (dricksvattenbidrag, åtgärder mot mikroplaster i
dagvatten, LOVA-medel etc.), är en bra utveckling, men bör inte förväxlas med
grundläggande finansiering för vattenförvaltningen.
Regionstyrelsen

Eva Nypelius
Ordförande Regionstyrelsen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Missiv

Samråd om vattenförvaltning
i Södra Östersjöns vattendistrikt
Vad behöver göras för att det i framtiden ska finnas tillräckligt med vatten av god kvalitet?
Det är en fråga för både ekosystemen och för samhället. Vi vill veta vad ni tycker. Välkommen
att lämna synpunkter på våra förslag!
Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt har tagit fram förslag till
förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med
åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021–2027. Dessa förslag samråds
under sex månader, 1 november 2020–30 april 2021. Synpunkter på samrådsdokumenten ska
ha inkommit till Vattenmyndigheten senast den 30 april 2021.
Alla länder i Europeiska unionen arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, som
styrs av det så kallade vattendirektivet. Syftet med direktivet är att skydda och förbättra
vattenkvaliteten i vattendrag, sjöar, grundvatten och kustnära havsområden. En viktig del i
arbetet är att alla berörda, såväl myndigheter som organisationer, företag och privatpersoner,
ska kunna vara delaktiga. Samrådet syftar till att samla in synpunkter från olika aktörer så att
beslut kan fattas utifrån ett så brett underlag som möjligt. Med väl underbyggda och
förankrade beslut har vi bättre förutsättningar att bevara och förbättra Sveriges vatten.
Det samråd som nu börjar har kungjorts i dagstidningar inom hela vattendistriktet.
Samrådshandlingarna och mer information om samrådet finns på vattenmyndigheternas
gemensamma webbplats: www.vattenmyndigheterna.se/samrad. Handlingarna finns också
tillgängliga hos samtliga kommuner och länsstyrelser inom distriktet.
Under samrådsperioden genomförs andra samråd som berör Vattenmyndighetens arbete.
Havs- och vattenmyndigheten samråder om förslag till åtgärdsprogram enligt
havsmiljöförordningen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (se information på
www.havochvatten.se/remiss-åph2020).

Kortare samrådstid för vatten med påverkan från vattenkraft
Regeringen beslutade om ”Nationell plan för omprövning av vattenkraft” (NAP) 25 juni 2020.
Vattenmyndighetens arbete med översyn av vattenkraftens påverkan inklusive eventuella
KMV-utpekanden och undantag följer prioriteringsordningen i den nationella
prövningsplanen. För vissa vattenförekomster kommer därför samråd om
miljökvalitetsnormer att starta senare och pågå kortare tid, från och med 1 mars 2021 till och
med 30 april 2021. Denna kortare samrådstid gäller bara de vattenförekomster, både kraftigt
modifierade (KMV) och naturliga, i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft och som
ska omprövas åren 2022–2024 enligt NAP. Normer för dessa vatten kommer att uppdateras
och ingå i samrådet från den 1 mars 2021. En separat kungörelse gällande samrådstiden för
dessa vattenförekomster kommer att publiceras februari 2021.
För de vattenförekomster som påverkas av vattenkraftsverksamheter som ska prövas senare
än 2024 kommer översynen att göras senare. Det kommer att ske i god tid innan respektive
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prövningstillfälle. Därför finns det i detta samråd bara schabloniserade förslag för de
vattenförekomsternas miljökvalitetsnormer och KMV-utpekanden.

Detta material ingår i samrådet
Förslag till förvaltningsplan för Södra Östersjöns vattendistrikt
Förvaltningsplanen beskriver tillståndet hos vattnen i distriktet, hur vattnet övervakas och
används. Vattnets kvalitet bedöms med hjälp av många faktorer och det samlade resultatet
redovisas i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Förvaltningsplanen ger en bra överblick
av vilka problem och risker som behöver åtgärdas i Södra Östersjöns vattendistrikt. Den
blickar också framåt och pekar ut riktningen för förvaltningen av vattenmiljön i distriktet på
både kort och lång sikt. Förvaltningsplanen för 2021–2027 är indelad i tio kapitel och nio
bilagor.

Förslag till miljökvalitetsnormer för Södra Östersjöns vattendistrikt
Miljökvalitetsnormer säger vilken kvalitet ett vatten ska ha vid en viss tidpunkt och är målet
för förbättringsåtgärderna i åtgärdsprogrammet. Normalt sett ska en vattenförekomst nå
minst ”god status”. Ibland finns det dock anledning att göra undantag och tillåta att vattnet
inte behöver nå upp till god status, eller att god status ska nås vid en senare tidpunkt.
Förslagen till miljökvalitetsnormer som nu samråds finns i VISS: viss.lansstyrelsen.se.
Kapitel 7 i förvaltningsplanen beskriver hur miljökvalitetsnormerna tagits fram.

Förslag till åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt
I Åtgärdsprogrammet lämnar vi förslag på vad myndigheter och kommuner ska göra för att
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Dessa åtgärder är av administrativ art, vilket ofta
innebär att myndigheter och kommuner i sin tur ställer krav på olika aktörer att vidta fysiska
åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Åtgärdsprogrammet beskriver även de
samhällsekonomiska konsekvenserna av åtgärderna liksom de förväntade resultaten i miljön.
Miljökonsekvensbeskrivningen finns i ett särskilt dokument och identifierar och beskriver den
betydande miljöpåverkan som det kan medföra att genomföra åtgärdsprogrammet.
Synpunkter som gäller miljökonsekvenserna kommer att beaktas vid beslut om att fastställa
åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer.

Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka
för Södra Östersjöns vattendistrikt
Delförvaltningsplanen innehåller en beskrivning av de tilltagande problemen med vattenbrist.
Vad är det som orsakar vattenbrist och vilka effekter ger det i samhället? Planen beskriver vad
som sker för att åtgärda och förebygga problemen och innehåller förslag till ytterligare
åtgärder, utöver de som finns i distriktets åtgärdsprogram för vatten. Vi beskriver även kort
på vilket sätt vi hoppas kunna utveckla dokumentet och därför är vi särskilt angelägna om att
få synpunkter och förslag på förbättringar som hjälp i det arbetet.

Underlagsmaterial till samrådet
I Vatteninformationssystem Sverige (VISS) kan du hitta mycket av det underlag som
Vattenmyndigheten har använt för att ta fram samrådshandlingarna. Bland annat finns
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förslag på vilka fysiska åtgärder som kan vidtas var, men det är viktigt att tänka på att även
andra åtgärder mycket väl kan vara aktuella. Huvudsaken är att normerna följs.

Samrådsmöten
Vattenmyndigheten planerar att anordna samrådsmöten. På www.vattenmyndigheterna.se
finns mer information. På grund av pandemisituationen som råder när detta skrivs så är
planen att Vattenmyndigheten genomför de flesta samrådsmöten digitalt. Det kan bli aktuellt
att kombinera digitala möten med fysiska. Mer information om detta kommer senare.

Lämna synpunkter digitalt
Alla som vill får lämna synpunkter på våra förslag!
Vattenmyndigheten kommer att sammanställa alla inkomna synpunkter och bedöma vilka
eventuella förändringar som behöver göras. Exempelvis kan det vara någon fråga vi behöver
arbeta mer med, eller om något behöver förtydligas. Vattendelegationen inom respektive
distrikt kommer sedan att besluta om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027.
Era synpunkter ska ha inkommit till Vattenmyndigheten senast 30 april 2021. Information om
hur ni lämnar synpunkter hittar du på www.vattenmyndigheterna.se/samrad. Följ
instruktionerna på websidan. Under varje rubrik finns handlingar för alla fem
vattendistrikten. Klicka vidare in på Södra Östersjöns vattendistrikt. Ni kan tycka till om hela
eller delar av samrådsmaterialet.
I slutet av detta missiv finns en lista över samrådsinstanser som har fått särskild inbjudan att
delta i samrådet. Samrådet skickas även för kännedom till universitet och högskolor samt
större bransch- och intresseorganisationer i distriktet.
Har du inte tillgång till internet går det bra att skicka in dina handlingar med vanlig post. Det
är viktigt att du anger diarienumret så att vi vet att ditt svar gäller just vårt vattendistrikt. Vi
uppskattar om dina synpunkter kan följa samrådsdokumentets disposition. Adressen är:
Länsstyrelsen Kalmar län
Samrådssvar dnr 537-9478-2020
Att: Vattenmyndigheten i Södra Östersjön
391 86 Kalmar
Tillsammans värnar vi vattnets värden!

Peter Sandwall
Ordförande i vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt
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Sändlista
Regeringskansliet
Finansdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet

Domstolar
Högsta domstolen
Högsta förvaltningsdomstolen
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt
Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, Nacka tingsrätt och Vänersborgs tingsrätt

Centrala myndigheter
Naturvårdsverket
Naturhistoriska riksmuseet
Riksantikvarieämbetet
Sametinget
Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
SMHI
Socialstyrelsen
Statens geotekniska institut
Svenska Kraftnät
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut (SMHI)
Tillväxtverket
Trafikverket
Transportstyrelsen

Bergsstaten
Boverket
Energimyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Försvarsinspektören för hälsa och miljö
Försvarsmakten, Högkvarteret
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Jordbruksverket
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Kustbevakningen
Lantmäteriet
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB)

Länsstyrelser
Länsstyrelsen Kronobergs län
Länsstyrelsen Skåne län
Länsstyrelsen Östergötlands län

Länsstyrelsen Blekinge län
Länsstyrelsen Gotlands län
Länsstyrelsen Jönköpings län
Länsstyrelsen Kalmar län

Regioner
Region Kronoberg
Region Östergötland
Region Skåne
Region Kalmar

Region Blekinge
Region Gotland
Regionförbundet Jönköpings Län
Region Örebro län
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Kommuner
Alvesta kommun
Aneby kommun
Askersunds kommun
Bjuvs kommun
Borgholms kommun
Boxholms kommun
Bromölla kommun
Burlöv kommun
Eksjö kommun
Emmaboda kommun
Eslövs kommun
Finspångs kommun
Gotlands kommun
Habo kommun
Hallsbergs kommun
Helsingborgs kommun
Hjo kommun
Hultsfreds kommun
Hässleholms kommun
Höganäs kommun
Högsby kommun
Hörby kommun
Höör kommun
Jönköpings kommun
Kalmar kommun
Karlsborgs kommun
Karlshamns kommun
Karlskrona kommun
Kinda kommun
Kristianstad kommun

Kävlinge kommun
Landskrona stad
Laxå kommun
Lessebo kommun
Linköpings kommun
Ljungby kommun
Lomma kommun
Lund kommun
Malmö stad
Markaryds kommun
Mjölby kommun
Motala kommun
Mullsjö kommun
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Norrköpings kommun
Nybro kommun
Nyköpings kommun
Nässjö kommun
Olofströms kommun
Osby kommun
Oskarshamns kommun
Oxelösund kommun
Perstorps kommun
Ronneby kommun
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Skurups kommun
Staffanstorps kommun
Svalövs kommun

Svedala kommun
Sävsjö kommun
Söderköping kommun
Sölvesborg kommun
Tibro kommun
Tidaholms kommun
Tingsryds kommun
Tomelilla kommun
Torsås kommun
Tranås kommun
Trelleborg kommun
Töreboda kommun
Uppvidinge kommun
Vadstena kommun
Vaggeryds kommun
Valdemarsviks kommun
Vellinge kommun
Vetlanda kommun
Vimmerby kommun
Värnamo kommun
Västerviks kommun
Växjö kommun
Ydre kommun
Ystad kommun
Åtvidabergs kommun
Älmhults kommun
Ödeshög kommun
Örkelljunga kommun
Östra Göinge kommun

Vattenråd
Höjeå vattenråd
Kävlingeåns vattenråd
Ljungbyåns vattenråd
Marströmmens vattenråd
Mieåns vattenråd
Mörrumsåns vattenråd
Nedre Motala Ströms och Bråvikens
vattenråd
Nordvästra Gotlands vattenråd
Norra Möre vattenråd

Alsteråns vattenråd
Blekingekustens vattenråd
Botorpsströmmens vattenråd
Bräkneåns vattenråd
Emåförbundet
Finspångsåarnas vattenråd
Gothems vattenråd
Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten
Hagbyåns och Halltorpsåns vattenråd
Helgeå vattenråd
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Rååns vattenråd
Saxån- Braåns vattenråd
Segeåns vattendragsförbund och
vattenråd
Skräbeåns vattenråd
Skärgårdens vattenråd
Snoderåns vattenråd
Storån
Stångåns vattenråd
Svarteåns vattenråd
Svartån-Sommens vattenråd
Söderköpingsån och Slätbaken
Tjust vattenråd
Vattenråd Bruatorpsån-GrisbäckenBrömsebäcken
Vattenråd för Sydvästra Skåne

Vattenrådet för Lyckebyån, Sillertorpsån,
Nättrabyån m fl mindre vattendrag
Vattenrådet Nybroån, Kabusaån och
Tygeå
Vindåns vattenråd
Viråns vattenråd
Vätternvårdsförbundet
Ölands vattenråd
Österlens vattenråd
Östra Gotlands vattenråd
Övre Motala ströms vattenråd
Norra Gotlands vattenråd
Västra Gotlands vattenråd
Södra Gotlands vattenråd
Närsåns vattenråd
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Sammanträdesdatum 2021-03-16
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Samråd om vattenförvaltning 2021-2027

MBN 2020/3145
AU § 52

Miljö- och byggnämndens beslut



Miljö- och byggnämnden lämnar under avsnitt Bedömning synpunkter till
Vattenmyndigheten på samråd om förvaltningsplan, åtgärdsplan och
miljökvalitetsnormer 2021-2027 för Södra Östersjöns vattendistrikt.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sverige är uppdelat i 5 vattenmyndigheter som har i uppdrag att genomföra EU:s
vattendirektiv genom att ta fram förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och
åtgärdsprogram för de olika vattendistrikten. Åtgärdsprogrammet beskriver vad
myndigheter och kommuner behöver göra under kommande år för att sjöar,
vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska nå den kvalitet som
miljökvalitetsnormerna anger. Vattenförvaltningsarbetet sker i cykler om 6 år och
vart sjätte år ska förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram ses över
och revideras.
Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt har tagit fram ett uppdaterat
förslag till åtgärdsprogram för vatten för åren 2021 - 2027 och genomför ett samråd
om hur distriktets vattenförvaltning ska se ut under de kommande åren.
Samrådshandlingarna finns på vattenmyndigheterna,
www.vattenmyndigheterna.se/samrad.
Miljö- och byggnämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter på föreslaget
åtgärdsprogram.
Bedömning

Åtgärd 1 – Vattenplanering:
Förslag till en förvaltningsövergripande vattenplanering är positiv och bör kunna
vara ett styrdokument för planeringen i respektive förvaltning. Ansvar för
framtagande av plan bör läggas på kommun/regionledningsnivå.
Åtgärd 2 – Miljötillsyn
Ingen erinran finns till att prioritera tillsyn där risk finns att miljökvalitetsnormerna
inte följs. Samarbete krävs med länsstyrelsen som har god kunskap om gjorda
statusklassningar. Tid kommer att behövas för omställning enligt detta arbetssätt.
Arbete med förorenade områden pågår men är resurskrävande och kräver ofta
många års arbete innan resultat kan uppnås.
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Tillsynstakten gällande små avlopp inom Region Gotland är hög. Gotland har tunna
jordlager och en genomsläpplig berggrund, därmed riskerar dåligt renat
avloppsvattnet att snabbt nå och förorena grundvattnet. Det i kombination med en
stor andel små enskilda avlopp har gjort att små avlopp varit ett prioriterat område
sedan 2009. Region Gotland arbetar aktivt med att inventera och se över
avloppssituationen på Gotland och fram till 2021 har 72 av öns 93 socknar
inventerats. Miljö- och byggnämnden anser därför att tillsynstakten inom området
små avlopp inte behöver utökas/prioriteras ytterligare.
Åtgärd 3 – Dricksvattenskydd:
Det är positivt att krav lyfts fram på att genomföra nya samt revidera befintliga
vattenskyddsområden samt att det ska säkerställas att tillstånd finns för allmänna
vattentäkter. Inom Region Gotland finns det många kommunala vattentäkter och
vattenskyddsområden som är utspridda över hela Gotland. Det finns både större och
mindre yt- och grundvattentäkter. Ett arbete pågår med att tillskapa nya vattentäkter,
förbättra befintliga vattentäkter, bygga ut ledningsnät, genomföra
vattenskyddsområden m.m enligt den VA-plan som upprättades 2018. Flertalet av
befintliga vattenskyddsområden är äldre och behöver revideras. Att genomföra ett
nytt vattenskyddsområde samt att söka tillstånd för vattenuttag är tidskrävande och
kräver mycket resurser likväl för små som stora vattenskyddsområden eller
vattenuttag. För Region Gotland kommer det därför att bli mycket svårt att
genomföra åtgärd 3 (punkt a, b, d) inom angiven tidsperiod. Krav för genomförande
bör istället anpassas efter vad som är realistiskt att genomföra, t ex genom att krav
ställs på kommuners VA-planer och dess genomförande.
Inom Region Gotland pågår ett arbete med att genomföra riktad tillsyn inom
nya/reviderade vattenskyddsområden, ett arbete som sker i samarbete mellan
huvudman och tillsynsmyndighet. Genom detta tillsynsarbete har information
inhämtats om relevanta tillsynsobjekt som finns inom respektive skyddsområde. Det
är även tillsynsmyndighetens uppfattning att återkommande tillsyn behövs inom
vattenskyddsområden både av mindre och större miljöfarliga verksamheter.
Åtgärd 5 - VA-plan inkl. dagvatten:
Region Gotland har tagit fram en VA-plan för åren 2018-2030 och ser positivt på att
VA-planen revideras och kompletteras enligt förslag i åtgärd 5.
Åtgärd 6 - Dioxiner från småskalig förbränning:
Föreslag till åtgärd 6 innebär i huvudsak åtgärder som inte kan finansieras via
tillsynsavgifter. Åtgärder kan inte utföras utan att ökade resurser tillförs (se även
nedan). Risk finns även att informationsinsatser ger en mycket liten miljöeffekt.
Kapitel 3 – Åtgärdsprogrammets konsekvenser:
I kapitel 3 görs en ekonomisk analys av de konsekvenser som åtgärdsprogrammet
kan leda till. Här framgår att kostnaderna är stora för kommunerna.
Miljömyndigheten finansierar sin verksamhet med skattemedel samt tillsynsavgifter.
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För att kunna intensifiera insatser enligt åtgärdsprogrammet krävs ökade resurser för
tillsynsmyndigheten. Finansiering kan enbart delvis klaras med tillsynsavgifter.
Statliga medel bör skjutas till som kan vara styrda till specifika insatser.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Mattias Edsbagge, enhetschef. Miljö- och byggnämnden ansluter
sig till arbetsutskottets bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) föreslår att:
Miljö- och byggnämnden lämnar under avsnitt Bedömning synpunkter till
Vattenmyndigheten på samråd om förvaltningsplan, åtgärdsplan och
miljökvalitetsnormer 2021-2027 för Södra Östersjöns vattendistrikt.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Förslag till åtgärdsprogram 2021-2027 www.vattenmyndigheterna.se/samrad.
Tjänsteskrivelse 2021-02-16
Sökande
Regionstyrelseförvaltningen
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Miljö- och byggnämnden

Samråd om vattenförvaltning 2021-2027
Förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar under avsnitt Bedömning synpunkter till
Vattenmyndigheten på samråd om förvaltningsplan, åtgärdsplan och
miljökvalitetsnormer 2021-2027 för Södra Östersjöns vattendistrikt.

Sammanfattning

Sverige är uppdelat i 5 vattenmyndigheter som har i uppdrag att genomföra EU:s
vattendirektiv genom att ta fram förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och
åtgärdsprogram för de olika vattendistrikten. Åtgärdsprogrammet beskriver vad
myndigheter och kommuner behöver göra under kommande år för att sjöar,
vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska nå den kvalitet som
miljökvalitetsnormerna anger. Vattenförvaltningsarbetet sker i cykler om 6 år och
vart sjätte år ska förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram ses över
och revideras.
Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt har tagit fram ett uppdaterat
förslag till åtgärdsprogram för vatten för åren 2021 - 2027 och genomför ett samråd
om hur distriktets vattenförvaltning ska se ut under de kommande åren.
Samrådshandlingarna finns på vattenmyndigheterna,
www.vattenmyndigheterna.se/samrad.
Miljö- och byggnämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter på föreslaget
åtgärdsprogram.
Ärendebeskrivning

Nedan följer utdrag från åtgärdsplanen som berör kommuner.
Kapitel 2 –Åtgärder, Punkt 2.17: Kommunerna
Kommunerna, åtgärd 1 – Vattenplanering:
Kommunerna ska genomföra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån
ett avrinningsområdesperspektiv. Vattenplaneringen ska ha fokus på de yt- och
grundvattenförekomster där det behövs åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas.
Den förvaltningsövergripande vattenplaneringen ska dessutom innehålla a) en plan för
vattenanvändning i ett förändrat klimat med utgångspunkt i den regionala vattenförsörjningsplanen.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Åtgärden bör också innehålla b) en plan för samverkan med berörda kommuner inom kommunens
avrinningsområden, Den förvaltningsövergripande vattenplaneringen ska säkerställa att
miljökvalitetsnormerna beaktas i alla tillämpliga delar av kommunens verksamhet. I följande
planer ska vattenplaneringen kunna tillämpas: a) översikts- och detaljplaner, b) planer för
dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan) och c) tillsynsplan och behovsutredning för
miljöfarlig verksamhet, små avlopp, vattenskyddsområden, förorenade områden, jordbruk Åtgärden
ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets fastställande och ska sedan uppdateras
kontinuerligt.
Kommunerna, åtgärd 2: Miljötillsyn
Kommunerna ska särskilt utöka och prioritera sin tillsyn av a) miljöfarliga verksamheter enligt
(miljöbalk (1998:808) (MB))9 kap. b) förorenade områden enligt MB 10 kap. c) jordbruk och
annan verksamhet enligt MB 12 kap. Detta innebär att kommunerna ska:
• i sin tillsynsplanering, prioritera tillsyn av miljöfarliga verksamheter som bidrar till att
miljökvalitetsnormerna inte följs eller riskerar att inte följas.
• i sin tillsyn av miljöfarliga verksamheter, ställa de krav som behövs där det finns en risk att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av påverkan från den aktuella
verksamheten.
• i sin tillsyn av förorenade områden, särskilt prioritera och ställa krav på utredningar och åtgärder,
så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Kommunen ska därefter följa upp och
säkerställa att det vid de verksamheter som påverkar vattenkvalitén genomförs de åtgärder som
behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. Åtgärden och ska genomföras
kontinuerligt
Kommunerna, åtgärd 3 – Dricksvattenskydd
Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida
dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt a) anordna erforderligt skydd för allmänna
och enskilda dricksvattentäkter, exempelvis i form av vattenskyddsområde, för vattentäkter som
försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3 / dygn b) göra en
översyn av vattenskyddsområden som inrättats före införandet av (miljöbalk (1998:808) (MB)) (1
januari 1999) och vattenskyddsområden där behov finns att revidera skyddsområdets avgränsningar
och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås c) bedriva systematisk och regelbunden
tillsyn över vattenskyddsområden d) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt- och
grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag. Åtgärden ska genomföras i samarbete med
Länsstyrelserna. Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
Kommunerna, åtgärd 5 – VA-plan inklusive dagvatten
Kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan)
och genomföra åtgärder i enlighet med planen så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten
kan följas. Denna ska bland annat innehålla: a) en beskrivning hur vattenförekomsternas status
kan komma att påverkas av vatten och avloppshanteringen i kommunen b) en riskanalys för de
vattenförekomster som riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna. Samverkan ska ske med
berörd länsstyrelse. Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
Kommunerna, åtgärd 6 – Dioxiner från småskalig förbränning
Kommunerna ska verka för att minska utsläppen av dioxiner och dioxinlika föreningar från
småskalig förbränning. Åtgärden ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket,
Energimyndigheten och länsstyrelserna. Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de
åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden
ska genomföras kontinuerligt.
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Bedömning

Åtgärd 1 – Vattenplanering:
Förslag till en förvaltningsövergripande vattenplanering är positiv och bör kunna
vara ett styrdokument för planeringen i respektive förvaltning. Ansvar för
framtagande av plan bör läggas på kommun/regionledningsnivå.
Åtgärd 2 – Miljötillsyn
Ingen erinran finns till att prioritera tillsyn där risk finns att miljökvalitetsnormerna
inte följs. Samarbete krävs med länsstyrelsen som har god kunskap om gjorda
statusklassningar. Tid kommer att behövas för omställning enligt detta arbetssätt.
Arbete med förorenade områden pågår men är resurskrävande och kräver ofta
många års arbete innan resultat kan uppnås.
Tillsynstakten gällande små avlopp inom Region Gotland är hög. Gotland har tunna
jordlager och en genomsläpplig berggrund, därmed riskerar dåligt renat
avloppsvattnet att snabbt nå och förorena grundvattnet. Det i kombination med en
stor andel små enskilda avlopp har gjort att små avlopp varit ett prioriterat område
sedan 2009. Region Gotland arbetar aktivt med att inventera och se över
avloppssituationen på Gotland och fram till 2021 har 72 av öns 93 socknar
inventerats. Miljö- och byggnämnden anser därför att tillsynstakten inom området
små avlopp inte behöver utökas/prioriteras ytterligare.
Åtgärd 3 – Dricksvattenskydd:
Det är positivt att krav lyfts fram på att genomföra nya samt revidera befintliga
vattenskyddsområden samt att det ska säkerställas att tillstånd finns för allmänna
vattentäkter. Inom Region Gotland finns det många kommunala vattentäkter och
vattenskyddsområden som är utspridda över hela Gotland. Det finns både större och
mindre yt- och grundvattentäkter. Ett arbete pågår med att tillskapa nya vattentäkter,
förbättra befintliga vattentäkter, bygga ut ledningsnät, genomföra
vattenskyddsområden m.m enligt den VA-plan som upprättades 2018. Flertalet av
befintliga vattenskyddsområden är äldre och behöver revideras. Att genomföra ett
nytt vattenskyddsområde samt att söka tillstånd för vattenuttag är tidskrävande och
kräver mycket resurser likväl för små som stora vattenskyddsområden eller
vattenuttag. För Region Gotland kommer det därför att bli mycket svårt att
genomföra åtgärd 3 (punkt a, b, d) inom angiven tidsperiod. Krav för genomförande
bör istället anpassas efter vad som är realistiskt att genomföra, t ex genom att krav
ställs på kommuners VA-planer och dess genomförande.
Inom Region Gotland pågår ett arbete med att genomföra riktad tillsyn inom
nya/reviderade vattenskyddsområden, ett arbete som sker i samarbete mellan
huvudman och tillsynsmyndighet. Genom detta tillsynsarbete har information
inhämtats om relevanta tillsynsobjekt som finns inom respektive skyddsområde. Det
är även tillsynsmyndighetens uppfattning att återkommande tillsyn behövs inom
vattenskyddsområden både av mindre och större miljöfarliga verksamheter.
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Åtgärd 5 - VA-plan inkl. dagvatten:
Region Gotland har tagit fram en VA-plan för åren 2018-2030 och ser positivt på att
VA-planen revideras och kompletteras enligt förslag i åtgärd 5.
Åtgärd 6 - Dioxiner från småskalig förbränning:
Föreslag till åtgärd 6 innebär i huvudsak åtgärder som inte kan finansieras via
tillsynsavgifter. Åtgärder kan inte utföras utan att ökade resurser tillförs (se även
nedan). Risk finns även att informationsinsatser ger en mycket liten miljöeffekt.
Kapitel 3 – Åtgärdsprogrammets konsekvenser:
I kapitel 3 görs en ekonomisk analys av de konsekvenser som åtgärdsprogrammet
kan leda till. Här framgår att kostnaderna är stora för kommunerna.
Miljömyndigheten finansierar sin verksamhet med skattemedel samt tillsynsavgifter.
För att kunna intensifiera insatser enligt åtgärdsprogrammet krävs ökade resurser för
tillsynsmyndigheten. Finansiering kan enbart delvis klaras med tillsynsavgifter.
Statliga medel bör skjutas till som kan vara styrda till specifika insatser.
Beslutsunderlag

Förslag till åtgärdsprogram 2021-2027 www.vattenmyndigheterna.se/samrad.
Tjänsteskrivelse 2021-02-16
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Mattias Edsbagge

4 (5)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MBNV-2019-798
2021-02-16

5 (5)

Tekniska nämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-17

TN § 33

Samråd om vattenförvaltning 2021-2027

TN 2020/3843
TN AU § 25

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden beslutar att lämna synpunkter till Vattenmyndigheten vid
samråd om förvaltningsplan, åtgärdsplan och miljökvalitetsnormer 2021-2027 för
Södra Östersjöns vattendistrikt.
2. Tekniska nämnden stödjer åtgärdsprogrammet, men anser dock att tiden för
genomförande av åtgärden är för kort.
3. Staten måste ta ett större ekonomiskt ansvar för den VA utmaning som Region
Gotland står inför, enligt ordförande Karl-Johan Bobergs (C) tilläggsyrkande.

Den 1 november 2020 – 30 april 2021 genomför Vattenmyndigheten för Södra
Östersjöns vattendistrikt samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära
vatten ska förvaltas de kommande åren. Vattenmyndigheterna föreslår sextio åtgärder
och fokus i denna skrivelse har varit på förslag till åtgärdsprogram och endast kapitel
som berör kommunernas åtgärder samt endast ur konsekvenser för den allmänna
vatten- och avloppsverksamheten.
De åtgärder som tas upp i detta avsnitt innebär en del konsekvenser för Region
Gotland och tekniska nämnden.
1.Vattenplanering
Avdelningen ska delta i kommunens förvaltningsövergripande Vattenplan, vilket inte
är samma sak som VA-plan. Många kommuner kallar idag sina vattenplaner som
även innefattar naturens vattenförekomster för Blå översiktsplaner.
2.Miljötillsyn
Det kan befaras att tillsynsmyndigheten kommer ställa villkor på bättre rening och att
förnyelsetakten av ledningsnätet ska öka.
3.Dricksvattenskydd
Om resterande täkters skyddsområden ska genomföras inom en tre-årig period
kräver det flera tillgängliga resurser i form av tid och pengar. Enligt VA-planen ska
det vara genomfört innan 2030 och nu troligen tidigare.
4. VA-plan inklusive dagvatten
I Region Gotlands gällande VA-plan och dagvattenplan används inte
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. Detta är något som ska ingå i dessa
planer enligt Vattenmyndighetens åtgärdsförslag.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-17

Bedömning

Alla åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet finns med i Regionens VA-plan eller
i de Globala målen. Konsekvensen är att genomförandetiden blir kortare än fastställd
i VA-planen. Detta innebär följande konsekvenser för Region
Gotland/teknikförvaltningen/VA:
1.Vattenplanering
Avdelningen ska delta i kommunens förvaltningsövergripande Vattenplan, vilket inte
är samma som VA-plan.
2.Miljötillsyn
Det kan befaras att tillsynsmyndigheten kommer ställa villkor på bättre rening och att
förnyelsetakten av ledningsnätet ska öka.
3.Dricksvattenskydd
Nedanstående tabell visar status 2020-01-21 för Regions vattentäkter.

Statusuppdatering 2021-01-20 för Regionens vattentäkter
Ava: Rådighet finns och tillstånd är inlämnat till Mark- och miljödomstolen (MMD)
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-17

Roma Klosterbrunnen: Vattenskyddsområde och tillstånd finns
Åminne: Vattenskyddsområde söks för tillfället vid MMD
Vibble: Tillstånd söks för tillfället vid MMD
Stängda täkter: Övide, Loggarve, Mölner och Alva
Om resterande täkters skyddsområden genomförs inom en treårs period kräver det
flera tillgängliga resurser i form av tid och pengar. Enligt VA-planen ska det vara
genomfört innan 2030 och nu troligen tidigare.
4. VA-plan inklusive dagvatten
I Region Gotlands gällande VA-plan och dagvattenplan används inte
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. Detta är något som ska ingå i dessa
planer enligt Vattenmyndighetens åtgärdersförslag.
Barn- och genusperspektiv - En hållbar vattenförvaltning är en del i de viktiga
miljömålen i Sverige och EU. Det är mycket viktigt att hållbar vattenförvaltning
uppnås med tanke på kommande generationers möjlighet att få leva samma liv som
generationer hittills har gjort.
Landsbygdsperspektiv – En hållbar vattenförvaltning är viktig för såväl stad som
landsbygd men i synnerhet landsbygden och de areella näringarna.
Ekonomisk konsekvensanalys – Vattenresurserna i vår miljö utgör många av de
”gratistjänster” som naturen står för på jorden - fungerande ekosystem. En hållbar
vattenförvaltning innebär att vi möjliggör att dessa ”gratistjänster” kan upprätthållas.
Alternativet är mycket höga framtida kostnader för att återskapa förstörda
ekosystem. På kort sikt behövs det ökade resurser för att säkra upp denna utveckling
men det kommer att löna sig på lång sikt.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Susanne Bjergegaard Pettersson via länk.
Yrkanden:
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkar på tilläggsyrkande:
Staten måste ta ett större ekonomiskt ansvar för den VA utmaning som Region
Gotland står inför.
Lina Runander (M), Per Edman (V), Tommy Gardell (S), Gabriella Hammarskjöld
(C) och Katarina Krusell (MP) stödjer ordförande Karl-Johan Bobergs (C) yrkande.
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och
finner att det vinner bifall.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-17

Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande.
Beslutsunderlag

Samråd om vattenförvaltning 2021-2027 (TN 2020/3843)
Tjänsteskrivelse 2021-02-10
Skickas till
Regionstyrelsen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3843
10 februari 2021

Susanne Pettersson

Tekniska nämnden

Samråd om vattenförvaltning 2021-2027
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att lämna synpunkter till Vattenmyndigheten vid
samråd om förvaltningsplan, åtgärdsplan och miljökvalitetsnormer 2021-2027 för
Södra Östersjöns vattendistrikt.
Tekniska nämnden stödjer åtgärdsprogrammet, men anser dock att tiden för
genomförande av åtgärden är för kort.

Sammanfattning

Den 1 november 2020 – 30 april 2021 genomför Vattenmyndigheten för Södra
Östersjöns vattendistrikt samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära
vatten ska förvaltas de kommande åren. Vattenmyndigheterna föreslår sextio åtgärder
och fokus i denna skrivelse har varit på Förslag till åtgärdsprogram och endast kapitel
som berör kommunernas åtgärder samt endast ur konsekvenser för den allmänna
vatten- och avloppsverksamheten.
De åtgärder som tas upp i detta avsnitt innebär en del konsekvenser för Region
Gotland och TN.
1.Vattenplanering
Avdelningen ska delta i kommunens förvaltningsövergripande Vattenplan, vilket inte
är samma sak som VA-plan. Många kommuner kallar idag sina vattenplaner som
även innefattar naturens vattenförekomster för Blå översiktsplaner.
2.Miljötillsyn
Det kan befaras att tillsynsmyndigheten kommer ställa villkor på bättre rening och att
förnyelsetakten av ledningsnätet ska öka.
3.Dricksvattenskydd
Om resterande täkters skyddsområden ska genomföras inom en tre-årig period
kräver det flera tillgängliga resurser i form av tid och pengar. Enligt VA-planen ska
det vara genomfört innan 2030 och nu troligen tidigare.
4. VA-plan inklusive dagvatten
I Region Gotlands gällande VA-plan och dagvattenplan används inte
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miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. Detta är något som ska ingå i dessa
planer enligt Vattenmyndighetens åtgärdersförslag.

Ärendebeskrivning

Den 1 november 2020 – 30 april 2021 genomför Vattenmyndigheten för Södra
Östersjöns vattendistrikt samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära
vatten ska förvaltas de kommande åren. Samrådshandlingarna finns att ladda ner från
vattenmyndigheternas webbplats från och med den 1 november:
www.vattenmyndigheterna.se/samrad.

Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 20212027 från Vattenmyndigheten består den av 3 delar:

Del 1. Förslag till förvaltningsplan, 202 sidor för Södra Östersjöns vattendistrikt
Del 2. Förslag till åtgärdsprogram, 207 sidor för Södra Östersjöns vattendistrikt
Del 3. Förslag till föreskrifter om miljökvalitetsnormer, 13 sidor för Södra Östersjöns
vattendistrikt.

Förvaltningsplanen beskriver i stora drag hur vattnet i Södra Östersjöns vattendistrikt
mår, hur de övervakas och förvaltas. Vattenmyndigheterna föreslår sextio åtgärder
och fokus i denna skrivelse har varit på Förslag till åtgärdsprogram och endast kapitel
som berör kommunernas åtgärder samt endast ur konsekvenser för den allmänna
vatten- och avloppsverksamheten.
1.Vattenplanering
Kommunerna ska genomföra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en
helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv.
Vilken ska innehålla en plan för vattenanvändning i ett förändrat klimat med
utgångspunkt i den regionala vattenförsörjningsplanen.
Vilken ska säkerställa att miljökvalitetsnormerna beaktas och tillämpas i:
- Översiktsplan och Detaljplan
- VA-plan
- Tillsynsplan och behovsutredning för miljöfarlig verksamhet, små avlopp,
vattenskyddsområden, förorenade områden och jordbruk.
Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
Planeringen för vatten inom kommunerna kan med fördel ingå som tematiska tillägg
till kommunens översiktsplanering, vanligen kallade ”vattenplaner” eller ”blå planer”.
2. Miljötillsyn
Kommunerna ska särskilt utöka och prioritera sin tillsyn av:
- Miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken (avloppsreningsverken)
- Förorenade områden
- Jordbruk och annan verksamhet
Avloppsreningsverk och ledningsnät ska förbättras inom:
- Reningsgrad av fosfor och kväve
- Bräddning av avloppsvatten
- Ovidkommande vatten i ledningsnätet
- Kombinerade avloppssystem (spillvatten och dagvatten)
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3. Dricksvattenskydd
Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida
dricksvattenförsörjningen.
- Vattenskyddsområden
- Säkerställa tillstånd för vattenuttag
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
4. VA-plan inklusive dagvatten
Kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och
dagvatten (VA-plan) och genomföra åtgärder i enlighet med planen så att
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. Denna ska bland annat
innehålla:
a) en beskrivning hur vattenförekomsternas status kan komma att påverkas av vattenoch avloppshanteringen i kommunen
b) en riskanalys för de vattenförekomster som riskerar att inte följa
miljökvalitetsnormerna
Samverkan ska ske med berörd länsstyrelse.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
Bedömning
Alla åtgärd som föreslås i åtgärdsprogrammet finns med i Regionens VA-plan eller i
de Globala målen. Konsekvensen är att genomförandetiden blir kortare än fastställd i
VA-planen. Detta innebär följande konsekvenser för Region Gotland/TKF/VA:
1.Vattenplanering
Avdelningen ska delta i kommunens förvaltningsövergripande Vattenplan, vilket inte
är samma som VA-plan.
2.Miljötillsyn
Det kan befaras att tillsynsmyndigheten kommer ställa villkor på bättre rening och att
förnyelsetakten av ledningsnätet ska öka.
3.Dricksvattenskydd
Nedanstående tabell visar status 2020-01-21 för Regions vattentäkter.
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Statusuppdatering 2021-01-20 för Regionens vattentäkter
Ava: Rådighet finns och tillstånd är inlämnat till Mark- och miljödomstolen (MMD)
Roma Klosterbrunnen: Vattenskyddsområde och tillstånd finns
Åminne: Vattenskyddsområde sökas för tillfället vid MMD
Vibble: Tillstånd sökas för tillfället vid MMD
Stängda täkter: Övide, Loggarve, Mölner och Alva
Om resterande täkters skyddsområden genomförs inom en tre-årig period kräver det
flera tillgängliga resurser i form av tid och pengar. Enligt VA-planen ska det vara
genomfört innan 2030 och nu troligen tidigare.
4. VA-plan inklusive dagvatten
I Region Gotlands gällande VA-plan och dagvattenplan används inte
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. Detta är något som ska ingå i dessa
planer enligt Vattenmyndighetens åtgärdersförslag.
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Barn- och genusperspektiv - En hållbar vattenförvaltning är en del i de viktiga
miljömålen i Sverige och EU. Det är mycket viktigt att hållbar vattenförvaltning
uppnås med tanke på kommande generationers möjlighet att få leva samma liv som
generationer hittills har gjort.
Landsbygdsperspektiv – En hållbar vattenförvaltning är viktig för såväl stad som
landsbygd men i synnerhet landsbygden och de areella näringarna.
Ekonomisk konsekvensanalys – Vattenresurserna i vår miljö utgör många av de
”gratistjänster” som naturen står för på jorden - fungerande ekosystem. En hållbar
vattenförvaltning innebär att vi möjliggör att dessa ”gratistjänster” kan upprätthållas.
Alternativet är mycket höga framtida kostnader för att återskapa förstörda
ekosystem. På kort sikt behövs det ökade resurser för att säkra upp denna utveckling
men det kommer att löna sig på lång sikt.

Beslutsunderlag

Samråd om vattenförvaltning 2021-2027 (TN 2020/3843)
Tjänsteskrivelse 2021-02-10
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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RS 2020/1662
29 mars 2021

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Remiss. Uppdatering av åtgärdsprogram för havsmiljön
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar


att till Havs- och vattenmyndigheten inlämna samrådsyttrande enligt upprättat
förslag.

Sammanfattning

Som ett led i Sveriges genomförande av EU:s havsmiljödirektiv har Havs- och
vattenmyndigheten regeringens uppdrag att inför varje ny förvaltningsperiod ta fram
ett åtgärdsprogram som anger vilka åtgärder som behövs för att
miljökvalitetsnormerna för havet ska kunna följas så att god havsmiljö på sikt kan
uppnås..
I det föreliggande förslaget på uppdaterat åtgärdsprogram ingår förslag på nya
åtgärder, förslag på modifieringar av åtgärder och redan beslutade åtgärder som
behöver fortsätta. Programmet ska genomföras under perioden 2022-2027.
Endast ett åtgärdsförslag vänder sig specifikt till kommuner. Det är den redan
beslutade åtgärden att kommunerna ska identifiera och belysa hur den kommunala
avfallshanteringen kan bidra till att minska uppkomsten av marint skräp samt sätta
upp målsättningar för ett sådant arbete. Med marint skräp menas fasta föremål och
material som har tillverkats eller bearbetats av människor och som avsiktligt kastas
eller oavsiktligt förlorats i den marina och kustnära miljön.

Ärendebeskrivning

Alla Europas kuststater arbetar sedan 2008 gemensamt med genomförandet av EU:s
havsmiljödirektiv med målet att alla Europas hav ska uppnå eller upprätthålla god
status. I Sverige har havsmiljödirektivet implementerats i form av
havsmiljöförordningen (2010:1341), med stöd av 5 kap. 1 § samt 7 § i miljöbalken
samt 8 kap. 7 § regeringsformen.
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Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att inför varje ny
förvaltningscykel ta fram ett åtgärdsprogram som anger vilka åtgärder som behövs
för att miljökvalitetsnormerna för havet ska kunna följas så att god havsmiljö på sikt
kan uppnås. För varje åtgärd har en ansvarig myndighet utpekats som behöver
genomföra åtgärden, i vissa fall med medverkan från andra myndigheter. De flesta
åtgärderna är av styrmedelstyp (exempelvis vägledningar, utredningar, information,
bidrag) som direkt eller indirekt ska leda till genomförandet av fysiska åtgärder.
Det första åtgärdsprogrammet togs fram 2015 och omfattade 32 åtgärder. I det
föreliggande förslaget på uppdaterat åtgärdsprogram ingår förslag på nya åtgärder,
förslag på modifieringar av åtgärder som beslutades 2015 och redan beslutade
åtgärder som behöver fortsätta. Programmet ska genomföras under perioden 20222027.
De nya förslagen omfattar:












främmande arter: åtgärd för möjligheten att inkludera invasiva främmande arter i
bevarande/skyddsplaner för marina skyddade områden;
fiskar och skaldjur som påverkas av fiske: främja storleksfördelning hos det
kustnära fisksamhället; stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom
fritidsfisket; minska arealen trålsvept yta och ökad användning av selektiva
redskap,
marina näringsvävar: åtgärd för begränsning av predatorer; gråsäl och skarv,
tillförsel av näringsämnen och organiskt material: åtgärd för att minimera
miljöpåverkan från sjöfart,
havsbottens integritet: åtgärd för att minska arealen trålsvept yta och öka
användningen av selektiva och skonsamma redskap,
koncentration och effekter av farliga ämnen: åtgärder för att minska belastning av
farliga ämnen från sjöfart och fritidsbåtar, expertstöd för ett samordnat
oljeskadeskydd samt motverka olagliga utsläpp av olja och andra farliga ämnen
genom utökat brottsförebyggande arbete, samt begränsad trålning i områden med
dumpad ammunition och stridsmedel,
marint skräp: hantering av fiskerelaterat skräp genom att titta på möjligheter till
produkt- och materialutveckling av fiskeredskap samt att stärkt tillsyn och
förbättrad hantering av redskap inom fritidsfisket,
undervattensbuller: åtgärd för att förhindra att seismiska undersökningar orsakar
skadligt impulsivt buller med negativa effekter på marina däggdjur, och
biologisk mångfald: åtgärd för ekosystembaserad förvaltning, samt inrättande av
förvaltningsråd för skyddade områden.

Endast ett åtgärdsförslag vänder sig specifikt till kommuner. Åtgärden handlar om
marint skräp och är inte ny utan tillkom 2015. Med marint skräp menas fasta föremål
och material som har tillverkats eller bearbetats av människor och som avsiktligt
kastas eller oavsiktligt förlorats i den marina och kustnära miljön. Det inkluderar
även föremål och material som transporterats till havsmiljön från aktiviteter på land.
Marint skräp förekommer på stränder, i vattenmassan, på havsbotten och i sediment.
Det förekommer både som stora föremål (makroskräp) och som mindre delar eller
partiklar (mikroskräp).
Åtgärden går ut på att kommunerna vid revidering av de kommunala avfallsplanerna
ska
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identifiera och belysa hur avfallshanteringen kan bidra till att minska
uppkomsten av marint skräp samt sätta upp målsättningar för ett sådant
arbete.

Havs- och vattenmyndigheten följer genom enkäter upp hur kommunerna lyckas i
sitt arbete för att få underlag till uppföljningen av åtgärdsprogrammet.
Havs- och vattenmyndigheten har gjort en samhällsekonomisk kostnadsanalys av det
nya åtgärdsprogrammet, eftersom det är viktigt att få svar på om åtgärderna är
samhällsekonomiskt rimliga och kostnadseffektiva. Kostnaderna har uppskattats till
0,54 miljarder kronor för perioden 2022-2040 och nyttorna till 7,26 miljarder kronor.
Nyttoöverskottet av de föreslagna åtgärderna uppskattas alltså till 6,72 miljarder
kronor. Myndigheten påpekar att även om den samhällsekonomiska nyttan bedöms
vida överstiga kostnaderna är uppskattningarna av både kostnader och nyttor
förbundna med osäkerheter.
Havs- och vattenmyndighetens samråd om förslaget till uppdaterat åtgärdsprogram
pågår mellan 1 november 2020 och 30 april 2021 Åtgärdsprogrammet beslutas senast
i december 2021 och rapporteras därefter till EU-kommissionen.
Region Gotland har genom remiss 2020-11-01 beretts tillfälle att lämna synpunkter.
Regionstyrelseförvaltningen har 2020-11-13 skickat ärendet på internremiss till miljöoch byggnämnden och tekniska nämnden med svarstid 2021-03-05. Nämnderna har
inte behandlat ärendet.

Bedömning

Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram tar ett samlat nationellt grepp för att
samordna många myndigheters arbete för en bättre havsmiljö.
Regionstyrelseförvaltningen gör den samlade bedömningen att ”Marin strategi för
Nordsjön och Östersjön” har en fortsatt hög ambitionsnivå, vilket i grunden är bra och
helt nödvändigt om havsmiljön inte stadigt ska fortsätta försämras.
I och med att åtgärdsprogrammet har stöd i lagen är det obligatoriskt att följa.
Möjligheten att införa miljökvalitetsnormer har funnits sedan 1999 men började
tillämpas först när första versionen av åtgärdsprogrammet kom. Programmet är nära
sammankopplat med Vattenmyndighetens motsvarande åtgärdsprogram när det
gäller grund-, yt- samt kustzonens vatten, eftersom havens miljöproblem har sitt
ursprung på land (se RS 2020/1636).
Som nämnts ovan, är den enda åtgärden som direkt åläggs kommunerna är att
identifiera och belysa hur avfallshanteringen kan bidra till att minska uppkomsten av
marint skräp samt sätta upp målsättningar för ett sådant arbete.
Regionstyrelseförvaltningens förslag till samrådsyttrande berör därför i huvudsak den
åtgärden.
Marint skräp nämns inte som begrepp i Region Gotland relativt nyantagna
avfallsplan (RF §65, 2020-05-08), däremot behandlas nedskräpning på ett flertal
ställen i planen. Ett av inriktningsmålen är att ”År 2030 är Gotlands stränder, natur
och gatumark skräpfria”. Ett av förslagen till aktiviteter för att nå målet är att ta fram
en plan för minskad nedskräpning med årlig budget och förebyggande åtgärder.
Utan att ha tillgång till något internremissvar från tekniska nämnden kan inte
regionstyrelseförvaltningen göra en helt säkert bedömning, men det förefaller
naturligt att i avfallsplanens nedskräpningsplan ta med marint skräp och vid
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revidering av avfallsplanen beskriva hur frågan kring marint skräp hanteras. Ett
inriktningsmål för nedskräpning finns som nämnts redan.
Ett par saker är viktiga att nämna i sammanhanget. Teknikförvaltningen ansvarar för
drift och skötsel av de regionägda badplatserna samt ytterligare ett antal stränder där
Regionen inte är markägare. Förvaltningen har gjort punktinsatser på området i syfte
att undersöka omfattningen av problemet med ilandflutet skräp och släke. 2018
genomförde förvaltningen med finansiellt stöd från Naturvårdsverket en städning av
55 stränder motsvarande 13 mil eller drygt 15% av Gotlands kuststräcka. Totalt
samlades tre ton skräp in.
Någon sammanställning av vad det marina skräpet totalt kostar Gotland har inte gått
att finna. Den absoluta majoriteten av städinsatser organiseras och utförs av frivilliga
krafter; föreningar, skolklasser, samfälligheter, näringsidkare med flera grupper.
Som åtgärdsförslaget är formulerat förpliktigar det inte till några konkreta insatser.
Det är med andra ord svårt att göra en bedömning om och i så fall hur mycket det
marina skräpet i framtiden kan kosta Region Gotland. Sannolikt kommer det mesta
konkreta arbetet även i framtiden göras av frivilligt krafter.

Beslutsunderlag

− Uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 20222027. Havs- och vattenmyndigheten, dnr 2807-20, 2020-11-01
− Remiss. Uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön.
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-29
− Uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 20222027. Regionstyrelseförvaltningen förslag till samrådsyttrande, 2021-03-29
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Havs- och vattenmyndigheten

Remiss. Uppdatering av åtgärdsprogram för havsmiljön i
Nordsjön och Östersjön 2022-2027

Yttrande

Region Gotland har beretts tillfälle att yttra sig i samrådet kring Havs- och
vattenmyndighetens förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön i
Nordsjön och Östersjön 2022-2027.

Allmänna kommentarer

Region Gotland gör den samlade bedömningen att det uppdaterade
åtgärdsprogrammet för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön har en fortsatt hög
ambitionsnivå, vilket i grunden är bra och helt nödvändigt om havsmiljön inte stadigt
ska fortsätta försämras.
Östersjöns hälsotillstånd är viktigt för Gotland. Östersjön nämns i Region Gotlands
nyantagna regionala utvecklingsstrategi Vårt Gotland 2040. Att Säkra miljö och vatten är
en av tio prioriteringar för hela Gotlands utvecklingsarbete de närmaste årtiondena.
Visionen är att Gotland 2040 har bidragit till att Östersjön är ett levande och friskt
hav. Havs- och vattenmyndighetens förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för
havsmiljön i Nordsjön och Östersjön ligger därför helt i linje med ett av de
övergripande målen i den regionala utvecklingsstrategin för Gotland.
Någon analys av regionala effekter av åtgärdsprogrammet har Region Gotland inte
haft resurser att utföra, exempelvis när det gäller yrkesfisket, men generellt är det
viktigt för en region med relativt svag ekonomi och konkurrenskänsliga areella
näringar att fördelningen av kostnader för en bättre havsmiljö sker på ett sätt som tar
hänsyn även till den regionala ekonomin.
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Synpunkter kopplade till åtgärder riktade till kommunerna

Ett av de få krav i åtgärdsprogrammet som vänder sig specifikt till kommuner gäller
marint skräp. Region Gotland ser inga problem med att ta belysa denna problematik i
kommande revidering av Region Gotlands avfallsprogram. Programmet har redan ett
inriktningsmål att Gotlands stränder, natur och gatumark ska vara skräpfria 2030.
Gotland har cirka 80 mil kust. Det marina skräpet är inte ett lika omfattande problem
som det är för vissa västkustkommuner, men just Gotlandskustens längd gör det nära
nog omöjligt att hålla hela kusten ren. Den absoluta majoriteten av städinsatserna
organiseras och utförs idag av frivilliga krafter. Att det finns statliga medel att söka
för större insatser är dock viktiga. Region Gotland gjorde en punktinsats 2018 då mer
än 13 mil stränder städades och tre ton marint skräp samlades in, ett projekt som
sannolikt inte hade kommit till stånd utan Naturvårdsverkets anslag.

Regionstyrelsen

Eva Nypelius
Ordförande Regionstyrelsen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Sammanfattning
Havet är vår gemensamma resurs som vi delar med våra grannländer och som vi också
delar globalt över nationsgränserna . För att nå FN:s globala hållbarhetsmål SDG 14 om Hav
och Marina resurser och vårt nationella miljökvalitetsmål om Hav i balans samt levande kust
och skärgård, måste havets resurser och värden förvaltas gemensamt på flera nivåer. Havsoch vattenmyndighetens roll i ett arbete för att nå dessa mål för havet, är dels vårt globala
arbete och vårt arbete inom EU med havsmiljödirektivet men också det nationella
genomförandet av direktivet och vårt övriga nationella arbete med att vidta åtgärder för
havet.
Ett av målen i Havs- och vattenmyndighetens verksamhetsstrategi för 2021-2023 är Hav i
balans samt levande kust och skärgård. Med det menar vi att Västerhavet och Östersjön ska
ha en god miljöstatus och en långsiktigt hållbar produktionsförmåga samtidigt som den
biologiska mångfalden ska bevaras och skyddas. Svenska och internationella utsläpp av
näringsämnen till haven ska minska. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. På global nivå har vi en utvecklad
samverkan med andra länder mot gemensamma mål.
Genom en kunskapsbaserad och koordinerad förvaltning arbetar vi från källa till hav med en
ekosystemsansats. Detta innebär att alla verktyg inom förvaltningen ska jobba tillsammans för att
stärka ekosystemen och dess tjänster. Förvaltningen ska också aktivt engagera samhällets
aktörer som har ett intresse av en god havsmiljö. Den nationella politiken betonar att ta ansvar för
framtiden, för Sverige och vår omvärld i enlighet med Agenda 2030. Det innebär att realisera
kraftfulla insatser för att nå rena hav, sjöar och vattendrag.
Havs- och vattenmyndighetens roll är att se till att vårt eget mandat inom havsmiljöförvaltningen,
den gemensamma fiskeripolitiken, havsplaneringen, vattenförvaltningen och vårt arbete med
arter och habitat sker i samklang. Men även att vi använder alla dessa instrument till gagn för att
uppnå en god havsmiljö och en hållbar utveckling. Åtgärdsprogrammet som här föreslås
kompletterar hur vi arbetar med dessa instrument genom att göra analyser som visar luckor som
behöver täckas inom olika temaområden som t. ex fiske, sjöfart, farliga ämnen och övergödning.
Där har vi tillsammans med de myndigheter som ska genomföra åtgärderna tagit fram förslag till
åtgärder.
Åtgärdsprogrammet är den sista delen i den marina strategin enligt havsmiljöförordningen och
riktar sig till myndigheter och kommuner. Åtgärdsprogrammet bygger i sin tur på den inledande
bedömningen av miljötillståndet i svensk havsmiljö samt genomförd kostnads- och nyttoanalys.
Bedömningen av miljötillståndet bygger på riktade analyser och forskningsinsatser samt
miljöövervakningsprogram enligt myndighetens förvaltningscykel för havsmiljön.
Åtgärdsprogrammets huvudsyfte är att miljökvalitetsnormerna med indikatorer i Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2012:18 ska kunna följas.
Åtgärdsprogrammet ska ange vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna enligt
havsmiljöföreskrifterna (HVMFS 2012:18) ska kunna följas för att på sikt uppnå god miljöstatus i
Sveriges havsområden. När en miljökvalitetsnorm inte följs behövs ett helhetsperspektiv som
omfattar vad myndigheter och kommuner behöver göra och som besvarar ett antal frågor om
källorna till påverkan. Det ska även omfatta konsekvenser för miljön och samhället samt hur
bördan att minska påverkan ska fördelas mellan olika aktörer, samt källor och styrmedel.

-4-

I förslaget på uppdaterat åtgärdsprogrammet som nu remitteras, finns de åtgärder som enligt
Havs- och vattenmyndigheten behövs för att miljökvalitetsnormerna enligt havsmiljöföreskrifterna
(HVMFS 2012:18) ska kunna följas för att på sikt uppnå god miljöstatus i de svenska delarna av
Nordsjön och Östersjön. Där anges också vilka myndigheter åtgärderna riktar sig till och vilka
resultat som förväntas om åtgärderna genomförs.
I detta förslag på uppdaterat åtgärdsprogram ingår förslag på nya åtgärder, förslag på
modifieringar av åtgärder som beslutades 2015 och åtgärder som beslutades 2015 som behöver
fortsätta. Programmet ska genomföras under perioden 2022-2027.
För ett hav i balans samt levande kust och skärgård
Att nå god miljöstatus i kust- och havsvatten i enlighet med havsmiljöförordningen är en av
preciseringarna till miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård, som
riksdagen beslutat om. På så sätt knyts de politiskt beslutade målen för svenska hav ihop med de
juridiskt bindande miljökvalitetsnormerna.
Vi föreslår ytterligare 15 åtgärder
Åtgärdsprogrammet för havsmiljön följer bestämmelserna i 5 kap. miljöbalken och riktas till
myndigheter och kommuner. Det kompletterar pågående åtgärdsarbete och vattenförvaltningens
åtgärdsprogram. Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag på ytterligare 15 åtgärder
och ett antal modifieringar av åtgärder från det första åtgärdsprogrammet från 2015.
Förslagen har tagits fram baserat på en analys som ska ge förståelse för varför en viss
miljökvalitetsnorm inte bedöms kunna följas med pågående åtgärder, så att brister i
åtgärdsarbetet kan adresseras. Nya åtgärder föreslås, i de fall det finns lämpliga åtgärder som är
tekniskt möjliga, kostnadseffektiva och hållbara. De nya förslagen omfattar:


främmande arter: åtgärd för möjligheten att inkludera invasiva främmande arter i
bevarande/skyddsplaner för marina skyddade områden;



fiskar och skaldjur som påverkas av fiske: främja storleksfördelning hos det kustnära
fisksamhället; stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom fritidsfisket; minska
arealen trålsvept yta och ökad användning av selektiva redskap,



marina näringsvävar: åtgärd för begränsning av predatorer; gråsäl och skarv,



tillförsel av näringsämnen och organiskt material: åtgärd för att minimera miljöpåverkan
från sjöfart,



havsbottens integritet: åtgärd för att minska arealen trålsvept yta och öka användningen
av selektiva och skonsamma redskap,



koncentration och effekter av farliga ämnen: åtgärder för att minska belastning av farliga
ämnen från sjöfart och fritidsbåtar, expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd samt
motverka olagliga utsläpp av olja och andra farliga ämnen genom utökat
brottsförebyggande arbete, samt begränsad trålning i områden med dumpad ammunition
och stridsmedel,



marint skräp: hantering av fiskerelaterat skräp genom att titta på möjligheter till produktoch materialutveckling av fiskeredskap samt att stärkt tillsyn och förbättrad hantering av
redskap inom fritidsfisket,



undervattensbuller: åtgärd för att förhindra att seismiska undersökningar orsakar skadligt
impulsivt buller med negativa effekter på marina däggdjur, och
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biologisk mångfald: åtgärd för ekosystembaserad förvaltning, samt inrättande av
förvaltningsråd för skyddade områden.

Det är viktigt att påpeka att alla åtgärder som riktas mot att minska belastningar också bidrar till
att stärka marin biologisk mångfald.
De belastningar som Havs- och vattenmyndigheten övergripande bedömer ha störst påverkan på
den svenska havsmiljön är tillförsel av näringsämnen, uttag av arter genom fiske samt tillförsel av
farliga ämnen. Dessa belastningar begränsar möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna även
under andra teman (t.ex. biologisk mångfald).
Många faktorer påverkar möjligheten att nå god status i havsmiljön
De ytterligare åtgärder som föreslås i denna uppdatering gör inte ensamma att
miljökvalitetsnormerna följs. Istället kompletterar de den stora mängd åtgärder som redan finns
inom det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön samt andra relevanta program och regelverk,
som bidrar till en bättre havsmiljö. Dessa genomförs dock inte alltid i tillräckligt hög grad, och
används inte alltid i syfte att följa miljökvalitetsnormerna för havsmiljön. Vi har ett
genomförandeunderskott, inte bara i åtgärdsprogrammet för havsmiljön utan även i annat
havsmiljöarbete.
Det är tydligt att vi är beroende av att verktyg inom andra processer används på ett sätt så att de
bidrar till att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas, särskilt följande:


När det gäller att minska tillförseln av näringsämnen och farliga ämnen måste detta ske
främst genom åtgärder på land, vilka hanteras inom vattenförvaltningens åtgärdsprogram.
Genomförandet av dessa är alltså mycket viktigt för att nå målen i havsmiljön.
Åtgärdsprogrammen för havsmiljön respektive vatten överlappar dessutom varandra
geografiskt i kustvattnet, därav sker en samordning mellan Havs- och vattenmyndigheten
och de fem vattenmyndigheterna.



För uttag av arter genom fiske är vi, vad gäller kommersiellt nyttjade arter, mycket
beroende av att de processer som styr förvaltningen av dessa fiskarter (EU:s
gemensamma fiskeripolitik) utformas så att de medverkar till att miljökvalitetsnormerna
kan följas.

Havs- och vattenmyndigheten avser därför att i genomförande och uppföljning av
åtgärdsprogrammet för havsmiljön också inkludera processer för stärkt samverkan kring
pågående åtgärdsarbete som identifierats att ha stor betydelse för möjligheten att följa
miljökvalitetsnormerna för havsmiljön.
De åtgärder som föreslås i detta uppdaterade åtgärdsprogram för havsmiljön speglar dagens
kunskapsläge vad gäller havsmiljörelaterat åtgärdsarbete. Inom flera områden är det svårt att
bedöma vilken omfattning eller typ av åtgärder som behövs, och vilka kostnader och effekter de
medför. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön är ett nationellt program för Sveriges hela
havsområde som syftar till att åstadkomma en verklig förändring i miljön med hjälp av åtgärder av
styrmedelstyp, till exempel vägledningar, utredningar, information och bidrag. Genomförda
åtgärder förväntas leda, indirekt eller direkt, till minskad negativ påverkan på havsmiljön.
Uppdateringen av åtgärdsprogrammet ger inte hela svaret
När åtgärdsprogrammet rapporteras till EU-kommissionen kommer Havs- och vattenmyndigheten
att rapportera att vi inte förväntar oss nå god miljöstatus 2020 för alla temaområden. Havs- och
vattenmyndigheten åberopar därför undantag från att nå god miljöstatus för vissa temaområden.
Ett undantag innebär en uppskjuten tid för när god miljöstatus (den övergripande normen) kan
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nås, men påverkar inte de normer som rör specifika belastningar. Trots undantag från att nå god
miljöstatus ska alltså åtgärder göras för att komma så nära god miljöstatus som möjligt.
När det gäller påverkan från tillförsel av näringsämnen (övergödning) och farliga ämnen gjordes
undantag redan 2015. Dessa fortsätter att gälla, men har specificerats. Dessutom åberopas nu
undantag från att nå god miljöstatus för vissa delar av biologisk mångfald, kommersiellt nyttjade
fiskar och skaldjur och marint skräp.
Två olika skäl till undantag anges, antingen var för sig eller i kombination. Det vanligaste skälet är
att de naturliga förutsättningarna, till exempel lång omsättningstid, innebär att det tar lång tid att
nå god miljöstatus även om belastningarna minskar i tillräcklig utsträckning, d.v.s. god miljöstatus
kan nås vid en senare tidpunkt. Det andra skälet är att det krävs åtgärder som Sverige inte
ensamma ansvarar för. För att komma åt sådana belastningar krävs samarbete inom EU eller
internationellt för att lyckas.
Åtgärdsprogrammet är en god miljöinvestering
Resultaten av konsekvensanalysen visar att de nya åtgärderna sannolikt är en god
samhällsekonomisk investering. Det är dock viktigt att påpeka att både de kvantifierande
kostnaderna och nyttorna är förknippade med stor osäkerhet. Kostnaderna har uppskattats till
0,54 (0,19–0,90) miljarder kronor för perioden 2022-2040 och nyttorna till 7,26 (0,96-12,60)
miljarder kronor.
Gränsöverskridande samarbeten för att minska belastningar
I vissa fall krävs gränsöverskridande samarbete för att komma åt en belastning eller ett problem.
Därför arbetar vi med våra grannländer kring åtgärder i den gemensamma havsmiljön. Det gäller
bland annat samarbeten bilateralt, samverkan inom de regionala havskonventionerna Ospar och
Helcom samt på EU-nivå.
Åtgärdsprogrammet ska fastställas i december 2021 och rapporteras till EU-kommissionen i
början av 2022. Från 2022 startar arbetet med att genomföra åtgärderna och följa upp
genomförandet.
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1.

Vad som behöver göras av myndigheter och
kommuner

Åtgärderna i följande kapitel beskriver vad myndigheter och kommuner behöver göra för att
miljökvalitetsnormerna för havsmiljön ska kunna följas och för att god miljöstatus ska uppnås på
sikt. Detta följer av 5 kap. 11 § miljöbalken, där det står att myndigheter och kommuner, inom
sina ansvarsområden, ska vidta de åtgärder som behövs enligt ett åtgärdsprogram. Åtgärderna
bidrar direkt eller indirekt till att täcka de behov av förbättringar som finns. Åtgärderna ska alltså
täcka skillnaden mellan nuvarande miljötillstånd och kraven i miljökvalitetsnormerna.
Detta förslag på uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön har utarbetats av Havs- och
vattenmyndigheten efter samverkan med de myndigheter som berörs och med stöd av experter
som bidragit till bakgrundsanalyser. Åtgärderna ska komplettera och bygga vidare på det
åtgärdsarbete som redan finns. Detta innefattar det åtgärdsprogram för havsmiljön som
beslutades av Havs- och vattenmyndigheten 2015, de regionala vattenmyndigheternas
åtgärdsprogram som tas fram med stöd av vattenförvaltningsförordningen men även andra
pågående eller planerade åtgärder för att förbättra havsmiljön. Det nya uppdaterade
åtgärdsprogrammet omfattar därför även åtgärder från det första åtgärdsprogrammet. Hur
åtgärdsprogrammet har uppdaterats beskrivs i inledningskapitlet.
I tabell 1 redovisas förslag på 15 nya åtgärder. Det finns mer information om varje förslag i
åtgärdsfaktabladen. Där finns motivering till respektive åtgärd, hur de kan genomföras,
information om hur de kopplas till andra ramverk och lagstiftning som påverkar havsmiljön samt
annan bakgrundsinformation. I tabell 2 redovisas de åtgärder från nuvarande åtgärdsprogram för
havsmiljön som föreslås modifieras. Även för de modifierade åtgärderna finns förslag på
uppdaterat åtgärdsfaktablad. Åtgärdsfaktabladen finns i rapportens bilaga 3.
Åtgärdernas numrering är löpande och innebär ingen prioritetsordning.
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Tabell 1. Förslag på nya åtgärder i det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön.

Temaområde

Förslag på nya åtgärder

Faktablad

Främmande arter

ÅPH 46, Havs- och vattenmyndigheten Vägledning för att beakta och
hantera risken med invasiva främmande arter i
beslut/skötselplaner/bevarandeplaner för marina skyddade områden.

Faktablad 46

Fiskar och skaldjur
som påverkas av
fiske

ÅPH 47, Havs- och vattenmyndigheten Stärkt tillsyn och förbättrad
hantering av redskap inom fritidsfisket.

Faktablad 47

ÅPH 48, Havs- och vattenmyndigheten Främja en storleksfördelning
hos det kustnära fisksamhället som möjliggör att viktiga funktioner i
näringsväven upprätthålls.

Faktablad 48

ÅPH 49, Havs- och vattenmyndigheten Minska arealen trålsvept yta
och öka användningen av selektiva och skonsamma redskap samt
genomföra en sammanställning av trålningens inverkan på kustnära
fiskbestånd.

Faktablad 49

ÅPH 50, Havs- och vattenmyndigheten Förbud mot bottentrålning i
marina områden med dumpad ammunition och kemiska stridsmedel.

Faktablad 50

ÅPH 51, Transportsstyrelsen Minimera miljöpåverkan från sjöfart i
den marina miljön.

Faktablad 51

ÅPH 52, Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket och
Kustbevakningen Expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd.

Faktablad 52

ÅPH 53, Kustbevakningen Utökat brottsförebyggande arbete för att
motverka olagliga utsläpp av mineralolja och andra farliga ämnen.

Faktablad 53

ÅPH 54, Kemikalieinspektionen Minska användningen av
båtbottenfärger som innehåller biocid på fritidsbåtar.

Faktablad 54

ÅPH 55, Transportstyrelsen Aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med
förgasare på fritidsbåtar.

Faktablad 55

Marint skräp

ÅPH 56, Havs- och vattenmyndigheten Produkt- och
materialutveckling gällande fiskeredskap.

Faktablad 56

Undervattensbuller

ÅPH 57, Havs- och vattenmyndigheten Vägledning för att förhindra
att seismiska undersökningar orsakar skadligt impulsivt buller med
negativa effekter på marina däggdjur.

Faktablad 57

Biologisk mångfald

ÅPH 58, Havs- och vattenmyndigheten Genomförande av
pilotprojekt som ska ge underlag till vägledning för ekosystembaserad
havsförvaltning på havsområdesnivå.

Faktablad 58

ÅPH 59, Havs- och vattenmyndigheten Inrättande av förvaltningsråd
för skyddade områden i svenska havsområden.

Faktablad 59

ÅPH 60, Havs- och vattenmyndigheten Behovsstyrd områdesspecifik
begränsning av predatorer; gråsäl och skarv, för att stödja åtgärder
med som ska återuppbygga lokala kustfisksamhällen.

Faktablad 60

Koncentration och
effekter av farliga
ämnen

Marina näringsvävar
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Tabell 2. Åtgärder från det första åtgärdsprogram för havsmiljön som beslutades av Havs- och vattenmyndigheten 2015, som
föreslås modifieras och som ingår i det uppdaterade åtgärdsprogrammet.

Temaområde

Förslag på modifierade åtgärder

Faktablad1

Övergödning

ÅPH 10, Havs- och vattenmyndigheten: Åtgärder mot
internbelastning av fosfor i Östersjön

Faktablad 10

Farliga ämnen

ÅPH 15, Naturvårdsverket: Ta fram vägledning riktad till myndigheter
och verksamheter för omhändertagande av farliga ämnen och påväxt
på fartygsskrov

Faktablad 15

ÅPH 17, Naturvårdsverket, och Transportstyrelsen: Att utreda orsak
och behov av ytterligare reglering för att förhindra spridning av TBT till
havsmiljön från mark och sediment.

Faktablad 17

Att ta fram vägledning eller riktlinjer för skrovrengöring av fritidsbåtar för
att förhindra spridning av TBT, övriga biocider och främmande arter till
havsmiljön.

1

Marint skräp

ÅPH 19, Havs- och vattenmyndigheten: att främja en effektiv och
hållbar insamling och mottagning av förlorade fiskeredskap samt
förebygga förlusten av nya

Faktablad 19

Biologisk mångfald

ÅPH 27, Länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten: Inrätta
nya marina skyddade områden och andra rumsliga förvaltningsåtgärder
i tillräcklig omfattning med lämpliga förvaltningsåtgärder för att de nya
områdena ska kunna hjälpa till att nå god miljöstatus enligt
havsmiljöförordningen

Faktablad 27

Fysisk störning

ÅPH 29, Havs- och vattenmyndigheten: Att med bistånd från
länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Boverket samt
Riksantikvarieämbetet ta fram en samordnad strategi med åtgärder mot
fysisk påverkan och för biologisk återställning i kustvattenmiljön

Faktablad 29

Uppföljning

ÅPH 32 Myndigheter och kommuner: Att myndigheter och kommuner
som arbetar med åtgärdsprogrammet för havsmiljön behöver rapportera
vilka åtgärder som genomförts och hur dessa påverkar
miljökvalitetsnormerna för havsmiljön

Faktablad 32

Uppdaterade åtgärdsfaktablad för modifiering av dessa åtgärder presenteras i bilaga 3. För ursprungligt faktablad, se Havsoch vattenmyndigheten 2015a.

- 15 -

Tabell 3. Åtgärder från det första åtgärdsprogram för havsmiljön som beslutades av Havs- och vattenmyndigheten 2015 och
som ingår i det uppdaterade åtgärdsprogrammet2.

Temaområde

Nuvarande åtgärder

Faktablad

Främmande arter

ÅPH 1, Havs- och vattenmyndigheten: att ta fram ett pilotprojekt för
att utveckla metoder för kontroll och lokal bekämpning av invasiva
främmande arter.

Faktablad 1

ÅPH 2, Havs- och vattenmyndigheten: att utveckla tekniskt verktyg
för att komplettera information om främmande arter och göra den mer
tillgänglig.

Faktablad 2

ÅPH 3, Havs- och vattenmyndigheten: att utveckla ett nationellt
varnings- och responssystem för att tidigt kunna upptäcka nya invasiva
främmande arter samt planer för hantering och beredskap av dessa.

Faktablad 3

ÅPH 4, Havs- och vattenmyndigheten: att införa nya
fiskebestämmelser för att freda särskilt hotade kustlekande bestånd
innanför trålgränsen i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Faktablad 4

ÅPH 5, Havs- och vattenmyndigheten: att införa nya
fiskebestämmelser som syftar till att fisket innanför trålgränsen bedrivs
mer artselektivt i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

Faktablad 5

ÅPH 6, Havs- och vattenmyndigheten: att införa fiskebestämmelser
som syftar till att minska fisketrycket på kustlevande bestånd innanför
trålgränsen i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön som behöver stärkt
skydd men som kan fiskas till viss del.

Faktablad 6

ÅPH 7 Havs- och vattenmyndigheten: att utreda var ytterligare
fredningsområden bör inrättas i kustområdena, samt inrätta sådana
områden. ÅPH 7, Länsstyrelserna: att bistå Havs- och
vattenmyndigheten i att utreda var ytterligare fredningsområden bör
införas i kustområdena. Gäller kustlänsstyrelser.

Faktablad 7

ÅPH 8, Havs- och vattenmyndigheten: att utreda för vilka arter och
under vilken tid på året som generella fredningstider bör införas för
kustfisk, samt inrätta sådana.

Faktablad 8

ÅPH 9, Havs- och vattenmyndigheten: att anpassa fiskeflottans
kapacitet till tillgängliga fiskemöjligheter i vissa flottsegment.

Faktablad 9

ÅPH 11, Jordbruksverket: att utreda möjligheten att finansiellt ersätta
nettoupptag av kväve och fosfor ur vattenmiljön genom odling och skörd
av så kallade blå fånggrödor där det är möjligt i de havsområden som
inte uppnår god miljöstatus. Stimulera tekniker för odling och förädling
av blå fånggrödor.

Faktablad 11

ÅPH 12 Jordbruksverket: att stimulera vattenbrukstekniker som inte
innebär nettobelastning i de havsområden som inte uppnår god
miljöstatus.

Faktablad 12

ÅPH 13, Havs- och vattenmyndigheten: att ta fram en vägledning för
hur förändrade hydrografiska förhållanden påverkar biologisk mångfald
och ekosystem

Faktablad 13

ÅPH 14, Boverket: att i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten
ta fram en vägledning för kommunal havs- och kustplanering enligt
Plan- och bygglagen.

Faktablad 14

ÅPH 16, Naturvårdsverket: att fördela medel för tillsynsprojekt av
förorenade sediment vid de mest angelägna områdena sett ur
havsmiljöns perspektiv;

Faktablad 16

Fiskar och skaldjur
som påverkas av
fiske

Övergödning

Bestående
hydrografiska villkor

Farliga ämnen

(föreslås
avslutas)

att sammanställa erfarenheter från riskanalys och riskhantering av
förorenade sediment vid dessa och redan genomförda objekt; att verka
för att sediment i större utsträckning ska ingå i de utredningar som görs
av förorenade områden; att harmonisera tillgänglig miljögiftsdata i

2

Detta med undantag för ÅPH 2 som föreslås avslutas, och ÅPH 18 som föreslås utgå i samband med att åtgärdsprogrammet
uppdateras 2021.
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marina sediment till både innehåll och format samt göra dessa data
åtkomliga.
ÅPH 18, Naturvårdsverket: att identifiera de ämnen som kan
förekomma i vatten som kommer från avloppsreningsverk i sådana
halter att de riskerar att påverka havsmiljön negativt.
Vidare, att med avseende på de identifierade riskerna, utreda behov
och utifrån dessa ta fram generella utsläppskrav/vägledande riktvärden,
tillämpliga kontroll-/mätmetoder samt vägledning för tillsyn och prövning
Marint skräp

Biologisk mångfald

Marina skyddade
områden

Restaurering

Faktablad 18
(föreslås
utgå)

ÅPH 20, Havs- och vattenmyndigheten: att i samverkan med
Naturvårdsverket ta fram en riktad nationell informationskampanj till
allmänhet och konsumenter om vanligt förekommande skräpföremål i
den marina miljön, hur detta påverkar miljön negativt samt kopplingen
till konsumenternas beteende.

Faktablad 20

ÅPH 21, Havs- och vattenmyndigheten: att stödja initiativ som
främjar, organiserar och genomför strandstädning i särskilt drabbade
områden.

Faktablad 21

ÅPH 22, Naturvårdsverket: att bedriva strategiskt arbete genom att
räkna in marint skräp i relevanta avfallsplaner och program och även i
de kommunala avfallsplanerna, där avfallshanteringens betydelse för
uppkomst av marint skräp belyses. Materialströmmar av plast behöver
prioriteras och styrmedel utredas i syfte att minska plastskräp i den
marina miljön.

Faktablad 22

ÅPH 23, Kommunerna: att vid ändring och uppdatering av de
kommunala avfallsplanerna hitta och visa hur avfallshanteringen kan
bidra till att minska uppkomsten av marint skräp samt sätta upp
målsättningar för ett sådant arbete.

Faktablad 23

ÅPH 24, Havs- och vattenmyndigheten: att ta fram övergripande
ramar för nationella åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper i
marin miljö samt samordna arbetet nationellt.

Faktablad 24

ÅPH 25, Havs- och vattenmyndigheten: att ta fram
kunskapsuppbyggande program för hotade arter och naturtyper i marin
miljö samt samordna arbetet nationellt.

Faktablad 25

ÅPH 26, Havs- och vattenmyndigheten: att utveckla vägledning för
vad förvaltningsdokument för marina skyddade områden ska innehålla.

Faktablad 26

ÅPH 28, Länsstyrelserna: att införa förvaltningsåtgärder i marina
skyddade områden (befintliga/nya, där sådana inte finns idag).

Faktablad 28

ÅPH 30, Havs- och vattenmyndigheten: att med stöd från
Länsstyrelserna utveckla metoder för ekologisk kompensation och
restaurering av marina miljöer.

Faktablad 30

ÅPH 31, Länsstyrelsen: att i samverkan med Havs- och
vattenmyndigheten och berörda kommuner genomföra
restaureringsåtgärder för ålgräs i Västerhavet.

Faktablad 31
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2 Inledning
Havet är vår gemensamma resurs som vi delar med våra grannländer och som vi också delar
globalt över nationsgränserna. För att nå FN:s globala hållbarhetsmål SDG 14 om Hav och
marina resurser och vårt nationella miljökvalitetsmål om Hav i balans samt levande kust och
skärgård, måste havets resurser och värden för samhällen förvaltas gemensamt på flera nivåer.
Havs- och vattenmyndighetens roll i ett förändringsarbete för att nå dessa mål för havet innefattar
vårt globala arbete och vårt arbete inom EU med havsmiljödirektivet, det nationella
genomförandet av direktivet samt vårt övriga nationella arbete med att vidta åtgärder för havet.
Ett av målen i Havs- och vattenmyndighetens verksamhetsstrategi för 2021-2023 är Hav i balans
samt levande kust och skärgård, d.v.s. att Västerhavet och Östersjön ska ha en god miljöstatus
och en långsiktigt hållbar produktionsförmåga samtidigt som den biologiska mångfalden ska
bevaras och skyddas. Svenska och internationella utsläpp av näringsämnen till haven ska
minska. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt
natur- och kulturvärden. På global nivå har vi en utvecklad samverkan med andra länder mot
gemensamma mål.
Havs- och vattenmyndigheten gjorde 2018 en bedömning av miljötillståndet i Östersjön och
Nordsjön där det konstaterades att havsmiljöns status måste förbättras för att kunna leverera de
ekosystemtjänster vi människor är beroende av (Havs- och vattenmyndigheten 2018a). En del av
detta arbete med att förbättra havsmiljöns status är att ta fram ett åtgärdsprogram för havsmiljön.
Åtgärdsprogrammet för havsmiljön i denna form innehåller en rad nya styrmedelsåtgärder. Detta
kan t.ex. vara regleringar men även vägledningar för att kunna följa befintliga regelverk som
påverkar hur havet mår. Klassiskt och historiskt leder regleringar som styrmedel till innovationer
och till nya och förbättrade samverkansformer till nytta för det vidare hållbara samhällsbyggandet
men även för regional tillväxt. Ytterligare typer av styrmedelsåtgärder (hädanefter benämnda som
”åtgärder”) som kan ingå i åtgärdsprogrammet för havsmiljön är bl.a. åtgärder för samordning,
kommunikation och information samt ekonomiska incitament. Även dessa skapar förutsättningar
för innovation och utvecklade samverkansformer.
Havs- och vattenmyndighetens roll i detta arbete är att föreslå, vägleda och samverka med
åtgärdsmyndigheter för genomförandet och uppföljningen av de redan existerande åtgärder som
finns inom ramen för andra regelverk samt för de nya åtgärderna som föreslås i detta förslag till
åtgärdsprogram. För att nå effekt i miljön är det viktigt att arbeta nära tillsammans med andra
myndigheter som bidrar till en effektiv havsförvaltning, exempelvis Naturvårdsverket,
Jordbruksverket, Transportstyrelsen och Kemikalieinspektionen samt länsstyrelserna. De
myndigheter som genomför åtgärder bidrar till en bättre havsmiljö genom centralt ansvar för
områden som berör havsmiljön såsom sjöfart, farliga ämnen och övergödning. Åtgärderna i detta
åtgärdsprogram speglar detta. För att havsmiljöns status ska förbättras och för att arbetet ska ske
med ett källa till hav perspektiv är det särskilt viktigt att vattenmyndigheterna tar fram ett effektivt
åtgärdsprogram och att det genomförs. Även det praktiska tillsyns- och åtgärdsarbetet som
länsstyrelserna och kommunerna gör har stor betydelse i förändringsarbetet mot en god
havsmiljö.
Havs- och vattenmyndighetens roll är också att se till att vårt eget mandat inom
havsmiljöförvaltningen, den gemensamma fiskeripolitiken, havsplaneringen, vattenförvaltningen
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och vårt arbete med arter och habitat sker i samklang och att vi använder alla dessa instrument
för att uppnå en god havsmiljö och en hållbar utveckling.
Åtgärdsprogrammet som här föreslås kompletterar hur vi arbetar med dessa instrument genom
att göra analyser som visar luckor som behöver täckas inom olika temaområden som t. ex fiske,
sjöfart, farliga ämnen och övergödning. Där har vi tillsammans med de myndigheter som ska
genomföra åtgärder tagit fram förslag till dessa åtgärder.
Till stöd för detta arbete i sin helhet behövs finansiering och nya styrmedel. Finansiering av
åtgärder kan ske genom vårt eget Åtgärdsanslag för havs- och vattenmiljön och LOVA-stödet.
Finansieringsmöjligheter finns även i EU:s fondsystem där viktiga redskap för havsmiljön är
Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) samt Landsbygdsprogrammet under Gemensamma
Jordbrukspolitiken (CAP). För innovation och tillväxt finns särskilda möjligheter för finansiering
inom ramen för EU:s regionalfonder, från Vinnova och Naturvårdsverket. Havs- och
vattenmyndigheten kan vara en partner och mottagare av åtgärder och i projekt under dessa
finansieringsinstrument för att stärka förändringsarbetet i Sverige, inom EU och globalt till nytta
för havets ekosystemtjänster och för att uppnå målet om hav i balans. Havs- och
vattenmyndigheten får även av regeringen särskilda uppdrag att utreda nya styrmedel som kan
leda till innovationer i ett förändringsarbete för att nå hållbara hav. Exempel på detta är ett
pågående uppdrag att utreda möjligheterna till ett handelssystem för utsläppsrätter för
övergödande ämnen. Andra exempel är genomförda uppdrag om producentansvar för
fiskeredskap och uppdrag tillsammans med Transportstyrelsen om striktare krav på utsläpp från
fartygs skrubbervatten för att minska utsläpp av farliga ämnen till havsmiljön.
Nya styrmedel och i längden innovationer förväntas även i Havs- och vattenmyndighetens och
Jordbruksverkets uppdrag om en strategi för framtidens fiske. Det blir också ett bidrag till
Sveriges livsmedelsstrategi. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön kompletteras på så sätt av Havsoch vattenmyndighetens pågående nationella arbete. Det kompletterar även det internationella
arbete som bedrivs inom de regionala havsmiljökonventionerna, Helcom i Östersjön och Ospar i
Nordostatlanten. Sverige verkar där för att få en harmonisering av våra nationella åtgärder, bl.a.
inom ramen för detta föreslagna åtgärdsprogram för havsmiljön men även inom andra EU- och
internationella regleringar. Dessa rör exempelvis områdesskydd, sjöfart och farliga ämnen, inom
ramen för dessa konventioners regionala aktionsplaner. Figuren nedan illustrerar den
kontextuella bilden av åtgärdsprogrammet mot bakgrund av Havs- och vattenmyndighetens
bredare arbete för att nå en god miljöstatus för havsmiljön.
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2.1 Bakgrund om havsmiljöförvaltningen
Havsmiljödirektivet är miljöpelaren i EU:s integrerade havspolitik och hänvisar till många andra
politikområden och internationella överenskommelser. Syftet är att nå eller fortsätta upprätthålla
en god miljöstatus i Europas hav. Direktivet kom till som ett resultat av en process inom EU, efter
att vattendirektivet sjösatts, där man såg ett behov av att agera för att de marina naturresurserna
och de marina ekosystemtjänsterna var hotade. T.ex. genom att de utsattes för olika och alltför
stora belastningar. Sedan tidigare fanns många lagstiftningar som skulle skydda havsmiljön, men
de flesta gällde en specifik typ av verksamhet eller del av havsmiljön. Därför fanns ett behov av
att ta fram en integrerad politik med fokus på att skydda EU:s marina vatten. Havsmiljödirektivet
är den första EU-lagstiftningen som särskilt syftar till att skydda den marina miljön och de marina
naturresurserna. Det skapar en ram för en hållbar användning av våra hav och ska bidra till
samstämmighet mellan olika politikområden, överenskommelser och lagstiftningsåtgärder och
säkerställa integrering av miljöhänsyn i dessa. I direktivet lyfts också särskilt att en
ekosystembaserad metod för förvaltning av mänskliga aktiviteter ska tillämpas. För att genomföra
havsmiljödirektivet ska en marin strategi som består av flera steg tas fram av varje medlemsland.
Den svenska marina strategin är uppdelad i olika steg, som uppdateras i en 6-årig cykel enligt
principen för adaptiv förvaltning (se figur 1). Den nu aktuella uppdateringen av
åtgärdsprogrammet är sista steget i den andra förvaltningsperioden. I den marina strategins
övriga steg ingår också att definiera god miljöstatus3, att göra en bedömning av miljötillståndet
(Havs- och vattenmyndigheten 2018a) att fastställa de miljökvalitetsnormer med indikatorer som
behövs för att uppnå god miljöstatus och att ta fram ett övervakningsprogram4.
3

Havs- och vattenmyndighets föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt
miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön
https://www.havochvatten.se/download/18.51861935167c35ddc68b04ab/1545935838262/HVMFS2012-18-keu-20190101.pdf

4

Marin strategi för Nordsjön och Östersjön. Övervakningsprogram 2021-2026. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2020:26
https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andra-publikationer/publikationer/2020-10-15-marinstrategi-for-nordsjon-och-ostersjon---overvakningsprogram-2021-2026.html
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Figur 1. De olika moment som ska genomföras inom havsmiljödirektivet under varje förvaltningscykel.

Enligt havsmiljöförordningen ska ett åtgärdsprogram tas fram om man ser att miljötillståndet visar
att god miljöstatus inte nås eller upprätthålls och om miljökvalitetsnormerna som gäller i havet
inte följs. Bedömningen ska göras i relation till de definitioner av god miljöstatus som finns i bilaga
2 i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2012:185 som senast uppdaterades under
2018. I bilaga 3 till samma föreskrifter finns de miljökvalitetsnormer med indikatorer som ska leda
till att god miljöstatus nås. Även indelningen av våra havsområden i olika bedömningsområden
finns i föreskrifterna.
Den inledande bedömningen som uppdaterades 2018 visar att god miljöstatus fortfarande inte
nås inom flertalet temaområden och heller inte i de flesta geografiska områden (Havs- och
vattenmyndigheten 2018a). Havs- och vattenmyndighetens bedömning av miljökvalitetsnormer
med indikatorer som genomförts 2020 visar också att de flesta normerna inte följs eller att de
5

Havs- och vattenmyndighets föreskrifter HVMFS 2012:18 om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer
med indikatorer för Nordsjön och Östersjön
(https://www.havochvatten.se/download/18.51861935167c35ddc68b04ab/1545935838262/HVMFS2012-18-keu20190101.pdf)
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bara följs i vissa områden. Mera detaljer om bedömningen av respektive miljökvalitetsnorm med
indikatorer återfinns i temaavsnitten, kapitel 4. Eftersom normerna i allmänhet inte följs ser vi nu
över behovet av ytterligare nya åtgärder i uppdateringen av åtgärdsprogrammet.

2.2 Vidareutveckling och uppföljning av åtgärdsprogrammet
Vi föreslår nu en uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Det första
åtgärdsprogrammet, beslutat 2015, omfattar 32 nya åtgärder som identifierades som nödvändiga
för att följa miljökvalitetsnormerna för havsmiljön (Havs- och vattenmyndigheten 2015a). Dessa
åtgärder beslutades utöver de åtgärder som sedan tidigare var pågående eller beslutade
(existerande). Det finns också annan lagstiftning och politikområden där åtgärder som bidrar till
förbättrad havsmiljö kan göras. Det gäller till exempel fiskeripolitiken, art- och habitatdirektivet,
Agenda 2030 och miljömålsarbetet. De nya åtgärderna är specifikt framtagna för
havsmiljödirektivet medan de ’existerande’ är de åtgärder som tas eller tagits fram utifrån annan
lagstiftning eller andra beslut, men som bidrar till en bättre havsmiljö (figur 2). Båda varianterna är
pågående åtgärder.

Figur 2. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön omfattar både existerande åtgärder (regelverk mm) och de nya, kompletterande,
som bedöms krävas särskilt för att följa miljökvalitetsnormerna för havsmiljön, och för att på sikt nå god miljöstatus enligt
havsmiljödirektivet (nya 2015 samt förslag 2021).

I åtgärdsprogrammet inkluderas både pågående och tillkommande åtgärdsarbete.
Genomförandet av de 32 åtgärderna i det första åtgärdsprogrammet följs upp regelbundet och
status beskrivs i korthet i avsnitt 2.3 Genomförande av det första åtgärdsprogrammet.
Åtgärderna gäller tills de är helt genomförda och avslutas, om de inte av någon anledning dras
tillbaka. Många åtgärder fortsätter att positivt påverka havsmiljön även om de rapporteras som
genomförda, exempelvis en gällande vägledning.
I denna uppdatering föreslås ytterligare 15 nya åtgärder. För vissa åtgärder från det första
åtgärdsprogrammet föreslås dessutom en modifiering för att anpassa dem till ny kunskap eller
efter de erfarenheter som man hittills fått från genomförandet (för översikt, se tabell 1 och 2).
Efter beslutet om det första åtgärdsprogrammet 2015 har definitionen av god miljöstatus samt
miljökvalitetsnormerna för havsmiljön uppdaterats. Ytterligare existerande åtgärder, som bidrar till
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en bättre havsmiljö, har också tillkommit både nationellt och internationellt utöver de som redan
ingår i åtgärdsprogrammet. Mot bakgrund av dessa förändringar, samt utvärderingen av
genomförandet av det första åtgärdsprogrammet, har vi gjort en ny analys för att utvärdera om
åtgärderna är tillräckliga för att på sikt nå god miljöstatus.
Metoden för hur man tar reda på om åtgärderna är tillräckliga beskrivs i bilaga 1, och resultatet av
analysen per miljökvalitetsnorm redovisas i temaavsnitten, kapitel 4. I korthet ska analysen skapa
förståelse för varför en viss miljökvalitetsnorm inte bedöms kunna följas med pågående åtgärder,
så att brister i åtgärdsarbetet kan adresseras. Baserat på resultatet kan ytterligare åtgärder
föreslås, i de fall det finns lämpliga åtgärder som är tekniskt möjliga, kostnadseffektiva och
hållbara.
Åtgärdsprogrammet från 2015 rapporterades 2016 till EU-kommissionen, som har granskat dess
innehåll och kommit med synpunkter på områden som kan stärkas. Dessa synpunkter har så
långt som möjligt beaktats i förslaget till uppdatering.
En annan viktig aspekt är att åtgärdsprogrammet behöver vara sammanhängande och samordnat
inom varje marin region eller delregion, d.v.s. region Östersjön respektive delregion Nordsjön för
Sveriges del. Behovet av tillkommande åtgärder i åtgärdsprogrammet baseras därför också delvis
på behov som uppmärksammats i det gemensamma internationella havsmiljöarbetet. Se kapitel 7
om internationell samverkan.
Detta uppdaterade åtgärdsprogram enligt havsmiljöförordningen ska genomföras under perioden
2022-2027.

2.3 Så här fungerar åtgärdsprogrammet
I åtgärdsprogrammet ska de åtgärder samlas som behövs för att miljökvalitetsnormerna ska
kunna följas. Det ska, förutom nya åtgärder också innehålla en redovisning av redan pågående
åtgärder som genomförs med stöd av annan lagstiftning eller andra beslut och som bidrar till god
miljöstatus.
Åtgärdsprogrammet tas fram med stöd av 5 kap. miljöbalken, 24-28 §§ i havsmiljöförordningen
och de vägledningar som tagits fram inom den EU-gemensamma genomförandestrategin för
direktivet.
Miljökvalitetsnormerna för havsmiljön, både normen om god miljöstatus enligt 17 §
havsmiljöförordningen och de normer som Havs- och vattenmyndigheten fastställt i sina
föreskrifter HVMFS 2012:186, har precis som åtgärdsprogrammet sin grund i 5 kap. miljöbalken.
Miljökvalitetsnormerna för havsmiljön tillämpas därför i enlighet med samma bestämmelser som
gäller övriga miljökvalitetsnormer beslutade av regeringen eller av andra ansvariga myndigheter.
Vissa specialregler gäller dock för miljökvalitetsnormer meddelade inom ramen för
vattenförvaltningen.
Miljökvalitetsnormer med indikatorer ska visa vägen mot god miljöstatus. Dessa är inriktade på att
minska de olika belastningar från mänskliga verksamheter som påverkar havsmiljön negativt.
Eftersom dessa normer är inriktade på specifika belastningar så finns det även åtgärder som
riktas mot den övergripande normen om god miljöstatus. Detta gäller till exempel åtgärder för
biologisk mångfald och olika restaureringsåtgärder som inte kan knytas direkt till en
miljökvalitetsnorm enligt 19 § havsmiljöförordningen.

6

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2012:18 om vad som kännetecknar god miljöstatus samt
miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön
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Den rättsliga tillämpningen av miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap. miljöbalken är en utgångspunkt
för utarbetande av de åtgärder som ingår i detta åtgärdsprogram.
Åtgärdsprogram som detta kan vara vägledande när myndigheter planerar eller ställer specifika
krav för att miljökvalitetsnormer ska kunna följas. I den mån de har betydelse för en viss prövning
ska de finnas med som underlag i mål eller ärenden enligt miljöbalken.
Utifrån ett antal skäl kan också undantag från att nå god miljöstatus göras och ska då anges i
åtgärdsprogrammet. Dessa undantag redovisas och motiveras per temaområde i kapitel 4.
Förutsättningar för undantag beskrivs översiktligt i kapitel 3 Undantag - om god miljöstatus inte
kan nås. Trots undantag från att nå god miljöstatus ska alla möjliga åtgärder fortfarande
genomföras för att förbättra miljötillståndet och förhindra ytterligare försämring.
Alla steg som genomförs enligt havsmiljöförordningen rapporteras till EU-kommissionen. De
granskar det rapporterade underlaget och bedömer om direktivets krav uppfylls. Utifrån
granskningen kommer de också med rekommendationer till medlemsstaterna om förbättringar
som behöver göras. Om EU-kommissionen bedömer att direktivets krav inte uppfylls kan de
också inleda ett granskningsärende som kan sluta med ett avgörande i EU-domstolen.

2.3.1

Samverkan med vattenförvaltningen

Eftersom många av de belastningar som påverkar havsmiljön kommer från land via
sötvattentransport så finns många av de åtgärder som är viktiga för havsmiljön i
vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Genomförandet av dessa är viktigt för att nå målen i
havsmiljön. De två förordningarna överlappar dessutom varandra geografiskt i kustvattnet
(området från strandlinjen ut till en nautisk mil utanför baslinjen, enligt 9 § i lagen (2017:1272) om
Sveriges sjöterritorium och maritima zoner). 7Därför är samordningen mellan de olika
åtgärdsprogrammen mycket viktig och de måste hänga ihop med varandra. Även om
processerna fram till åtgärdsprogram skiljer sig åt och vattenförvaltningen ligger en
förvaltningsperiod före, så ska de olika åtgärdsprogrammen vart sjätte år beslutas i stort sett
samtidigt. Samordning sker mellan Havs- och vattenmyndigheten och de fem
vattenmyndigheterna.

2.3.2

De svenska miljökvalitetsmålen

Det svenska systemet för miljömålen sätter ramarna för svenskt miljöarbete. De av riksdagen
fastställda miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska
leda till. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön är ett viktigt verktyg för att nå flera av
miljökvalitetsmålen och för att öka takten i miljömålsarbetet. Kopplingen finns dels på ett mer
övergripande plan till främst fyra miljökvalitetsmål: Ingen övergödning, Giftfri miljö, Hav i balans
samt levande kust och skärgård, Ett rikt växt och djurliv. Dels finns också mer specifika
kopplingar utifrån de olika miljökvalitetsmålens preciseringar. För målet Hav i balans samt
levande kust och skärgård är t.ex. åtgärdsprogrammet direkt kopplat till precisering 1 som anger
att god miljöstatus ska uppnås för kust- och havsvatten i enlighet med havsmiljöförordningen
(2010:1341). Ett annat exempel är åtgärderna inom temaområde främmande arter, vilka har
bäring på miljökvalitetsmålets precisering 7 om att främmande arter och genotyper inte ska hota
den biologiska mångfalden och kulturarvet.
7 Kustvatten definieras i vattendirektivet och omfattar området från strandlinjen ut till en nautisk mil utanför baslinjen och i

havsmiljödirektivet gäller samma definition. Den yttre avgränsningen av området finns i 9 § i lagen (2017:1272) om Sveriges
sjöterritorium och maritima zoner.
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2.4 Genomförande av det första åtgärdsprogrammet
Av det första åtgärdsprogrammets 32 nya åtgärder har Havs- och vattenmyndigheten ansvar för
drygt hälften, 19 stycken. Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Transportstyrelsen, Boverket,
länsstyrelserna samt Sveriges kommuner ansvarar för sammantaget 13 åtgärder.
Redogörelse för åtgärdernas genomförande begärs in av Havs- och vattenmyndigheten från
ansvarig myndighet. Havs- och vattenmyndigheten rapporterar sedan till EU-kommissionen vid
två tillfällen under 6-årsperioden.
Tabell 4 återger läget för åtgärdernas genomförande i början av 2020 då drygt två tredjedelar av
den planerade genomförandeperioden passerat.
Tabell 4. Genomförande av åtgärderna i det första åtgärdsprogrammet. Genomförandet delas in i fyra kategorier: Mörkgrön:
genomförd helt eller i huvudsak genomförd eller pågår kontinuerligt, ljusgrön: genomförd till hälften eller mer, gul: påbörjad men
ännu genomförd till mindre än hälften, röd: inte påbörjad.
Åtgärd

Ansvarig myndighet

Kommentar om åtgärdens
genomförandestatus vid 2020
och preliminär bedömning om
åtgärdens fortsatta
genomförande

ÅPH 2: utveckla tekniskt verktyg för att i ökad grad
komplettera information om främmande arter och göra
den tillgänglig

Havs- och
vattenmyndigheten

Åtgärden genomförd, föreslås
avslutas.

ÅPH 14: ta fram en vägledning för kommunal havs- och
kustplanering enligt Plan- och bygglagen

Boverket

Kommentar om åtgärdens fortsatta
genomförande kommer
uppdateras efter diskussion med
Boverket.

ÅPH 19: främja en effektiv och hållbar insamling och
mottagning av förlorade fiskeredskap samt förebygga
förlusten av nya

Havs- och
vattenmyndigheten

Åtgärden föreslås modifieras i
uppdatering av
åtgärdsprogrammet.

ÅPH 20: ta fram en riktad nationell informationskampanj
till allmänhet och konsumenter om vanligt förekommande
skräpföremål i den marina miljön, dess negativa påverkan
på miljön samt kopplingen till konsumenternas beteende

Havs- och
vattenmyndigheten

Åtgärden kommer fortsatt
genomföras efter 2021 då den är
av löpande karaktär.

ÅPH 21: stödja initiativ som främjar, organiserar och
genomför strandstädning i särskilt drabbade områden

Havs- och
vattenmyndigheten

Åtgärden kommer fortsatt
genomföras efter 2021 då den är
av löpande karaktär.

ÅPH 22: bedriva strategiskt arbete genom inkludering av
marint skräp i relevanta avfallsplaner och program
inklusive de kommunala avfallsplanerna, där
avfallshanteringens betydelse för uppkomst av marint
skräp belyses. Materialströmmar av plast behöver
prioriteras och styrmedel utredas i syfte att minska
förekomsten av plastföremål som skräp i den marina
miljön

Naturvårdsverket

Åtgärden kommer fortsatt
genomföras efter 2021 då den är
av löpande karaktär.

ÅPH 28: införa förvaltningsåtgärder i marina skyddade
områden befintliga/nya, där sådana inte finns idag

Länsstyrelserna

Åtgärden kommer fortsatt
genomföras efter 2021 då den är
av löpande karaktär.

ÅPH 31: i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten
och berörda kommuner genomföra restaureringsåtgärder
för ålgräs i Västerhavet

Länsstyrelserna

Åtgärden kommer fortsatt
genomföras efter 2021 då den är
av löpande karaktär.

ÅPH 1: ta fram ett pilotprojekt för att utveckla metoder för
kontroll och lokal bekämpning av invasiva främmande
arter

Havs- och
vattenmyndigheten

Åtgärden bedöms genomföras
inom ramen för nuvarande
åtgärdsprogram (2021).
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ÅPH 3: utveckla ett nationellt varnings- och
responssystem för tidig upptäckt av nya invasiva
främmande arter samt hanterings- och beredskapsplaner
för dessa

Havs- och
vattenmyndigheten

Åtgärden kommer fortsatt
genomföras efter 2021 då den är
av löpande karaktär.

ÅPH 4: införa nya fiskebestämmelser för att freda särskilt
hotade kustlekande bestånd innanför trålgränsen i
Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Havs- och
vattenmyndigheten

Åtgärden kommer fortsatt
genomföras efter 2021 då den är
av löpande karaktär.

ÅPH 5: införa nya fiskebestämmelser som syftar till att
fisket innanför trålgränsen bedrivs mer artselektivt i
Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Havs- och
vattenmyndigheten

Åtgärden kommer fortsatt
genomföras efter 2021 då den är
av löpande karaktär.

ÅPH 6: införa fiskebestämmelser som syftar till att minska
fisketrycket på kustlevande bestånd innanför trålgränsen
i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön som behöver stärkt
skydd men som kan fiskas till viss del

Havs- och
vattenmyndigheten

Åtgärden kommer fortsatt
genomföras efter 2021 då den är
av löpande karaktär.

ÅPH 7: utreda var ytterligare fredningsområden bör
inrättas i kustområdena, samt inrätta sådana områden.
Länsstyrelserna bistår Havs- och vattenmyndigheten i att
utreda var ytterligare fredningsområden bör införas i
kustområdena

Havs- och
vattenmyndigheten
och länsstyrelserna

Åtgärden kommer fortsatt
genomföras efter 2021 då den är
av löpande karaktär.

ÅPH 8: utreda för vilka arter och under vilken tid på året
som generella fredningstider bör införas för kustfisk,
samt inrätta sådana

Havs- och
vattenmyndigheten

Åtgärden kommer fortsatt
genomföras efter 2021 då den är
av löpande karaktär.

ÅPH 9: anpassa fiskeflottans kapacitet till tillgängliga
fiskemöjligheter i vissa flottsegment

Havs- och
vattenmyndigheten

Åtgärden kommer fortsatt
genomföras efter 2021 då den är
av löpande karaktär.

ÅPH 10: utreda möjligheter att påverka den interna
näringsbelastningen, lokalt i övergödda vikar och fjärdar
samt i egentliga Östersjön

Havs- och
vattenmyndigheten

Åtgärden föreslås modifieras i
uppdatering av
åtgärdsprogrammet.

ÅPH 17: kartlägga orsaker till förekomsten av fortsatt
tillförsel av tributyltenn (TBT) och dess
nedbrytningsprodukter i havsmiljön. Samt att utreda
behov av ytterligare reglering för att förhindra spridning
av TBT till havsmiljön samt verka för att den reglering
utredningen förespråkar tas fram; att utreda behov av och
utifrån identifierade behov ta fram vägledning för att
förhindra spridning av TBT till havsmiljön

Naturvårdsverket och
Transportstyrelsen

Åtgärd föreslås modifieras i
uppdatering av
åtgärdsprogrammet.

ÅPH 18: identifiera de ämnen som kan förekomma i
utgående vatten från avloppsreningsverk i sådana halter
att de riskerar att påverka havsmiljön negativt. Vidare, att
med avseende på de identifierade riskerna, utreda behov
av och utifrån sådana behov ta fram generella
utsläppskrav/vägledande riktvärden, tillämpliga kontroll/mätmetoder samt vägledning för tillsyn och prövning

Naturvårdsverket

Föreslås utgå då aktiviteter kopplat
till åtgärden bedöms omfattas av
vattenmyndigheternas
åtgärdsprogram

ÅPH 26: utveckla vägledning för vad
förvaltningsdokument för marina skyddade områden ska
innehålla

Havs- och
vattenmyndigheten

Åtgärden bedöms genomföras
inom ramen för nuvarande
åtgärdsprogram (2021).

ÅPH 27: utifrån riktlinjer och kriterier framtagna i Havsoch vattenmyndighetens nationella plan för marint
områdesskydd inrätta nya marina skyddade områden i
tillräcklig geografisk omfattning med lämpliga
förvaltningsåtgärder för att de nya områdena ska kunna
hjälpa till att nå god miljö status enligt
havsmiljöförordningen

Länsstyrelserna

Åtgärden åtgärd föreslås
modifieras i uppdatering av
åtgärdsprogrammet.

ÅPH 30: med bistånd från Länsstyrelserna utveckla
metoder för ekologisk kompensation och restaurering av
marina miljöer

Havs- och
vattenmyndigheten

Åtgärden kommer fortsatt
genomföras efter 2021.

ÅPH 11: utreda möjligheten att finansiellt ersätta
nettoupptag av kväve och fosfor ur vattenmiljön genom
odling och skörd av blå fånggrödor där det är möjligt i de

Jordbruksverket

Kommentar om åtgärdens fortsatta
genomförande kommer
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havsområden som inte uppnår god miljöstatus, samt
stimulera tekniker för odling och förädling av så kallade
blå fånggrödor

uppdateras efter diskussion med
Jordbruksverket.

ÅPH 12: stimulera vattenbrukstekniker som inte innebär
nettobelastning i de havsområden som inte uppnår god
miljöstatus

Jordbruksverket

Kommentar om åtgärdens fortsatta
genomförande kommer
uppdateras efter diskussion med
Jordbruksverket.

ÅPH 13: ta fram vägledning kring hur förändrade
hydrografiska förhållanden påverkar biologisk mångfald
och ekosystem

Havs- och
vattenmyndigheten

Åtgärden kommer fortsatt
genomföras efter 2021.

ÅPH 16: fördela medel för tillsynsprojekt av förorenade
sediment vid de ur havsmiljöns perspektiv mest
angelägna områdena; att sammanställa erfarenheter från
riskanalys och riskhantering av förorenade sediment vid
dessa och redan genomförda objekt; att verka för att
sediment i större utsträckning ska ingå i de utredningar
som görs av förorenade områden; att harmonisera
tillgänglig miljögiftsdata i marina sediment till både
innehåll och format samt göra dessa data åtkomliga

Naturvårdsverket

Åtgärden kommer fortsatt
genomföras efter 2021.

ÅPH 23: vid revidering av de kommunala avfallsplanerna
identifiera och belysa hur avfallshanteringen kan bidra till
att minska uppkomsten av marint skräp samt sätta upp
målsättningar för ett sådant arbete

Kommunerna

Åtgärden kommer fortsatt
genomföras efter 2021.

ÅPH 24: ta fram övergripande ramar för nationella
åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper i marin
miljö samt samordna arbetet nationellt

Havs- och
vattenmyndigheten

Åtgärden bedöms genomföras
inom ramen för nuvarande
åtgärdsprogram (2021).

ÅPH 25: ta fram kunskapsuppbyggande program för
hotade arter och naturtyper i marin miljö samt samordna
arbetet nationellt

Havs- och
vattenmyndigheten

Åtgärden bedöms genomföras
inom ramen för nuvarande
åtgärdsprogram (2021).

ÅPH 29: med bistånd från Länsstyrelserna,
Naturvårdsverket samt Riksantikvarieämbetet ta fram en
samordnad åtgärdsstrategi mot fysisk påverkan och för
biologisk återställning i kustvattenmiljön

Havs- och
vattenmyndigheten

Åtgärden föreslås modifieras i
uppdatering av
åtgärdsprogrammet.

ÅPH 15: ta fram vägledning riktad till myndigheter,
verksamheter och allmänheten i övrigt för
omhändertagande av farliga ämnen och påväxt på
fartygsskrov

Naturvårdsverket

Åtgärden föreslås modifieras i
uppdatering av
åtgärdsprogrammet.

Som framgår av tabell 4 återstår viktigt arbete för att genomföra det första åtgärdsprogrammet.
Ungefär 70 % av åtgärderna är genomförda/löpande eller genomförda till hälften, en åtgärd
bedöms inte vara påbörjad. Det bör dock noteras att det finns variationer inom dessa kategorier
och skalan ska framförallt ses som en översiktlig bedömning av hur långt åtgärderna har
genomförts.
Baserat på erfarenheterna från arbetet med det första åtgärdsprogrammet presenteras en plan
för stärkt uppföljning och genomförande i samband med åtgärdsprogrammets uppdatering, se
kapitel 9.

2.5 Avgränsningar
Förslaget på uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön fokuserar på de ytterligare åtgärder som
krävs utöver pågående och beslutade åtgärder, även om åtgärdsprogrammet formellt sett
inkluderar både pågående och tillkommande åtgärdsarbete. Enligt 5 kap. miljöbalken får
åtgärdsprogrammet omfatta all verksamhet och alla åtgärder som kan påverka möjligheten att
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följa miljökvalitetsnormerna. Det är viktigt att notera att allt arbete som behövs för en förbättrad
havsmiljö inte syns i detta åtgärdsprogram. Nedan beskriver vi avgränsningarna som gjorts.

2.5.1

Vilka ämnesområden har inte hanterats i programmet?

En viktig avgränsning för övergödning och farliga ämnen, är att minskningar av belastningar från
landbaserade aktiviteter finns beskrivna inom de åtgärdsprogram som upprättas enligt
vattenförvaltningsförordningen. Uppdelningen har gjorts för att undvika dubbelreglering och för att
öka tydligheten för verksamhetsutövare och myndigheter.
Klimatförändringar har identifierats som en faktor som påverkar möjligheterna att nå god
miljöstatus i havsmiljön. Förslag på nya åtgärder i åtgärdsprogrammet har granskats utifrån
klimataspekter för att undersöka om de påverkas av framtida klimatförändringar (se kapitel 6). Vid
fastställande av vad som kännetecknar god miljöstatus och därmed vid bedömning av
miljötillståndet, ska hänsyn tas till klimatfaktorer och effekter av klimatförändring ska övervakas(till
exempel pH). I åtgärdsprogrammet har inga åtgärder föreslagits specifikt för att minska
klimatpåverkan, eftersom arbetet syftar till förbättringar i havsmiljön. De åtgärder som krävs för att
hantera klimatpåverkande aktiviteter behandlas inom svensk klimat- och energipolitik.
Vidare noteras att vissa miljökvalitetsnormer inte tillämpas i kustvatten enligt 8 § Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus
samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön. Detta eftersom
motsvarande aspekter hanteras inom vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer för
kustvattenförekomster. Detta gäller normerna A.1, B.1, D.1, D.2 och D.3. Genom att föreslagna
åtgärder riktade mot dessa normer i utsjön i flera fall också förväntas bidra till en minskad
påverkan i kustvatten, kommer de även påverka möjligheten att följa vattenförvaltningens
miljökvalitetsnormer för kustvatten. De kommer också ha en effekt på möjligheten att följa den
övergripande miljökvalitetsnormen om god miljöstatus.

2.5.2

Vilka åtgärder har valts bort?

Ett grundläggande urvalskriterium är att åtgärderna i programmet ska bedömas ha en tydlig effekt
på om miljökvalitetsnormerna för havsmiljön följs. De åtgärder som ingår i åtgärdsprogrammet
har utöver detta valts ut eftersom de ansetts vara de mest kostnadseffektiva, tekniskt
genomförbara och hållbara. Havsmiljöförordningen (2010:1341) anger typer av åtgärder som kan
ingå i åtgärdsprogrammet.
Sveriges marina strategi består av fler delar än åtgärdsprogrammet. Viktiga komponenter i
åtgärdsarbetet som tillhör andra steg i strategin har därför inte tagits med som åtgärder i detta
program. Hit räknas till exempel utveckling av indikatorer eller övervakning. Vidare har vi inte tagit
med åtgärder som endast indirekt har en effekt på måluppfyllelsen, eller som är en förutsättning
för genomförandet av åtgärder. Hit räknas forskning och kunskapsuppbyggnad om marina
miljöer.

2.6 Metod för framtagande av åtgärder
Arbetet med uppdateringen av åtgärdsprogrammet genomförs som ett projekt inom Havs- och
vattenmyndigheten under 2019-2021, med ett stort antal medarbetare involverade inom olika
expertområden. Många externa uppdrag har lagts ut för att få underlag och data till arbetet.
Samarbete har även skett inom den referensgrupp med myndigheter och länsstyrelser som
skapats. Dessa myndigheter har bjudits in till informationsmöten och workshop för diskussioner
om åtgärdsförslagen, bland annat för att få en bredd i granskningen av om åtgärderna är tekniskt
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genomförbara, hållbara, kostnadseffektiva och lämpliga ur andra synvinklar. För ytterligare
beskrivning kring samverkan, se bilaga 2 Samråd och samverkan.
Framtagandet av åtgärdsprogrammet har innehållit följande moment:
1. Utifrån bedömningen av miljötillståndet 2018 (Havs- och vattenmyndigheten 2018a) har en
bedömning per temaområde gjorts för att ta reda på om miljökvalitetsnormer och dess
indikatorer bedöms adressera de största problemen. Om inte kan en expertbedömning av
åtgärdsbehov behöva göras. Bedömningarna genomfördes huvudsakligen av Havs- och
vattenmyndigheten.
Därefter har bedömning gjorts om av miljökvalitetsnormen följs eller inte. Denna baserades
på indikatorerna, eller en expertbedömning om indikatorer saknas. Om normen inte följs
analyserades orsakerna: vilka är de största belastningarna eller källorna (om möjligt), vad
kvarstår för att normen ska kunna följas (nuläge: hur mycket måste belastningarna minska för
att normen ska följas?). Resultatet redovisas översiktligt i rapporten, samt för indikatorerna
även mer detaljerat i indikatorfaktabladen8. Utöver Havs- och vattenmyndighetens utredare
har expertis tagits in bland annat från följande institutioner (listan är inte heltäckande):
Aquabiota för bedömning av miljökvalitetsnormerna D.1, D.2; Havsmiljöinstitutet för B.1, B.2,
E.1, SMED för A.1 och SLU Aqua för C.1, C.3 och C.4.
En genomgång av hur pågående och beslutade åtgärder bidrar till att miljökvalitetsnormerna
kan följas har gjorts. Detta inkluderar det svenska genomförandet av relevanta EU-direktiv
och EU-förordningar samt internationella överenskommelser, men även åtgärderna i det
första åtgärdsprogrammet från 2015. Här bedömdes även deras effekt på normen och i vilken
mån det finns brister i genomförandet eller efterlevnaden av åtgärden. I gap-analysen9
användes denna information till att identifiera i vilken grad relevanta belastningar/källor
adresserats, d.v.s. var fler åtgärder krävs för att belastningen ska minska och
miljökvalitetsnormen kunna följas. Resultatet av gap-analysen redovisas översiktligt per
temaområde i kapitel 4.
2. Gap-analys
Gap-analysen baseras på informationen från punkterna ovan och kombineras med
förutspådd utveckling av aktiviteter och belastningar, för att bedöma i vilken grad vi förväntas
följa miljökvalitetsnormerna nu och i framtiden. Resultaten indikerar:
•
•
•

De viktigaste luckorna som kan åtgärdas av Havs- och vattenmyndigheten eller andra
myndigheter
Gap som kräver beslut där Sverige inte har fullständigt mandat (exempelvis internationella
konventioner, unionssåtgärder)
Gap till följd av genomförandeunderskott där ett bättre genomförande av befintliga åtgärder
kan innebära ökade förutsättningar för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas.
Resultatet återges kortfattat i varje temaavsnitt i kapitel 4.

8 Underlag gällande bedömningen av miljökvalitetsnormerna finns i form av faktablad för indikatorerna. Faktabladen finns på

Havs- och vattenmyndighetens hemsida http://www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer
9

Syftet med gap-analysen är att utifrån miljökvalitetsnormerna (MKN) göra en kvantitativ bedömning och identifiera var det
krävs ytterligare åtgärder för att MKN ska kunna följas. Beskrivs närmare i bilaga 1.
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3. Identifiering av möjliga ytterligare åtgärder, där behov finns, utifrån stegen ovan. Idéer om
åtgärder som skulle kunna vara relevanta listades utifrån ett antal källor, bland annat:
•
•
•

•

•
•

Webbformulär på Havs- och vattenmyndighetens hemsida; under hösten 2019 gavs möjlighet
att lämna åtgärdsförslag (se även rapportens bilaga 2 om samråd och samverkan).
Brister uppmärksammade i EU-kommissionens granskning av det första åtgärdsprogrammet.
Pågående forskningsprojekt, samt den forskarkonferens som arrangerades av Havs- och
vattenmyndigheten i december 2019 (se även rapportens bilaga 2 om samråd och
samverkan).
Andra länders åtgärdsprogram för havsmiljön, samt regionala eller andra internationella
initiativ/överenskommelser, inklusive åtgärder som diskuterats inför uppdateringen av
regionala aktionsplaner inom Helcom och Ospar.
Sammanställningar av förslag från intresseorganisationer.
Expertkunskap i förvaltning om behov av att utveckla eller stärka redan pågående
åtgärdsarbete, till exempel om något kan göras för att öka deras effekt/effektivitet.
Genom ovanstående punkter har både myndigheter, kommuner, forskning,
intresseorganisationer och allmänhet haft möjlighet att komma med förslag på nya åtgärder.
Detta arbete resulterade i en lång lista med åtgärder för vidare diskussion och analys.

4. Därefter gjordes urval av vilka åtgärdsförslag som bedömdes behöva läggas till i det
uppdaterade åtgärdsprogrammet 2021. Urvalet baseras på granskning i flera steg, framför allt
utifrån följande frågeställningar:
•

•

•
•
•

•
•
•

Åtgärdskategori: Täcks förslaget av en befintlig åtgärd, kan förslaget vara en modifiering av
en åtgärd från det första åtgärdsprogrammet, eller ska åtgärden genomföras i en annan del
av förvaltningscykeln inom havsmiljöförvaltningen (övervakning m.m.)?
Laglig grund för åtgärden: har åtgärden en koppling till, och ger effekt på aktuella
miljökvalitetsnormer för havsmiljön, vilken koppling finns till andra relevanta lagrum,
avgränsningar mot vattenförvaltningens åtgärdsprogram har även beaktats. I vissa fall, där
normen inte kan följas utan åtgärder på internationell- eller EU-nivå, ska detta beskrivas och
motiveras. För dessa fall ges möjligheter enligt 38 § havsmiljöförordningen att, genom
regeringen, lyfta frågan till tredje part.
Hur väl svarar åtgärden mot brister identifierade i gap-analysen (otillräckligt adresserade
källor, aktiviteter, spridningsvägar)?
Teknisk genomförbarhet, till exempel utifrån expertkunskap, erfarenheter från andra länder
eller lokala försök.
Effekt på miljökvalitetsnormen. Vi har inte prioriterat åtgärder som endast indirekt och på
mycket längre sikt har en effekt på måluppfyllelsen. Till dessa räknas forskning och
kunskapsuppbyggnad om marina miljöer. Vägledning från EU-kommissionen anger typer av
åtgärder som kan ingå i åtgärdsprogrammet (EU-kommissionen 2020).
Kostnadseffektivitet: de föreslagna åtgärderna har utvärderats utifrån effekt och kostnader för
att avgöra om de är kostnadseffektiva.
Hållbarhet: finns det bieffekter, andra miljöaspekter som påverkas till exempel utsläpp till luft?
Se beskrivning om miljöbedömning nedan.
Klimataspekter: blir åtgärden effektiv också givet klimatförändringar? Motiverar
klimatförändringarna åtgärden? Se kapitel 6.
Ovanstående bedömning gjordes i huvudsakligen av Havs- och vattenmyndigheten men
också i samverkan med tilltänkt utförarmyndighet(er), baserat på befintliga underlag. En
första listning av möjliga åtgärder diskuterades med referensgruppen och ett antal kommuner
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under våren 2020. Utkomsten av detta arbete var en lista med de åtgärder som fallit ut väl i
granskningen och som togs vidare för diskussion och vidareutveckling.
För analys av kostnadseffektivitet och kostnads-nyttoanalys har en samhällsekonomisk
konsekvensanalys också gjorts av hela åtgärdsprogrammet samt hur kostnadseffektiva
åtgärderna är, var för sig. Miljöbedömning av åtgärdsprogrammet enligt 6 kap. miljöbalken har
skett genom ett externt uppdrag till konsultföretaget WSP. Dessa analyser beskrivs ytterligare i
en separat miljökonsekvensbeskrivning.
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3 Undantag - om god miljöstatus inte kan nås
Att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas är enligt 5 kap. 7 § miljöbalken utgångspunkten för att
Havs- och vattenmyndigheten tar fram åtgärder i åtgärdsprogram.

3.1 Rättsliga förutsättningar för undantag
Om det inte bedöms möjligt att nå god miljöstatus genom åtgärder i ett åtgärdsprogram får enligt
29 § havsmiljöförordningen undantag göras om orsaken bedöms bero på något av följande:
1. En åtgärd, eller brist på åtgärd, som en annan stat ansvarar för10.
2. Naturliga eller andra exceptionella orsaker som inte kunnat förutses eller förhindras.
3. Förändringar av fysiska förhållanden som beror på åtgärder som vidtagits på grund av ett
tvingande allmänintresse.
4. Naturliga förhållanden som inte tillåter en snar förbättring.
Någon av punkterna ovan måste alltså vara uppfylld för att undantag ska kunna göras. Utifrån
Havs- och vattenmyndighetens bedömning är det endast punkterna 1 och 4 som är aktuella att
tillämpa i dagsläget. Detta utifrån hur punkterna utvecklats i EU- vägledningen om
åtgärdsprogram och undantag och det underlag som nu finns tillgängligt. När det gäller punkt 1
gjordes 2015 bedömningen att underlaget i många fall inte var så specificerat att det skulle vara
möjligt att härleda en viss påverkan till mänskliga aktiviteter i en eller flera andra stater. Detta
behövde därför utredas vidare.
Bedömningen är inom vissa områden fortsatt densamma, medan det inom andra områden nu är
möjligt att specificera. Om undantag är aktuellt men annan gemenskapslagstiftning eller
internationella avtal är styrande, bör åtgärder främst hanteras inom ramarna för denna lagstiftning
eller avtal, exempelvis den gemensamma fiskeripolitiken. När det gäller att ta fram underlag för,
eller minska belastningen från olika mänskliga aktiviteter arbetar Sverige aktivt tillsammans med
angränsande länder inom de regionala havskonventionerna Ospar och Helcom. Om god
miljöstatus på grund av ett naturligt förhållande, punkt 4, inte kan nås kan en uppskjuten tidsfrist
sättas. Det vill säga god miljöstatus ska nås, men tidpunkten för uppnåendet kan flyttas framåt i
tiden. Detta framgår av punkt 5 i övergångsbestämmelserna till havsmiljöförordningen. Av
vägledningen som tagits fram på EU-nivå framgår dessutom att det då, om möjligt, ska
specificeras när god miljöstatus beräknas nås. I de flesta fall bedöms det för närvarande inte som
realistiskt att sätta en exakt tidpunkt för när god miljöstatus kan nås. Mera detaljer kring detta
beskrivs per temaområde i kapitel 4.
Statusen i Sveriges havsområden påverkas också av vilken status som är möjlig att uppnå i
kustvattnet. Eftersom vattenmyndigheterna föreskrivit om undantag i kustvattenförekomsterna
med stöd av vattenförvaltningsförordningen måste även dessa beaktas vid bedömning av
behovet av undantag från att nå god miljöstatus.

10

Detta ska läsas i ljuset av att det i havsmiljödirektivet refereras till åtgärder som den berörda medlemsstaten inte är ansvarig
för. Detta inkluderar då exempelvis även åtgärder inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik eller åtgärder som behöver
vidtas av internationella sjöfartsorganisationen, IMO inom sjöfartens område. Havs- och vattenmyndigheten har valt att
tillämpa denna punkt i enlighet med andemeningen i direktivet och har uppmärksammat regeringen på att formuleringen i den
svenska förordningen bör ses över.
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För många av de problem som finns i svenska havsområden är de naturliga förutsättningarna
sådana att det förväntas ta mycket lång tid innan en återhämtning har skett. Detta innebär att
även om belastningarna minskar i tillräcklig omfattning för att följa miljökvalitetsnormerna med
indikatorer så kommer inte god miljöstatus att uppnås i alla områden i närtid. En orsak är de
långa omsättningstiderna av vattnet i Östersjön och i vissa områden i Västerhavet. Dessa
naturliga förhållanden medför, t.ex. när det gäller övergödning, att de inte tillåter en snar
förbättring i Östersjön och i delar av Västerhavet (Nordsjön). En annan orsak kan vara en
långsam återhämtning av ekosystemen efter en långvarig störning. Ett undantag från att nå god
miljöstatus kan därmed stödjas av 29 § första stycket p 4 och femte punkten i
övergångsbestämmelserna till havsmiljöförordningen. Även om undantag beslutas så ska
särskilda åtgärder ändå vidtas för att komma så nära en god miljöstatus som möjligt. Detta
framgår av 30 § havsmiljöförordningen. Även dessa åtgärder ska ingå i åtgärdsprogrammet.

3.2 När förutsättningar för undantag inte finns
Det finns fortsatt en del områden där fastställande av de förhållanden som kännetecknar god
miljöstatus ännu inte är helt färdigt eller en metod för sammanvägd bedömning saknas. Vid
bedömningen 2018 kunde inte god miljöstatus bedömas fullständigt för marina näringsvävar,
bottnarnas integritet och undervattensbuller (Havs- och vattenmyndigheten 2018a). Även om vi
har kunskap om stora störningar från mänsklig verksamhet inom dessa områden så har vi valt att
ännu inte åberopa undantag. Det finns dock föreslagna åtgärder som bidrar till ett förbättrat
miljötillstånd inom dessa områden även om det är svårt att ta fram tillräckliga åtgärder eftersom
skillnaden mellan nuvarande miljötillstånd och god miljöstatus inte helt och hållet kan fastställas.
Dessutom gör kunskapsunderskott att det är svårt att bedöma effekten av vissa åtgärder och
vilka åtgärder som är lämpliga för att komma till rätta med störningarna. Detta är en av
utmaningarna med arbetet mot en god havsmiljö i såväl de svenska havsområdena som inom
havsområdena i hela EU-området.

3.3 Underskott i uppnående av god miljöstatus
Detta andra åtgärdsprogram för havsmiljön kommer inte att innebära att god miljöstatus nås fullt
ut eller att alla miljökvalitetsnormer med indikatorer kan följas. För i stort sett alla temaområden är
även minskad belastning på angränsande havsområden en förutsättning för att uppnå god
miljöstatus i svenska havsområden. Idag finns dock ett antal åtgärder identifierade där Havs- och
vattenmyndigheten har bedömt att nationella åtgärder inte är tillräckliga utan det finns behov av
att vissa belastningar möts av åtgärder på EU- eller global nivå. Eftersom några av de åtgärder
som Havs- och vattenmyndigheten nu föreslår delvis har en komponent av EU-kompetens eller
har en koppling till frågor som behöver lyftas inom ramen för internationella organisationer har
Havs- och vattenmyndigheten haft en gemensam diskussion om detta med regeringskansliet.
Detta är fallet när det rör sjöfartsåtgärder där nödvändiga åtgärder bör genomföras inom ramen
för den internationella sjöfartsorganisationen, IMO. Även för fiske kommer diskussioner föras.
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Tabell 5. Sammanfattande tabell över förslag till undantag från att nå god miljöstatus 2020 per deskriptor. För en mer detaljerad
beskrivning se under respektive temaområde i kapitel 4.

Deskriptor/område

Undantag föreslås, område och eventuell precisering

Biologisk mångfald: fåglar

Bentiskt födosökande fåglar i Östersjön

Biologisk mångfald: däggdjur

Knubbsäl i Egentliga Östersjön

Biologisk mångfald: fisk

Pelagiska och demersala arter i Västerhavet och Östersjön

Kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur

Västerhavet och Östersjön

Övergödning

Alla bassänger utom Skagerrak

Farliga ämnen

Västerhavet och Östersjön

Farliga ämnen i livsmedel

Östersjön

Marint skräp

Västerhavet
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4 Fördjupad analys av vilka åtgärder som behöver
vidtas per temaområde
4.1 Introduktion till temaavsnitten
Detta kapitel ger en bakgrund till vilka ytterligare nya åtgärder per temaområde som bedöms
behövas för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas och uppsatta mål för god miljöstatus i
havsmiljön nås. Temaområdena är kopplade till aktuella miljökvalitetsnormer. I ett eget avsnitt
beskrivs arbetet med åtgärder för att bevara eller återställa biologisk mångfald. Varje temaavsnitt
inleds med en presentation av förslag på nya åtgärder, samt vilka åtgärder som bör modifieras.
Behovet av nya åtgärder för ett temaområde har identifierats utifrån en analys av status och
belastningar, vilken beskrivs i temaavsnittens efterföljande del.
I temaavsnitten redogörs därefter för existerande regelverk och åtgärdsarbete. Dessa
sammanfattas också i en tabell med de som bedöms vara mest relevanta, även om också annan
lagstiftning kan finnas. Eventuella brister och luckor i befintligt åtgärdsarbete och
förbättringsbehov som pekar på behov av nya åtgärder redovisas också. För flertalet temaavsnitt
beskrivs även förslag till undantag. De övergripande förutsättningarna för undantag beskrivs i
kapitel 3. Utförlig information om de nya åtgärdsförslagen samt modifierade åtgärder finns i
åtgärdsfaktabladen, bilaga 3. Sammanställning av bedömningen av miljökvalitetsnormerna
sammanfattas i tabell 6.

Tabell 6. Sammanställning av bedömningen av miljökvalitetsnormerna för havsmiljön.
Miljökvalitetsnorm (HVMFS 2012:18)

Bedömning

A.1 Tillförsel av näringsämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den inte orsakar
koncentrationer av kväve och fosfor i havsmiljön som förhindrar att god miljöstatus uppnås.

Normen följs inte.

B.1 Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den inte orsakar
halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås.

Normen följs inte.

B.2 Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig verksamhet får inte orsaka
negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem.

Normen följs inte.

C.1 Havsmiljön ska vara fri från avsiktligt nyutsatta eller flyttade främmande arter och
stammar, samt främmande arter spridda på annat sätt genom mänsklig verksamhet, som
riskerar att negativt påverka den genetiska eller biologiska mångfalden eller ekosystemets
funktion.

Normen följs inte.

C.3 Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som påverkas av
fiske har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek som garanterar deras
långsiktiga hållbarhet.

Normen följs inte.

C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället ska möjliggöra
att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls.

Normen följs inte.

D.1 Den av mänsklig verksamhet opåverkade havsbottenarealen ska ha en omfattning som
ger förutsättningar för att upprätthålla bottnarnas struktur och funktion för respektive
livsmiljötyp.

Har inte bedömts.

D.2 Arealen av biogena substrat ska bibehållas eller öka.

Bedömning inte
möjlig.

D.3 Permanenta förändringar av hydrografiska förhållanden som beror på storskaliga
verksamheter, enskilda eller samverkande, får inte påverka biologisk mångfald och
ekosystem negativt.

Normen följs.
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E.1 Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från skräp.

Normen följs inte.

E.2 Mänskliga verksamheter ska inte orsaka skadligt impulsivt ljud i marina däggdjurs
utbredningsområden under tidsperioder då djuren är känsliga för störning.

Bedömning inte
möjlig.

Underlag gällande bedömningen av miljökvalitetsnormerna finns i form av faktablad för
indikatorerna. Faktabladen finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida Indikatorer för
miljökvalitetsnormer (HVMFS 2012:18 bilaga 3 del B)
Ett annat sätt att gruppera åtgärderna i åtgärdsprogrammet är utifrån den källa, aktivitet eller
verksamhet som de riktas mot. I tabell 7 redovisas därför åtgärder från det första
åtgärdsprogrammet för havsmiljön samt de nya åtgärdsförslagen till programmets uppdatering,
kopplat till den huvudsakliga källa/aktivitet/verksamhet som de adresserar. Vissa av åtgärderna
adresserar dock inte enstaka specifika källor utan är bredare och mer övergripande för att
hantera belastningar så att miljökvalitetsnormerna kan följas. Dessa åtgärder presenteras istället i
tabell 8. Här ingår också åtgärder som främst kopplar till att skydda eller återställa miljöer eller
arter, exempelvis restaurering och områdesskydd.
Tabell 7. Källa, aktivitet eller verksamhet som adresseras av åtgärder från det första åtgärdsprogrammet samt de nya
åtgärdsförslagen till programmets uppdatering.
Källa/aktivitet/
verksamhet

Påverkan
MKN

Åtgärder som syftar till att direkt
hantera källa/aktivitet/ verksamhet

Allmän nedskräpning

E.1

Första åtgärdsprogrammet:
ÅPH 20-23

Fritidsbåtar

B.1, B.2
(C.1)

Första åtgärdsprogrammet:
ÅPH 17

Första åtgärdsprogrammet:
ÅPH 26-28

Nya åtgärdsförslag:
ÅPH 54-55

Nya åtgärdsförslag:
ÅPH 58-59

Första åtgärdsprogrammet:
ÅPH 4-8, ÅPH 19

Första åtgärdsprogrammet:
ÅPH 26-28

Nya åtgärdsförslag:
ÅPH 47-48, ÅPH 56

Nya åtgärdsförslag:
ÅPH 58-59

Fritidsfiske

C.3, C.4
E.1

Åtgärder som indirekt kan påverka

Förorenade sediment

B.1, B.2

Första åtgärdsprogrammet:
ÅPH 16

Internbelastning

Övergripande
normen om
god
miljöstatus11

Första åtgärdsprogrammet:
ÅPH 10

Sjöfart

B.1, B.2
C.1, A.1

Första åtgärdsprogrammet:
ÅPH 15

Första åtgärdsprogrammet:
ÅPH 26-28

Nya åtgärdsförslag:
ÅPH 51-53

Nya åtgärdsförslag:
ÅPH 58-59

Utförare seismiska
undersökningar

E.2

Nya åtgärdsförslag:
ÅPH 57

Vattenbruk

A.1

Första åtgärdsprogrammet:
ÅPH 11-12

11

17 § havsmiljöförordningen
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Yrkesfiske

C.3, C.4
D.1, D.2
E.1 (B.1)

Första åtgärdsprogrammet:
ÅPH 4-9, ÅPH 19

Första åtgärdsprogrammet:
ÅPH 26-28

Nya åtgärdsförslag:
ÅPH 48-50, ÅPH 56

Nya åtgärdsförslag:
ÅPH 58-59

Tabell 8. Övergripande områden eller belastningar som adresseras av åtgärder från det första åtgärdsprogrammet samt de nya
åtgärdsförslagen till programmets uppdatering.
Åtgärder som inte riktas mot en
specifik källa/aktivitet/ verksamhet

Påverkan MKN

Åtgärd

Biodiversitet, hotade arter

Övergripande normen om
god miljöstatus12

Första åtgärdsprogrammet: ÅPH 24-25

Ekosystembaserad förvaltning

Syftar till att alla
miljökvalitetsnormer ska
kunna följas

Nya åtgärdsförslag: ÅPH 58

Främmande arter

C.1

Första åtgärdsprogrammet: ÅPH 1, ÅPH 3
Nya åtgärdsförslag: ÅPH 46

Hydrografiska villkor, planering

D.3

Första åtgärdsprogrammet: ÅPH 13-14

Områdesskydd

Enskilda normer (t.ex.
C.3, C.4, D.1) men också
övergripande normen om
god miljöstatus13

Första åtgärdsprogrammet: ÅPH 26-28

Restaurering

Enskilda normer (t.ex.
C.3, C.4) men också
övergripande normen om
god miljöstatus14

Första åtgärdsprogrammet: ÅPH 29-31

Återuppbyggnad lokala
kustfisksamhällen

C.3, C.4

Nya åtgärdsförslag: ÅPH 60

4.2 Främmande arter
En främmande art är en växt, ett djur, en svamp eller en mikroorganism som med människans
hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt, sprids utanför sitt naturliga utbredningsområde. En främmande art
vars introduktion och/eller spridning hotar biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster
kallas invasiv. Invasiva främmande arter kan till exempel konkurrera med inhemska arter,
hybridisera med inhemska arter och sprida smittor. De kan också utgöra ett hot mot människors
hälsa samt ekonomin. Det kan ofta vara svårt att förutse vilka främmande arter som får denna
effekt och därför är det viktigt att motverka introduktion och spridning av främmande arter i
svenska vatten.

4.2.1

Nya åtgärder mot främmande arter

En stor mängd pågående åtgärder bidrar till att minska risken för främmande arter i Sverige,
dessa listas i tabell 10. I tabell 9 nedan presenteras förslag på nya och modifierade åtgärder,

12

17 § havsmiljöförordningen

13

17 § havsmiljöförordningen

14

17 § havsmiljöförordningen
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utöver redan beslutade åtgärder och existerande åtgärdsarbete, som ska medverka till att
miljökvalitetsnormen följs.

Tabell 9. Förslag på nya och modifierade åtgärder till uppdatering 2021 mot främmande arter.
Åtgärdsnamn

Aktivitet eller
mänsklig
verksamhet som
åtgärden riktas mot15

Relevant
miljökvalitets-norm
(MKN) samt
kriterium för god
miljöstatus16

Hänvisning till
faktablad

Omfattning

Vägledning för att
beakta och hantera
risken med invasiva
främmande arter i
beslut/skötselplaner/b
evarande-planer för
marina skyddade
områden (ÅPH 46)

Fångst av fisk och
skaldjur
(yrkesmässigt, på
fritiden),

MKN C.1

Faktablad 46

Nordsjön och
Östersjön

Kriterium för god
miljöstatus D2C1

Transport – sjöfart

Nya och/eller modifierade åtgärder som främst motiverats av andra miljökvalitetsnormer men också bidrar till detta
temaområde
Att ta fram vägledning
riktad till
myndigheter,
verksamheter och
allmänheten i övrigt
för omhändertagande
av farliga ämnen och
påväxt på
fartygsskrov (ÅPH 15Modifieras)

Transport – sjöfart

Att utreda orsak och
behov av ytterligare
reglering för att
förhindra spridning av
TBT till havsmiljön
från mark och
sediment

Turism- och
fritidsverksamhet

MKN B.1, B.2 och
C.1

Transport – sjöfart

Kriterium för god
miljöstatus D8C1,
D8C2, D2C1

MKN B.1, B.2 och
C.1

Faktablad 1517

Nordsjön och
Östersjön

Faktablad 1718

Nordsjön och
Östersjön

Kriterium för god
miljöstatus D8C1,
D8C2, D2C1

Att ta fram vägledning
eller riktlinjer med
avseende på
skrovrengöring av
fritidsbåtar för att
förhindra spridning av
TBT, övriga biocider
och främmande arter
till havsmiljön
(ÅPH 17-Modifieras)

15

Havsmiljödirektivet (2008/56/EG), bilaga III, tabell 2b

16

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt
miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön.

17

Uppdaterat faktablad för modifiering av ÅPH 15 finns i bilaga 3. För ursprungligt faktablad, se Havs- och vattenmyndigheten
2015a.

18

Uppdaterat faktablad för modifiering av ÅPH 17 finns i bilaga 3. För ursprungligt faktablad, se Havs- och vattenmyndigheten
2015a.
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4.2.2

Nuvarande status gällande miljökvalitetsnormen för främmande arter

MKN C.1 Havsmiljön ska vara fri från avsiktligt nyutsatta eller flyttade främmande arter och
stammar, samt främmande arter spridda på annat sätt genom mänsklig verksamhet, som
riskerar att negativt påverka den genetiska eller biologiska mångfalden eller ekosystemets
funktion (HVMFS 2012:18)
Miljökvalitetsnorm C.1 bedöms inte följas.
Indikator för MKN C.1:
C.1.1. Trend för introduktioner av nya främmande arter.
Målvärde: Nedåtgående trend i antalet nyintroducerade främmande arter genom mänskliga
aktiviteter.
Faktablad med mer information och utförlig beskrivning av bedömning av indikatorn finns på:
Indikatorer för miljökvalitetsnormer (HVMFS 2012:18 bilaga 3 del B)

För perioden 2012-2017 upptäcktes fyra nya främmande arter i Östersjön och tre nyintroduktioner
upptäcktes i förvaltningsområde Nordsjön under samma tidsperiod. Det är inte möjligt att utföra
en trendanalys p.g.a. den låga provstorleken men det kan konstateras att målvärdet för indikatorn
inte klaras och att miljökvalitetsnorm C.1 inte följs, varken i Östersjön eller Nordsjön. För att
kunna göra fullgoda trendanalyser krävs en mer riktad övervakning och fler år som underlag.
Under kommande förvaltningsperiod kommer därför bedömning av miljökvalitetsnorm C.1 att bli
mer tillförlitlig (se faktablad för indikator C.1.1).
Då miljökvalitetsnorm C.1 inte följs kan god miljöstatus inte heller nås till 2020. I bedömning av
miljötillståndet 2018 konstateras att god miljöstatus avseende främmande arter inte nås i
bedömningsområdena för indikator 2.1A, varken i Västerhavet eller i Östersjön (Havs- och
vattenmyndigheten 2018a)19.

4.2.3

Belastning och aktiviteter som påverkar introduktion av främmande arter

Det vanligaste sättet som främmande arter introduceras till Östersjön och Nordsjön är via sjöfart,
där arter följer med i fartygens barlastvatten eller som påväxt på skrov20. Andra spridningsvägar
är rymningar från vattenbruksanläggningar, som kan avse den odlade arten eller andra arter som
följer med odlingsmaterialet. Naturlig spridning från angränsande marina områden och sekundär
spridning med fritidsbåtar har också betydelse, främst genom påväxt på skrov eller skvalpvatten
(se figur 3). Fritidsbåtar kan, genom att arter fastnar som påväxt på skrovet eller förs med i
båtarnas skvalpvatten, bidra till ytterligare spridning av arter som introduceras genom exempelvis
kommersiell sjöfart (UNCTAD 2019). Spridning av främmande arter kan även ske genom
utsättning av arter. Detta görs i flera syften, exempelvis för att kompensera bortfallet av
naturproducerad laxfisk som uppstått till följd av vattenkraftsutbyggnaden, förstärka vilda bestånd,
landskapsvård (till exempel att förhindra igenväxning) och i sportfiskesyfte ("put and take-fiske").
Alla indikationer pekar på att sjöfarten förväntas öka. Därmed ökar också risken för introduktion
av främmande arter (UNCTAD 2019). Sveriges Livsmedelsstrategi (Proposition 2016/17:104) har
som målsättning att bl.a. öka vattenbruksproduktionen, vilket kan öka risken för introduktion.
19

Detaljerad information om bedömning av god miljöstatus avseende främmande arter finns i HaV (2018a) och faktablad 2.1A
www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer

20

För ytterligare detaljer se faktablad 2.1A www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer
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Redan introducerade arter sprider sig utan mänsklig påverkan över större områden. Det är viktigt
att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra eller åtminstone minska spridning av främmande
arter. I tabell 9 redovisas förslag på nya och modifierade åtgärder.

4.2.4

Åtgärdsbehov gällande främmande arter

En analys har utförts av i vilken grad existerande åtgärder och regelverk bidrar till att minska
relevanta belastningar som bidrar till introduktion av nya främmande arter. Detta beskrivs
inledningsvis. Då det bedöms finnas ett åtgärdsbehov presenteras därefter förslag på nya och
modifierade åtgärder som bidrar till att minska introduktion av nya främmande arter.
4.2.4.1

Existerande regelverk och pågående åtgärder

Införsel av främmande arter via fartygs barlastvatten eller som påväxt på skrov bedöms vara
betydande, samt att sjöfarten förväntas öka och därmed risk för ytterligare introduktioner
(UNCTAD 2019). Denna utveckling förväntas i viss utsträckning balanseras av
barlastvattenskonventionen. Det är en internationell konvention för kontroll och hantering av
fartygs barlastvatten och sediment som beslutades av FN:s internationella sjöfartsorganisation
(IMO). Konventionen trädde i kraft 2017 och har efter det införlivats i svensk lag. Enligt
utvärdering av det svenska genomförandet av barlastvattenkonventionen bedöms denna åtgärd
som fullgod för att hantera främmande arter via fartygs barlastvatten (Anthesis 2019). Nya
ytterligare åtgärder bedöms ge en marginell effekt.
Vad gäller utsättning av arter finns bestämmelser på plats för att minska spridning av främmande
arter. Under kategorin för utsättning av arter inkluderas även att transportera och föda upp
främmande arter. Dessa aktiviteter regleras genom EU:s förordning om invasiva och främmande
arter ((EU) nr 1143/2014)21. Den kompletteras av den svenska förordningen (2018:1939) om
invasiva främmande arter.

Sjöfart barlast

Sjöfart påväxt

Fritidsbåtar

Vattenbruk

Utsättning arter

Effekt existerande åtgärder

Genomförande-gap

Behov av nya åtgärder

Figur 3. Diagrammet illustrerar resultat av gap-analysen för indikator C.1.1, baserat på expertbedömning (för mer information
om gap-analysen, se bilaga 1 samt Farnelid m.fl. 2020). Diagrammet illustrerar de källor som bedöms vara mest relevanta för
tillförsel av främmande arter. Staplarnas längd är en relativ uppskattning av källornas betydelse för indikator C.1.1. Staplarnas
färger illustrerar: Grönt: hur väl existerande åtgärder bedöms täcka källorna och en uppskattning av existerande åtgärders effekt

21

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av
introduktion och spridning av invasiva främmande arter
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på dessa, Gult: genomförande-gap d.v.s. uppskattning av potential att minska belastningar genom att stärka genomförandet av
existerande åtgärder, samt Rött: uppskattning av behov av nya åtgärder för att minska belastningen.
Tabell 10. Sammanställning (urval) av befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete mot främmande arter.
Titel existerande åtgärd

Belastning

Omfattning

Status

EU:s IAS-förordning22

Nyintroduktion och spridning
av invasiva främmande arter
(IAS)

Nordsjön/
Östersjön

pågående

Handlingsplan mot spridningsvägar för
invasiva främmande arter (enligt artikel 13
i förordning (EU) nr 1143/201)

Nyintroduktion och spridning
av IAS

Nordsjön/
Östersjön

pågående

Förordning (2018:1939) om invasiva
främmande arter

Nyintroduktion och spridning
av IAS

Nordsjön/
Östersjön

pågående

Miljöbalken (1998:808)

Kumulativt

Nordsjön/
Östersjön

pågående

Barlastvattenlag (2009:1165)

Nyintroduktion och av IAS

Nordsjön/
Östersjön

pågående

Barlastvattenförordning (2017:74)

Nyintroduktion och av IAS

Nordsjön/
Östersjön

pågående

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS
2017:73) om hantering och kontroll av
fartygs barlastvatten och sediment

Nyintroduktion och av IAS

Nordsjön/
Östersjön

pågående

Åtgärder från det första åtgärdsprogrammet 2015 (Havs- och vattenmyndighet 2015a)
ÅPH 1, Ta fram ett pilotprojekt för att
utveckla metoder för kontroll och lokal
bekämpning av invasiva främmande arter

Metoder i syfte att hålla en
etablerad art eller nyligen
introducerad art under
kontroll eller för att lokalt
reducera bestånd i utvalda
miljöer krävs för att
miljökvalitetsnorm C.1 ska
kunna följas. I dagsläget är
erfarenheterna av sådana
åtgärder begränsade.

Nordsjön/
Östersjön

Pilotprojektet blev
framtagandet av ett
hanteringsprogram för
svartmunnad smörbult och
detta är nu i slutfasen. En
utlysning av
forskningsmedel för nya
innovativa
bekämpningsmetoder (via
miljöforskningsanslaget)
har skett under 2020.

ÅPH 2, Utveckla tekniskt verktyg för att i
ökad grad tillgängliggöra samt komplettera
information om främmande arter

Tillförlitlig och tillgänglig
information är viktig för
myndigheternas arbete med
att planera och genomföra
åtgärder för att förhindra
eller minska skador av
främmande arter. Verktyget
ger en ökad medvetenhet
och förståelse hos
allmänheten vilket leder till
minskad introduktion av
främmande arter.

Nordsjön/
Östersjön

Projektet Rappen,
startades under våren
2015 för att prova
crowdsourcing av
vattenlevande organismer
och användningen av en
mobilapplikation. Rappen
har utvärderats och
utfallet föll väl ut med
ökad medborgarforskning
och inrapporterade
invasiva främmande arter.
Rappen 2.0 är under
upparbetning. Åtgärden
bedöms vara genomförd
och föreslås avslutas.

ÅPH 3, Utveckla ett nationellt varningsoch responssystem för tidig upptäckt av
nya invasiva främmande arter samt

Att berörda myndigheter får
kännedom om nya fynd av
främmande arter för att vid
behov snabbt kunna sätta in
åtgärder för att bekämpa

Nordsjön/
Östersjön

Pågående

22

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av
introduktion och spridning av invasiva främmande arter
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hanterings- och beredskapsplaner för
dessa

4.2.4.2

dessa är en nyckelfaktor för
att miljökvalitetsnormen C.1
och C.2 ska kunna följas.

Behov av nya åtgärder

Det finns fortsatt behov av nya åtgärder för att hantera möjliga spridningsvägar för främmande
arter. Påväxt på fartygsskrov är den spridningsväg som bedöms vara i störst behov av åtgärder,
se figur 3. Det finns ekonomiska incitament att hålla skroven fria från påväxt då det minskar
friktion och bränsleförbrukning. Spridning förebyggs till viss del av fartygens användning av
antifoulingfärg som motverkar biologisk påväxt. Men färgen kan vara i slutet av sin livslängd och
fläckvis ha för litet lager av färg som kan leda till att biologisk påväxt kan fästa på skrovet och
därmed spridning av främmande arter. Regelbunden rengöring av skroven görs för att avlägsna
eventuell påväxt, men det saknas tydliga krav på omhändertagande av det borttagna materialet.
Även fritidsbåtar kan utgöra en källa till sekundär spridning av främmande arter (via skrovpåväxt
eller skvalpvatten).
Utifrån detta ser Havs- och vattenmyndigheten behov av att modifiera ÅPH 15 och 17 från det
första åtgärdsprogrammet. Vad gäller ÅPH 15 så föreslås den modifieras och renodlas till att
inriktas på skrovrengöring av fartyg (tidigare ingick även fritidsbåtar i åtgärden) och att främst ta
fram en vägledning för tillsynen av detta. Att minska att invasiva främmande arter sprids från
fritidsbåtar föreslås istället att samlas och adresseras genom ÅPH 17. Åtgärderna beskrivs även
närmare i temaavsnittet Koncentration och effekter av farliga ämnen.
Utifrån analys av åtgärdsbehov föreslås också en åtgärd som fokuserar på hantering av invasiva
främmande arter i skyddsvärda livsmiljöer. Detta genom vägledning för att inkludera åtgärder mot
invasiva främmande arter i beslut, skötsel- eller bevarandeplaner för marina skyddade områden
(ÅPH 46). Hantering av invasiva främmande arter förväntas därmed succesivt bli en integrerad
del av skötseln i dessa områden. Det kan till exempel handla om att förebygga introduktion
respektive minskning av introduktionstrycket samt åtgärder för populationsbegränsning vilket
minskar förekomst av invasiva främmande arter i områden. Detta gynnar havsmiljön på olika sätt:
•
•
•

hanteringsåtgärder testas, etableras och förbättras,
risken för att skyddade områden blir en källa varifrån invasiva främmande arter sprids till
intilliggagande havsmiljö minskas, och
de skyddade områden kan utgöra en reservoar för inhemska arter som annars trängs undan.

Sammantaget bedöms åtgärderna bidra till en mer gynnsam utveckling och att nya introduktioner
minskar. Utöver detta finns ett behov av att stärka genomförandet av redan beslutade åtgärder –
se tabell 10.

4.2.5

Undantag från att uppnå god miljöstatus 2020 avseende främmande arter

För grundläggande information om hantering av undantag i Sverige, se kapitel 3. Undantag från
att nå god miljöstatus 2020 för främmande arter föreslås inte för närvarande. Det är mycket svårt
att eliminera risken för spridning av främmande arter och det saknas också tekniker för att
bekämpa redan etablerade arter. Flera åtgärder finns i det första åtgärdsprogrammet från 2015
och en ny åtgärd föreslås i detta åtgärdsprogram. Bland de befintliga åtgärderna finns också EU:s
förordning (EU) nr 1143/2014 om invasiva främmande arter och dess svenska genomförande.
Inom detta arbete har bland annat en nationell handlingsplan för att motverka spridning av
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invasiva arter tagits fram. Innan de åtgärder som är följden av denna EU-förordning är fullt
genomförda föreslås inte undantag för främmande arter.

4.3 Fiskar och skaldjur som påverkas av fiske
Kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur i havet är en resurs som rör sig fritt över nationella och
internationella gränser. Dessa bestånd är en viktig del i marina ekosystem och påverkas av
mänskliga aktiviteter på samma sätt som andra ekosystemkomponenter. Fiske, klimatförändring,
övergödning och förlust av livsmiljöer bedöms vara betydande belastningar i både Nordsjön och
Östersjön (tabell 14). Miljökvalitetsnormen för fisk och skaldjur (C.3) innebär att långsiktigt
hållbara fisk- och skaldjursbestånd ska uppnås.
EU har exklusiv kompetens (befogenhet) att fatta beslut i marina områden vad gäller bevarandet
av havets biologiska resurser23 (för sötvattensområden gäller delad kompetens mellan EU och
relevant medlemsstat kring fiske24). Detta innebär att medlemsländerna endast har befogenhet
att fatta beslut om fiskeripolitiken i marina områden efter bemyndigande från EU eller för att
genomföra unionens akter25. Det medför också begränsningar i de åtgärder som Sverige kan
genomföra på nationell nivå för att uppnå god miljöstatus för kommersiellt nyttjade fiskar och
skaldjur. Detta avspeglas i de åtgärder som inkluderas i åtgärdsprogrammet som främst riktas
mot kustområden. Däremot sker ett kontinuerligt arbete på EU-nivå för att förbättra status för
kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur. Det framgår av EU:s förordningar inom den
gemensamma fiskeripolitiken (GFP) att åtgärder ska vidtas för att bidra till att uppfylla god
miljöstatus enligt havsmiljödirektivet26.

23

EUF, Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt Artikel 3 1: Unionen ska ha exklusiv befogenhet på fem områden där
bevarandet av havets biologiska resurser inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, utgör ett av dessa områden.
Unionen ska också ha exklusiv befogenhet att ingå ett internationellt avtal, om ingåendet av avtalet föreskrivs i en
unionslagstiftningsakt eller om ingåendet är nödvändigt för att unionen ska kunna utöva sin befogenhet internt eller i den mån
ingåendet kan påverka gemensamma regler eller ändra räckvidden för dessa.

24

EUF artikel 4; Artikel 4 1. Här framgår att unionen ska ha delad befogenhet med medlemsstaterna inom ett antal
huvudområden. Häri ingår jordbruk och fiskeri, med undantag av bevarandet av havets biologiska resurser (d).

25

Fördraget om Europeiska Unionen Artikel 2 1.

26

EU:s förordning för tekniska bevarandeåtgärder; Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2019/1241 av den 20 juni
2019 om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets
förordningar (EG) nr 2019/2006 och (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1380/2013,
(EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 och (EU) 2019/1022, samt om upphävande av rådets förordningar (EG) nr
894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005
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Ramar för fiskets förvaltning i Sverige
Det geografiska tillämpningsområdet för den gemensamma fiskeripolitiken är marina områden
– med detta avses vatten som sträcker sig in till kusten (strandkanten).
En medlemsstat får införa åtgärder för bevarande av fiskbestånden inom EU:s vatten för egna
fartyg eller för personer som är etablerade på deras territorium27. Åtgärderna ska vara minst
lika strikta som åtgärder enligt unionsrätten och vara förenliga med grundförordningens mål
enligt artikel 2. Det finns även möjlighet för en medlemsstat att vidta icke-diskriminerande
åtgärder, som gäller för nationella och internationella aktörer, för bevarande av fiskbestånden
och för att bibehålla eller förbättra statusen för de marina ekosystemen inom en gräns på 12
nautiska mil (nm) från dess baslinje28. Dessa nationella åtgärder, inom 12 nm från baslinjen,
kan omfatta andra medlemsländers fartyg, men då får åtgärderna endast antas efter samråd
med EU-kommissionen, de berörda medlemsstaterna och de berörda expert- och
rådgivningsgruppen inom EU förvaltningsprocessen. Hittills har medlemsländerna hanterat den
typ av åtgärder inom 12 nm som bör omfatta även andra nationers fiske genom
regionaliseringsförfarandet vilket innebär områdesspecifika diskussioner i till exempel Nordsjön
(Scheveningengruppen) och Östersjön (BaltFish) eller annan typ av EU-förfarande. I den
nyligen antagna tekniska förordningen29 har möjligheten att vidta regionala åtgärder utökats
väsentligt och medlemsländerna har under 2020 påbörjat arbete med utarbetning och
implementering av gemensamma rekommendationer för regionala bevarandeåtgärder.
Då behov av ytterligare åtgärder för övriga nationers fiske identifieras, kan åtgärder föreslås
genom regionaliseringsprocessen30, EU:s ordinarie lagstiftningsförfarande31, eller TACförordning32.
Ramarna för den nationella regleringen av fisket i svenska vatten ges i fiskelagen (1993:787)
och Havs- och vattenmyndighetens mandat regleras i förordning (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen.
Tillträde till fiskevatten
När det gäller tillträde till fiskevatten är huvudregeln i grundförordningen att unionsfiskefartyg
har lika tillträde till det gemensamma unionsvattnet. Medlemsstaterna har emellertid viss
möjlighet att begränsa andra medlemsstaters tillträde till området inom 12 nm från baslinjerna,
utan att det påverkar tillämpningen av befintliga grannavtal33.

4.3.1

Nya åtgärder för fiskar och skaldjur som påverkas av fiske

I tabell 11 presenteras de förslag på nya åtgärder som kompletterar det åtgärdsarbete som redan
finns. Åtgärderna medverkar först och främst till att miljökvalitetsnormerna C.3 och C.4 ska kunna
följas, men bidrar även till miljökvalitetsnormerna D.1, D.2 och E.1. I tabell 15 finns en
27

Enligt grundförordningens 1 artikel 19.

28

Enligt grundförordningens artikel 20.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241 av den 20 juni 2019 om bevarande av fiskeresurserna och skydd
av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 2019/2006 och (EG) nr 1224/2009,
och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 och (EU)
2019/1022, samt om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002,
(EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005
29

30

Artikel 18, grundförordningen för fiske (Förordning (EU) nr 2013/1380)

31

Artikel 43.2 EUF, Europaparlamentet och rådet beslutar gemensamt enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

32

Artikel 43.3 EUF, Rådet beslutar (på förslag från EU-kommissionen) om fastställande och fördelning av fiskemöjligheter.

33

Genom artikel 5 i grundförordningen
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sammanställning (urval) av befintligt regelverk och åtgärdsarbete som bidrar till att förbättra
statusen för fiskar och skaldjur som påverkas av fiske.
Bedömning och åtgärder kopplat till fisksamhällets roll och funktion i den marina näringsväven
(miljökvalitetsnorm C.4), beskrivs närmare i temaavsnittet Marina näringsvävar.

Tabell 11. Förslag på nya åtgärder till uppdatering 2021 för fiskar och skaldjur som påverkas av fiske.
Åtgärdsnamn

Aktivitet eller
mänsklig
verksamhet som
åtgärden riktas mot34

Relevant
miljökvalitetsnorm
(MKN) samt
kriterium för god
miljöstatus35

Hänvisning till
faktablad

Omfattning

Stärkt tillsyn och
förbättrad hantering
av redskap inom
fritidsfisket (ÅPH 47)

Fångst av fisk och
skaldjur
(yrkesmässigt, på
fritiden)

MKN C.3, C.4 och E.1

Åtgärdsfaktablad 47

Nordsjön och
Östersjön

Främja en
storleksfördelning
hos det kustnära
fisksamhället som
möjliggör att viktiga
funktioner i
näringsväven
upprätthålls (ÅPH 48)

Fångst av fisk och
skaldjur
(yrkesmässigt, på
fritiden)

MKN C.3 och C.4

Åtgärdsfaktablad 48

Nordsjön och
Östersjön

Minska arealen
trålsvept yta och öka
användningen av
selektiva och
skonsamma redskap
samt genomföra en
sammanställning av
trålningens inverkan
på kustnära
fiskbestånd (ÅPH 49)

Fångst av fisk och
skaldjur
(yrkesmässigt)

MKN C.3, C.4, D.1
och D.2

Åtgärdsfaktablad 49

Nordsjön och
Östersjön

Kriterium för god
miljöstatus D1C1,
D3C1, D10C1

Kriterium för god
miljöstatus D3C3,
D1C3, D4C3

Kriterium för god
miljöstatus D6C3 och
D6C5

Nya åtgärder som främst motiverats av andra miljökvalitetsnormer men också bidrar till detta temaområde
Behovsstyrd
områdesspecifik
begränsning av
predatorer; gråsäl och
skarv, för att stödja
åtgärder med syfte att
återuppbygga lokala
kustfisksamhällen
(ÅPH 60)

Jakt och skörd för
andra ändamål

MKN C.3 och C.4
Kriterium för god
miljöstatus D1, D3

Åtgärdsfaktablad 59

Nordsjön och
Östersjön

34

Havsmiljödirektivet (2008/56/EG), bilaga III, tabell 2b

35

Havs- och vattenmyndighets föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt
miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön.
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4.3.2

Nuvarande status gällande miljökvalitetsnorm för naturligt förekommande fiskarter
och skaldjur som påverkas av fiske

MKN C.3 Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som påverkas av
fiske har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek som garanterar deras långsiktiga
hållbarhet (HVMFS 2012:18)
Miljökvalitetsnorm C.3 följs inte.
Indikatorer för MKN C.3
C.3.1.Fiskeridödlighet.
Målvärde: När F < FMSY för de bestånd för vilka det finns en analytisk bedömning och en F MSYnivå i enlighet med ICES bedömning.
C3.2.Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade bestånd
Målvärde: När lekbiomassan (SSB) > BMSY-trigger i enlighet med ICES aktuella rådgivning.
(HVMFS 2018:18)
C.3.3 Hållbart nyttjande av nationellt förvaltade fisk- och skaldjurspopulationer
Målvärde: Minst 90 % av bedömda populationer nyttjas hållbart i svenska vatten.
Faktablad med mer information och utförlig beskrivning av bedömning av indikatorerna finns på:
Indikatorer för miljökvalitetsnormer (HVMFS 2012:18 bilaga 3 del B)

I dagsläget klaras inte målvärdet för indikator C.3.1 om fiskeridödlighet, dvs. fiskeridödlighet
överskrider FMSY för alla fiskbestånd. Även målvärdet för indikator C.3.2, lekbiomassa, klaras inte
i denna cykel. Det är totalt 18 bestånd av 40 som inte klarar målvärdet för båda indikatorerna
C.3.1 och C.3.2. Detta kan jämföras med 14 stycken (av 40) vid den bedömning som gjordes
2016, se tabell 12.
Bedömningen för indikatorerna C.3.1. och C.3.2. baseras på Internationella havsforskningsrådets
(ICES) årliga beståndsrådgivning och visar på skillnader på inom- och mellanbeståndsnivå, men
även mellan områden och år. Det är omöjligt att dra övergripande slutsatser utifrån bedömningen
av C.3.1. och C.3.2. om fisksamhällets tillstånd i stort. För vissa bestånd ses dock en förbättring
jämfört med bedömningen av havsmiljöns tillstånd som gjordes 2018 (Havs- och
vattenmyndigheten 2018a), medan för andra arter har en försämring skett (tabell 12 och 13). En
mellanårsjämförelse är möjlig eftersom indikatorerna C.3.1 och C.3.2 tillhörande
miljökvalitetsnorm C.3 är identiska med de indikatorer 3.1A och 3.2A som används för att
bedöma miljöstatus avseende kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur.
Indikator C.3.3, som är den tredje indikatorn som ska bedömas under miljökvalitetsnorm C.3,
omfattar nationellt förvaltade bestånd (bestånd som inte förvaltas inom den gemensamma
fiskeripolitiken). Bedömning av indikatorn visar att målvärdet inte klaras klaras i varken
Västerhavet eller Östersjön då endast sex av 19 bestånd nyttjas hållbart, enligt SLU:s
expertbedömning.36 Dessa är krabba i Skagerrak och Kattegatt, gädda i Bottenhavet och
Bottenviken, sik i Egentliga Östersjön, sik i Bottenhavet/Ålands hav och sjurygg i Östersjön.
Resterande bestånd och arter nyttjas inte hållbart (se även faktablad för indikator C.3.3).

36

Påverkansanalys SLU – publiceras november 2020.
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Tabell 12. Jämförelse av bedömning av indikatorerna för fiskeridödlighet (3.1A=C.3.1) och lekbiomassa (3.2A= C.3.2) i
Nordsjön. Data från 2016: bedömning av miljötillståndet (Havs- och vattenmyndigheten 2018a) och data från 2019: bedömning
för miljökvalitetsnorm C3. Gröna fält ▀ illustrerar att målvärdet/tröskelvärdet klaras, röda fält ▀ att tröskelvärdet/målvärdet inte
klaras och gråa fält ▀ att bedömning inte var möjlig.
Fiskeridödlighet
Art

Bestånd

2016

Bergtunga

Nordsjön, Kattegatt, Skagerrak, Östra Engelska kanalen

Gråsej

Nordsjön, Rockall, Västra Skottland, Skagerrak och Kattegatt

Havskräfta

Skagerrak och Kattegatt

Kolja

Nordsjön, Västra Skottland, Skagerrak

Kolmule

Nordöstra Atlanten

Kummel

Större Nordsjön, Keltiska havet och Biskaya bukten

Lubb

Nordöstra Atlanten

Makrill

Nordöstra Atlanten

Nordhavsräka

Skagerrak, Norra Nordsjön, Norska djupet

Pigghaj

Nordöstra Atlanten

Piggvar

Nordsjön

Rödspätta

Kattegatt, Bälthavet, Öresund

Rödspätta

Nordsjön och Skagerrak

Rödtunga

Nordsjön, Kattegatt, Skagerrak och Östra Engelska kanalen

Sandskädda

Nordsjön, Kattegatt, Skagerrak

Sill

Vårlekande, Skagerrak, Kattegatt, Västra Östersjön

Sill

Höstlekande, Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt, Östra Engelska
kanalen

Sill

Nordöstra Atlanten; Norskt vårlekande

Skarpsill

Nordsjön

Skrubbskädda

Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt

Slätvar

Nordsjön, Engelska kanalen, Kattegatt, Skagerrak

Taggmakrill

Skagerrak, Kattegatt, Södra och centrala Nordsjön, Östra
Engelska kanalen

Tobis

Centrala och Södra Nordsjön; Doggesr Bank

Tobis

Centrala och Södra Nordsjön

Tobis

Kattegatt, Skagerrak, Centrala och Norra Nordsjön

Torsk

Nordsjön, Östra Engelska kanalen, Skagerrak

Vitling

Nordsjön; Östra Engelska kanalen

Torsk

Kattegatt

2019

2016

2019

1

1

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

0

0

2

2

2

1

2

2

2

2

0

0

0

0

0
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Lekbiomassa

1

1

1

1

Tabell 13. Tidsmässig jämförelse av indikatorerna för fiskeridödlighet (3.1A=C.3.1) och lekbiomassa (3.2A= C.3.2) i Östersjön.
Data från 2016: bedömning av miljötillståndet (Havs- och vattenmyndigheten 2018a), data från 2019: bedömning för
miljökvalitetsnorm C3. Gröna fältet ▀ illustrerat målvärdet/tröskelvärdet klaras, röda fält ▀ att målvärdet/tröskelvärdet inte klaras
och gråa fält ▀ att bedömning inte var möjlig.
Lekbiomassa

Fiskeridödlighet
2016

Art

Bestånd

Rödspätta

Kattegatt, Bälthavet och Öresund

Sandskädda

Östersjön

Tunga

Skagerrak, Kattegatt, Västra Östersjön

Skarpsill

Östersjön

Skrubbskädda

Bälthavet och Öresund

Skrubbskädda

Bornholm och Sydvästra Östersjön

Skrubbskädda

Norra och centrala Östersjön

Sill

Vårlekande, Skagerrak, Kattegatt och Västra Östersjön

Sill

Centrala Östersjön

Sill

Bottniska viken/Bottenhavet

Torsk

Västra Östersjön

Torsk

Östra Östersjön

2019

2016

2019

1

0

1

1

1

1

2

2

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

2

1

2

EU-kommissionens vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommitté (STECF) utvärderar
årligen hur EU:s fiskeripolitiska målsättning37 uppnås, bland annat vad gäller uttag i linje med
maximalt hållbara uttag (MSY) för fiskeridödlighet (F) och lekbiomassa (SSB) (STECF 2020).
STECF:s senaste rapport omfattar data från 2003 till 2018 och tillåter därmed en utvärdering av
trend över en längre tidsperiod för indikatorerna C.3.1 och C.3.2. För Nordsjöområdet har antal
bestånd som fiskats lägre än FMSY-nivåer ökat sedan 2006, men det är fortfarande 8 bestånd av
22 som inkluderades i STECF rapporten som fiskas över FMSY. För Östersjön har antalet bestånd
som fiskats under FMSY varierat under denna tid, men har varit stabilt sedan 2015. I Östersjön är
fiskeridödligheten för ett bestånd utav sju lägre än FMSY. När det gäller beståndsstorlek
(lekbiomassa: SSB) befinner sig nio av 22 bestånd i Nordsjöområdet (40%) och fyra bestånd av
sju i Östersjöområdet (57 %) över den nivå som kan ge maximal hållbar avkastning (MSY).
Vid bedömningen av miljötillståndet 2018 konstateras att kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur
(deskriptor 3) inte uppnår god miljöstatus, varken i Nordsjön eller i Östersjön (Havs- och
vattenmyndigheten 2018a). God miljöstatus för ett bestånd uppnås när både fiskeridödligheten
bedöms underskrida FMSY (D3C1, indikator 3.1A) och samtidigt lekbiomassan överskrida BMSY
(D3C2, indikator 3.2A). God miljöstatus bedömdes inte vara möjligt att uppnå till 2020. Denna
bedömning har inte förändrats jämfört med bedömningen från 2018.
Eftersom de ICES-modeller som ligger till grund för beståndsuppskattning uppdateras löpande
kan både referensvärden för fiskeridödlighet och lekbiomassa (FMSY och BMSY eller Btrigger)
förändras med tiden. Detta gäller även den retrospektiva bedömningen om beståndens status
och fiskeridödlighet och fiskemönstret. Det får till följd att bedömning av beståndens status, även i
förhållande till miljökvalitetsnormerna, kan variera från år till år. Som exempel kan nämnas att för
torskbeståndet i Nordsjön, Skagerrak och östra Engelska kanalen har lekbiomassan värderats
37

EU:s grundförordning för fiske; Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om
den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om
upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG
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lägre i efterhand. Detta på grund av att modellen nu fångar upp trenden med lägre förekomst av
äldre torskar i den fiskerioberoende Internationella bottentrålsprovtagningen (IBTS), jämfört med
det kommersiella fisket.

4.3.3

Belastning och aktiviteter som påverkar fiskar och skaldjur

Fisk och skaldjur påverkas av liknande belastningar som andra ekosystemkomponenter i marina
ekosystem. Fiskarter är beroende av tillgängliga och gynnsamma förhållanden i livsmiljöer som
används för bl.a. reproduktion, lek och föda. I dagsläget kan ingen art- eller beståndsspecifik
påverkansanalys göras eftersom osäkerheten, på grund av kunskapsbrist, är stor. I en kvalitativ
analys av påverkan bedöms fiske vara en betydande eller sannolikt betydande belastning i både
Nordsjön och Östersjön. Detsamma gäller för klimatförändringar38. De belastningar som ingår i
bedömningen av fiskarter skiljer sig mellan Nordsjön och Östersjön , delvis på grund av variation i
naturliga miljöfaktorer men även på grund av att belastningar varierar i både intensitet och
omfattning (tabell 14).
För att uttag av fisk (fiske) inte ska överstiga det maximala hållbara uttaget (MSY) är det viktigt att
fiskekvoter inom den gemensamma fiskeripolitiken fastställs i linje med MSY-mål och de mål som
fastställs i fleråriga planer utifrån den vetenskapliga rådgivningen från ICES.
När det gäller fastställande av totala tillåtna fångstmängder (TAC:er) fastställs fler och fler i
Nordsjön i linje med MSY sett över tid39. I Nordsjön och angränsande områden föreslog
kommissionen 2019 TAC:er i nivå med, eller under FMSY, för alla de 78 TAC:er för vilka det finns
ett utlåtande om FMSY. Detta var inte möjligt för sex TAC:er för vilka ICES avgivit ett utlåtande om
en TAC på noll. Det skulle ha lett till situationer där någon art blir begränsande (så kallade chokesituationer) med allvarliga socioekonomiska effekter. Därför beslutades att TAC:erna för
bifångster skulle tillåtas på låga nivåer. Rådet fastställde 59 TAC:er i nivå med FMSY för
Nordostatlanten och för Östersjön, därmed uppnås inte målsättning enligt GFP om att TAC:er
måste vara i nivå med FMSY för alla kommersiella bestånd.

38
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COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Towards more
sustainable fishing in the EU: state of play and orientations for 2021.
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Figur 4. Förhållandet mellan totala tillåtna fångstmängder (TAC) och ICES rådgivning 2010-2020. För de år ICES gett ett
intervall av F värden så har FMSY värdet använts.

Figur 5. Förhållandet mellan totala tillåtna fångstmängder (TAC) och ICES rådgivning 2010-2020. ICES gav ingen rådgivning
2012 för nordhavsräkan.
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Tabell 14. Sammanfattning av påverkan på ekosystemkomponent fisk för Nordsjön och Östersjön , uppdelad i utsjön och
kustområden. Kust inkluderar även icke-kommersiellt nyttjade bestånd40.
Påverkan

Nordsjön, utsjö

Nordsjön, kust

Östersjön, utsjö

Östersjön, kust

Fiske

Betydande. Incitament
för selektivt fiske och
efterlevnad av
landningsskyldighet
kritiskt.

Sannolikt betydande.
Få studier på
”kustarter”.

Betydande.
Bifångster och
efterlevnad av
landningsskyldighet
viktig.

Betydande.
Både fritids- och
yrkesfiske. Få studier

Klimat

Betydande
(utbredning).
Kunskapsbrist
(beståndsstatus).

Sannolikt betydande.
Relativt få studier.

Betydande.
Framförallt interaktion
temperatur – salthalt.

Betydande.
För vissa arter positiv
påverkan.

Övergödning

Minskande betydelse.
Relativt god kunskap.

Betydande.
Negativ påverkan,
relativt god kunskap.

Betydande.
Negativ påverkan,
relativt god kunskap.

Betydande.
För vissa arter positiv
påverkan.

Habitatförlust

Relativt liten
betydelse.
Men många arter växer
upp i kusthabitat.

Betydande.
Relativt god kunskap.

Betydande.
Reduktion av
bottenmiljöer genom
syrebrist.

Betydande.
Relativt god kunskap.

Födovävsinteraktioner

Delvis kunskapsbrist.

Delvis kunskapsbrist.
Betydelse av ökande
populationer av säl inte
fastställt.

Betydande.
Mer kunskap om
rumslig fördelning av
interagerande arter
behövs. Betydelse av
ökande populationer av
säl inte fastställd.

Betydande.
Relativt god kunskap
om interaktioner
mellan rovfisk och
spigg. Mer kunskap
om betydelse av
skarv och säl behövs.

Övriga
faktorer
(miljögifter,
buller, osv.)

Kunskapsbrist

Kunskapsbrist

Kunskapsbrist

Kunskapsbrist

4.3.4

Åtgärdsbehov för fiskar och skaldjur som påverkas av fiske

Möjligheten att initiera åtgärder för kommersiellt nyttjade fiskbestånd i Nordsjön och Östersjön
med nationell reglering är alltså begränsad. Detta eftersom många nödvändiga åtgärder omfattas
av EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP) där EU har exklusiv kompetens. Åtgärder inom GFP:n
ska emellertid bidra till att uppnå god miljöstatus enligt havsmiljödirektivet. Medlemsländerna har
befogenhet att vidta åtgärder som skärper och kompletterar EU:s regelverk för fiskefartyg som för
deras flagg, eller personer som är etablerade på deras territorium. EU reglerar i huvudsak
yrkesmässigt fiske och hittills endast i ett fåtal fall fritidsfiske.
I följande avsnitt redogörs för Sveriges arbete och ambition inom ramen för den gemensamma
fiskeripolitiken. Detta beskrivs utifrån ett flertal viktiga verktyg inom GFP:n samt
förbättringspotentialen inom dessa områden för att i större utsträckning bidra till att
miljökvalitetsnorm C.3 följs. Detta är områden med stor inverkan på kommersiellt nyttjade fiskar
och skaldjur men som kräver beslut där Sverige inte har ensamt mandat. Därefter beskrivs också
existerande regelverk och pågående åtgärdsarbete kopplat till nationella bestånd samt de förslag
på nya som bidrar till att följa miljökvalitetsnormerna för fiskar och skaldjur som påverkas av fiske.

40
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4.3.4.1

Existerande regelverk och pågående åtgärder

Den gemensamma fiskeripolitiken – ett EU-gemensamt regelverk
Förbättringsbehov fiskemöjligheter
När det gäller fiskemöjligheter i svenska vatten är Sveriges ståndpunkt i den diskussion som förs
med andra EU-medlemsländer inom den gemensamma fiskeripolitiken följande:
•

•
•
•

att nyttjandetakten, i syfte att nå målen om beståndsstorlek över den nivå som kan ge
maximal hållbar avkastning (MSY), senast 2020 ska fastställas och sedan behållas i linje med
MSY,
att den gemensamma fiskeripolitikens mål om landningsskyldighet möjliggörs,
att den vetenskapliga rådgivningen och försiktighetsansatsen utgör grunden för besluten,
att fleråriga planer är viktiga verktyg. Här framgår regler för att fastställa TAC i förhållande till
MSY.

Sverige strävar efter att de totala tillåtna fångstmängderna (TAC:er) ska fastställas i linje med
uppsatta mål (MSY-mål, utifrån fleråriga planer och på nivåer för att understödja
landningsskyldighet). När det gäller blandfisken innebär det bland annat att TAC:er fastställs på
basis av den mest begränsade arten. På svenskt initiativ, med stöd från Danmark, har kvot för
havskräfta i Västerhavet satts lägre än ICES rekommendation (ICES 2019). Dessutom har man
på svenskt initiativ infört stödjande redskapsregler för torsk i Kattegatt och bifångstkvoten sänktes
med 77 % inför 202041.
När det gäller fiskemöjligheter och fiskekvoter finns förbättringsbehov vad gäller att alla beslut ska
fattas i linje med MSY-mål och försiktighetsansatsen utifrån vetenskaplig rådgivning. En del
beslut avviker dock och Sverige kan kommande år bidra genom att fortsätta argumentera och
bidra med underlag för att fiskekvoter och associerade åtgärder ska fastställas i linje med MSYmål och försiktighetsnivåer utifrån ICES rådgivning.

Förbättringsbehov landningsskyldighet
År 2013 infördes skyldighet att landa all fångst av fisk- och skaldjursbestånd med fiskekvoter för
att minska resursslöseri och stimulera utveckling av ett mer selektivt och skonsamt fiske. Sverige
jobbar kontinuerligt för att skyldigheten att föra i land all fångst ska genomföras. Detta innebär
bland annat att de undantag som fortsatt är tillåtna ska dras av från fiskekvoter för att inte öka
fiskeridödligheten, samt att arbeta för att användning av selektiva och skonsamma redskap
stimuleras genom reglering och incitament så att faktiska fångster ska överensstämma med
tillgängliga fiskemöjligheter. I det regionala arbetet (Nordsjön: Scheveningen och Östersjön:
Baltfish) arbetar Sverige för att de rekommendationer som lämnas av medlemsländerna ska vara
vetenskapligt underbyggda och väl motiverade. Ambitionen är också att undantag från
landningsskyldighet ska vara få, hållas på en låg nivå och om möjligt fasas ut över tid. Sverige
har tagit initiativ till några undantag där angreppssättet har varit att stimulera selektiva och
skonsamma fiskemetoder och att ha väl underbyggda underlag som också har kunnat användas
som standard av andra medlemsländer, som till exempel:
•

41

Överlevnadsundantag för havskräfta i burfiske, användning av rist i kräfttrål samt i trålar som
använder Seltrapanel - Västerhavet

TAC-förordning för Västerhavet för 2020; Förordning (EU) nr 2020/123.
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•

Undantag av mindre betydelse för oundvikliga bifångster i kräft- och räkfiske med rist –
Västerhavet

Det finns utrymme att ytterligare anpassa redskap och fiskemönster för att de faktiska fångsterna
ska överensstämma med tillgängliga fiskemöjligheter och vad som landas. Detta bidrar till att
reglera fiskeridödlighet och lekbiomassa och har bäring på miljökvalitetsnorm C.3. I detta
avseende bör Sverige fortsätta att bidra till utveckling av selektiva och skonsamma redskap, samt
föreslå reglering och incitament som bidrar till ökad användning av sådana redskap. Sverige bör
även fortsätta att arbeta för utveckling och nyttjande av kontrollmetoder i syfte att ytterligare öka
efterlevnad av landningsskyldighet.
Förbättringsbehov reglering av fiske i marina skyddade områden
GFP:n ska säkerställa att fiskets miljöpåverkan på andra ekosystemkomponenter än fisk minskar.
Arbetet med reglering av fiske i marina skyddade områden kommer att bidra till att uppnå god
miljöstatus för havsbottnens integritet (deskriptor 6) samt biologisk mångfald (deskriptor 1) för
känsliga arter och livsmiljöer när dessa regleringar införs i de områden där fiske påverkar
bevarandevärdena negativt42. Regleringar som kan vara aktuella omfattar bland annat beslut om
zoner eller perioder inom vilka fiskeaktiviteter är förbjudna eller begränsade, tekniska regleringar
som t.ex. kan innebära förbud mot eller användningsbegränsningar av vissa redskap för att
minska fiskeverksamhetens inverkan på de marina ekosystemen i marina skyddade områden.
Sverige har arbetat kontinuerligt med fiskereglerande åtgärder i marina skyddade områden i
enlighet med regionaliseringsprocessen i GFP:n. Sverige avslutade förhandlingar med Danmark
och Tyskland om bevarandeåtgärder för det marina skyddade området Bratten under 2016, vilket
resulterade i en förordning som är direkt tillämpbar i EU43. Detta arbete pågår kontinuerligt och
myndigheten har ett uppdrag att till utgången av 2020 införa nödvändiga bevarandeåtgärder i
marina skyddade områden. Det innebär att det finns ytterligare ett antal områden där en GFPprocess planeras att starta upp under 2020. En konkret lista över områden och planerade
åtgärder kommer att finnas tillgänglig under 2020.
Sverige har initierat nya processer i syfte att införa fiskereglering på EU-nivå som fortfarande
pågår. Det rör områden i Kattegatt (Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank
samt Morups bank) där fiskefria zoner kombinerat med zoner med begränsat fiske föreslås.
Dessa processer är samrådstunga och har visat sig vara tidskrävande. Sverige har även
medverkat i flera processer bland annat rörande danska, tyska, nederländska och brittiska
förslag, där fokus för svensk del har legat på de danska processerna.
Förbättringsbehov fleråriga planer och tekniska bevarandeåtgärder
För att den gemensamma fiskeripolitiken ska bidra till att uppnå god miljöstatus enligt
havsmiljödirektivet är det viktigt att tillhörande förordningar refererar till, beaktar och skapar
utrymme för sådana åtgärder som kan bidra till att uppnå god miljöstatus. Sverige har arbetat
aktivt för att den fleråriga förvaltningsplanen för torsk, sill, strömming och skarpsill i Östersjön,
som antogs i juli 2016, har som uttalad målsättning att genomföra ekosystemansatsen i
fiskeriförvaltningen och vara förenlig med målet att senast 2020 uppnå god miljöstatus i enlighet
med havsmiljödirektivet44. Planen ska framför allt syfta till att säkerställa uppfyllande av de
42

M2017/02522/Nm och N2020/00130/FJR

43

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/118 av den 5 september 2016 om fastställande av
bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö. har under 2017 inte initierat några processer inom
ramen för GFPn.
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 av den 6 juli 2016 om upprättande av en flerårig plan för
bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets
förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007
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kriterier som anges i deskriptor 3 och även bidra till uppfyllandet av andra relevanta deskriptorer i
proportion till den roll som fisket spelar för att uppfylla dem (art 3.3). Planen anger deskriptor 1, 4
och 6 som relevanta för fiskeriförvaltningen men utelämnar eventuella effekter på deskriptor 5
och 10 (övergödning och marint skräp). Även i förhandlingarna om bl.a. förslag till förordning om
tekniska bevarandeåtgärder och till flerårig plan för Nordsjön, har Sverige arbetat för att
målformuleringar och möjlighet att vidta åtgärder för att god miljöstatus i enlighet med
havsmiljödirektivet ska införlivas.
I framtagande av fleråriga planer för Östersjön45 och Nordsjön46 samt i den tekniska förordningen
har Sverige bidragit till att det nu finns instrument för att vidta åtgärder till stöd för
havsmiljödirektivet. I det fortsatta arbetet gäller det att identifiera konkreta åtgärder som kan
stötta havsmiljödirektivet, att motivera dessa, ta fram underlag och sedan att söka nå
överenskommelse med övriga medlemsländer (och andra eventuella berörda parter) samt få dem
införda i EU:s lagstiftning.
Enligt de fleråriga planerna ska fiskemöjligheter fastställas i linje med MSY-nivåer och
försiktighetsansatsen. Om ett bestånd befinner sig under MSY Btrigger ska skyddsåtgärder antas i
syfte att snabbt återuppbygga beståndsstorleken till nivåer som kan ge MSY. Sådana
skyddsåtgärder kan innebära begränsningar av fiske i vissa områden, samt åtgärder för
fiskeredskapens egenskaper och användning.
Åtgärder kan även införas för att bidra till att följa C.3 bland annat genom art- och
storlekselektivitet hos fiskeredskap; stängda områden eller områden med begränsningar för att
skydda ungfisk och lekansamlingar.
Fiskerikontroll
När det gäller fiskerikontroll anser Sverige att regelefterlevnad och kontroll är viktiga element för
att säkerställa ett hållbart fiske. Kontrollåtgärderna är viktigt för att säkerställa att reglerna följs
och att åtgärdseffekt kan bedömas. Sverige anser vidare att kontrollåtgärderna ska vara
ändamålsenliga, kostnadseffektiva, proportionerliga, leda till förbättrad och effektiv fiskerikontroll,
men utan att öka den administrativa bördan för företagen. Samtidigt är det viktigt att det ges lika
villkor för fiskets aktörer.
Ett långsiktigt och uthålligt nyttjande av våra marina resurser går hand i hand med efterlevnaden
av reglerna för den gemensamma fiskeripolitiken. Biologiska råd och förvaltningsregler kan inte
ensamt leda till att vi når målen för biologisk återhämtning, utan förutsätter en väl utvecklad och
genomförd fiskerikontroll. Fiskerikontrollen är därför en viktig del av den gemensamma
fiskeripolitiken och syftar till att garantera att denna verkligen följs, bland annat genom att:
•
•
•
•

I möjligaste mån säkerställa att fartygen endast fångar och landar tillåten mängd fisk samt
rapporterar dessa aktiviteter korrekt.
Samla in de uppgifter som behövs för att bedöma fiskemöjligheterna.
Se till att reglerna tillämpas på samma sätt för alla fiskare och att samma påföljder gäller i
hela EU – level playing field.
Se till att fiskeriprodukter kan spåras genom hela leveranskedjan, från båt till bord.

45

Europaparlamenetets och rådets förordning (EU) 2016/1139 av den 6 juli 2016 om upprättande av en flerårig plan för
bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets
förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007

46

Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2018/973 av den 4 juli 2018 om upprättande av en flerårig plan för demersala
bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd, med fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet
av landningsskyldigheten i Nordsjön, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 676/2007 och (EG) nr 1342/2008
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Förvaltning av nationella bestånd och pågående nationella åtgärder
I tillägg till åtgärder inom GFP:n finns möjlighet att vidta nationella åtgärder. Många arter som
nationellt är viktiga för såväl det yrkesmässiga kust- som fritidsfisket, till exempel hummer, sik,
siklöja, gädda, abborre och gös, regleras för närvarande inte av EU-gemensamma regler. Dessa
arters biologi och nyttjande gör att de är lämpliga att förvalta nationellt. I Sverige regleras detta
genom fiskelagen (1993:787), förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och
fiskerinäringen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.
För de bestånd och arter som inte regleras genom den gemensamma fiskeripolitiken jobbar
Havs- och vattenmyndigheten aktivt med att utveckla nationella förvaltningsmål. Dessutom har
det per kustområde47 inrättats beredningsgrupper som samlar länsstyrelser och forskare som
arbetar för att förbättra statusen hos nationellt förvaltade bestånd samt koordinerar åtgärdsarbete
i svenska kustnära områden. Det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön som beslutades 2015
inkluderar flera åtgärder (ÅPH 4-9) som bidrar till att förbättra statusen för fiskar och skaldjur som
påverkas av fiske. Dessa syftar till att inrätta nya fredningstider och –områden, införa nya
fiskebestämmelser för att freda särskilt hotade kustlekande bestånd, samt för att fisket bedrivs
mer art- och storleksselektivt. Arbetet med dessa är pågående och kommer fortgå även efter
2021, då de är av löpande karaktär.
Utöver detta pågår flera projekt och regeringsuppdrag som är av relevans för att förbättra
fisksamhällenas tillstånd. Till exempel redovisades nyligen regeringsuppdraget om förbud mot
bottentrålning i marina skyddade områden (Havs- och vattenmyndigheten 2020a). I tillägg har en
utvärdering om systemet med individuella fiskemöjligheter och tillfälliga överlåtelser inom
demersalt fiske gjorts för att underlätta fiskets bedrivande och efterlevnaden av
landningsskyldigheten (Havs- och vattenmyndigheten 2020b), och tillsammans med
Jordbruksverket tas en strategi fram för framtidens fiske och vattenbruk48. Dessutom kommer
regeringsuppdraget som undersöker orsaker och möjliga åtgärder för att förbättra tillståndet för
torsken i Östersjön att resultera i åtgärdsförslag som på sikt kan bidra till att torskens tillstånd
förbättras och som i förlängning kan ge positiva kaskadeffekter för hela fisksamhället och
ekosystemet49.
4.3.4.2

Behov av nya åtgärder

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att befintliga nationella åtgärder behöver kompletteras för
att öka förutsättningarna för att följa miljökvalitetsnormerna. För detta ändamål föreslås tre nya
åtgärder med syfte att förbättra storleksfördelning i fisksamhället, minska effekten från fritidsfiske
samt att minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva redskap:
•

•

att främja en storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället, som möjliggör att viktiga
funktioner i näringsväven upprätthålls (ÅPH 48, beskrivs även i temaavsnitt Marina
näringsvävar),
att stärka tillsyn och förbättra hantering av redskap inom fritidsfisket (ÅPH 47) så att påverkan
från fritidsfiske kan förvaltas mer effektiv, samt

47

Överlag följer områdena havsplaneområden, förutom för Egentligen Östersjön där man inrättade två grupper.

48

Regeringsuppdrag till Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket att ta fram en gemensam strategi för yrkesfisket,
vattenbruket, fritidsfisket och fisketurismen samt nya sektorsspecifika handlingsplaner (2020)
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/gemensam-strategi-forfiskets-framtid-2020.html

49

Regeringsuppdrag till Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket att revidera förvaltningsplanen för gråsäl samt
föreslå åtgärder för att skydda bestånden av torsk (2019) https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vartuppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/revidera-forvaltningsplanen-for-grasal-samt-foresla-atgarder-for-att-skyddabestanden-av-torsk-2019.html
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•

att minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva och skonsamma redskap
samt genomföra en sammanställning av trålningens inverkan på kustnära fiskbestånd (ÅPH
49).

De föreslagna åtgärderna begränsas till ramen som GFP:n ger den nationella förvaltningen.
Dessa åtgärder, i kombination med redan existerande nationella åtgärder, bedöms därför inte att
vara tillräckliga om inte också åtgärdsarbetet inom GFP förstärks. De nationella åtgärderna måste
därmed kompletteras med unionsåtgärder inom GFP:n för att god miljöstatus ska kunna nås i
framtiden.
Som tidigare nämnts påverkas fisk och skaldjur även av belastningar såsom påverkan från farliga
ämnen, övergödningseffekter, buller och marint skräp. Pågående och nya åtgärder som beskrivs
inom dessa temaområden är därför också av betydelse för förbättrad status av kommersiellt
nyttjade fiskar och skaldjur. Tabell 15 beskriver också redan beslutade åtgärder kopplat till fiskar
och skaldjur som påverkas av fiske.
Tabell 15. Sammanställning (urval) av befintliga regelverk, specifika förordningar och pågående åtgärdsarbete för att förbättra
status hos kommersiellt nyttjade fiskbestånd.
Titel existerande åtgärd

Belastning

Omfattning

Status

Grundförordningen50

Uttag av arter

Östersjön,
Nordsjön

Pågående

Kontrollförordningen51

Uttag av arter

Östersjön,
Nordsjön

Pågående

Genomförandeförordningen52

Uttag av arter

Östersjön,
Nordsjön

Pågående

IUU-förordningen53

Uttag av arter

Östersjön,
Nordsjön

Pågående

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken

Kumulativt

Östersjön,
Nordsjön

Pågående

Fiskelagen (1993:787)

Uttag av arter

Östersjön,
Nordsjön

Pågående

Förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och
fiskerinäringen

Uttag av arter

Östersjön,
Nordsjön

Pågående

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak,
Kattegatt och Östersjön.

Uttag av arter

Östersjön,
Nordsjön

Pågående

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om
licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet

Uttag av arter

Östersjön,
Nordsjön

Pågående

Östersjön,
Nordsjön

Pågående

Åtgärder från det första åtgärdsprogrammet 2015 (Havs- och vattenmyndighet 2015a)
ÅPH 4, Fiskebestämmelser för att freda särskilt hotade
kustlekande bestånd innanför trålgränsen

Uttag av arter

50

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma
fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets
förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG

51

Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att
säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs

52

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den
gemensamma fiskeripolitiken efterlevs

53

Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga,
motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske
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ÅPH 5, Fiskebestämmelser som syftar till att fisket innanför
trålgränsen bedrivs mer artselektivt

Uttag av arter

Östersjön,
Nordsjön

Pågående

ÅPH 6, Fiskebestämmelser som syftar till att minska fisketrycket
på kustlevande bestånd innanför trålgränsen som behöver stärkt
skydd, men som kan fiskas till viss del

Uttag av arter

Östersjön,
Nordsjön

Pågående

ÅPH 7, Utreda var ytterligare fredningsområden bör inrättas i
kustområdena, samt inrätta sådana områden

Uttag av arter

Östersjön,
Nordsjön

Pågående

ÅPH 8, Utreda för vilka arter och under vilken tid på året som
generella fredningstider bör införas för kustlevande fisk, samt
inrätta sådana

Uttag av arter

Östersjön,
Nordsjön

Pågående

ÅPH 9, Anpassa fiskeflottans kapacitet till tillgängliga
fiskemöjligheter i vissa flottsegment

Uttag av arter

Östersjön,
Nordsjön

Pågående

4.3.5

4.3.5.1

Undantag från att uppnå god miljöstatus avseende kommersiellt nyttjade fiskar och
skaldjur (deskriptor 3) samt fisk inom biologisk mångfald (deskriptor 1)
Undantag och grund enligt havsmiljöförordningen

För grundläggande information om hantering av undantag i Sverige se kapitel 3. Undantag från
att nå god miljöstatus 2020 föreslås för kommersiellt nyttjade bestånd i såväl Nordsjön som
Östersjön och i relation till biologisk mångfald för de pelagiska och demersala grupperna av
fiskarter i båda områdena. Genom att fisk ingår i både deskriptorn Biologisk mångfald och
Kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur omfattas många fiskarter av båda undantagen.
Undantaget motiveras främst av att Sverige inte själv ansvarar för alla de åtgärder som skulle
behöva vidtas (29 § 1 havsmiljöförordningen), men det är även relevant att beakta att naturliga
förhållanden inte tillåter en snar förbättring (29 § 4 havsmiljöförordningen).
4.3.5.2

Motivering

God miljöstatus för kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur är starkt beroende av genomförandet
av EU:s gemensamma fiskeripolitik och att den tar hänsyn till målen i havsmiljödirektivet. Detta
innebär att Sverige inte på egen hand kan påverka om olika fiskarter klarar sina tröskelvärden,
vilket inte är fallet idag. Detta motiverar undantag enligt 29 § 1 havsmiljöförordningen, d.v.s.
åtgärder som Sverige inte är ansvarigt för.
Fiskpopulationer påverkas av många olika faktorer men främst av olika typer av fiske, både
genom direkt uttag av arter och genom bifångst. Även övergödningseffekter och olika effekter av
exploatering kan bidra till att god miljöstatus inte nås. En annan viktig aspekt är den långa
återhämtningstiden som krävs för vissa broskfiskar (t.ex. hajar och rockor) då de är långlivade,
har en sen mognadstid, reproduceras mindre frekvent och har låg fekunditet. Detta leder till att
det kan ta lång tid innan effekter visar sig av åtgärder som genomförts, vilket motiverar undantag
enligt punkt 4. Det är svårt att beräkna när god miljöstatus för fisk kan uppnås.
4.3.5.3

Åtgärder för att sträva mot god miljöstatus

Åtgärder för att förbättra statusen för fisk är pågående sedan det första åtgärdsprogrammet och
ytterligare åtgärder föreslås i detta åtgärdsprogram. Det finns också ytterligare initiativ som kan
leda till förbättringar av kommersiellt nyttjade fisk- och skaldjursarters status.
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4.3.5.4

När undantag inte föreslås

Trots att gruppen kustfisk inte uppnår god miljöstatus föreslås inga undantag för närvarande.
Nödvändiga åtgärder inom den nationella förvaltningen av kustfiskarter ligger inom Sveriges
mandat och det pågår en rad olika åtgärder för att förbättra kustfiskarnas status. Innan de
åtgärder som inkluderades i det första och nu i det andra åtgärdsprogrammet är fullt genomförda
föreslås inte undantag för kustfisk.

4.4 Marina näringsvävar
Näringsväven är summan av interaktioner mellan och inom arter, samt arters interaktion med
omgivande miljöfaktorer. Näringsvävar kan beskrivas i trofiska nivåer, d.v.s. arter eller artgrupper
som definieras av att de har en gemensam strategi för att tillgodogöra sig energi. Exempelvis
tillgodoser producenter sitt näringsbehov med hjälp av fotosyntes och upptag av näringsämnen,
medan top-predatorer livnär sig på andra djur. Det är svårt att definiera om en näringsväv är i
balans eller inte, men med hjälp av artsammansättning eller artsamhällenas egenskaper, samt
hur produktiv ett visst artsamhälle är, så kan näringsvävens tillstånd beskrivas.

4.4.1

Nya åtgärder för att gynna marina näringsvävar

Åtgärder som påverkar strukturen i näringsväven eller minskar de största belastningarna som
påverkar näringsväven behövs för att återställa balansen i marina näringsvävar. Det är därför
viktigt att notera att många av de åtgärder, existerande eller nya, som presenteras inom andra
temaområden även gynnar marina näringsvävar. I tabell 17 finns en sammanställning (urval) av
befintliga regelverk och åtgärdsarbete som direkt syftar till att gynna marina näringsvävar. I
tabellen 16 presenteras de nya åtgärder som föreslås, utöver redan beslutade åtgärder, som ska
medverka till att miljökvalitetsnormen följs. Nya åtgärder som presenterats i tidigare temaavsnitt
Fiskar och skaldjur som påverkas av fiske syftar framförallt till att minska fiskets påverkan på
näringsväven medan den nya åtgärd som presenteras här avser att minska naturlig predation av
fisk.
Tabell 16. Förslag på nya åtgärder till uppdatering 2021 för marina näringsvävar.
Åtgärdsnamn

Aktivitet eller
mänsklig
verksamhet som
åtgärden riktas mot54

Relevant
miljökvalitetsnorm
(MKN) samt
kriterium för god
miljöstatus55

Hänvisning till
faktablad

Omfattning

Behovsstyrd
områdesspecifik
begränsning av
predatorer; gråsäl och
skarv, för att stödja
åtgärder med syfte att
återuppbygga lokala
kustfisksamhällen
(ÅPH 60)

Jakt och skörd för
andra ändamål

MKN C.3 och C.4

Åtgärdsfaktablad 60

Nordsjön och
Östersjön

Kriterium för god
miljöstatus D1C2,
D1C3; D4C1, D4C2,
D4C3

Nya åtgärder som främst motiverats av andra miljökvalitetsnormer men också bidrar till detta temaområde

54

Havsmiljödirektivet (2008/56/EG), bilaga III, tabell 2b

55

Havs- och vattenmyndighets föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt
miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön.
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Stärkt tillsyn och
förbättrad hantering
av redskap inom
fritidsfisket (ÅPH 47)

Fångst av fisk och
skaldjur
(yrkesmässigt, på
fritiden

MKN C.3, C.4 och E.1

Främja en
storleksfördelning
hos det kustnära
fisksamhället som
möjliggör att viktiga
funktioner i
näringsväven
upprätthålls (ÅPH 48)

Fångst av fisk och
skaldjur
(yrkesmässigt, på
fritiden)

MKN C.3 och C.4

Minska arealen
trålsvept yta och öka
användningen av
selektiva och
skonsamma redskap
samt genomföra en
sammanställning av
trålningens inverkan
på kustnära
fiskbestånd (ÅPH 49)

Fångst av fisk och
skaldjur
(yrkesmässigt, på
fritiden)

MKN C.3 och C.4

Genomförande av
pilotprojekt som ska
ge underlag till
vägledning för
ekosystembaserad
havsförvaltning på
havsområdesnivå
(ÅPH 58)

Kopplar till samtliga
belastningar

Åtgärden syftar till att
alla MKN ska kunna
följas.

4.4.2

Åtgärdsfaktablad 47

Nordsjön och
Östersjön

Åtgärdsfaktablad 48

Nordsjön och
Östersjön

Åtgärdsfaktablad 49

Skagerrak, Kattegatt
och Östersjön

Åtgärdsfaktablad 58

Nordsjön och
Östersjön

Kriterium för god
miljöstatus D1C1,
D3C1, D10C1

Kriterium för god
miljöstatus D3C3,
D1C3, D4C3

Kriterium för god
miljöstatus D1C1,
D1C2 D3C1, D3C2,
D3C3, D4C1, D4C2,
D4C3

Deskriptorer för god
miljöstatus D1, D3,
D4, D6

Nuvarande status gällande miljökvalitetsnormen för marina näringsvävar

MKN C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället ska
möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls (HVMFS 2012:18).
Miljökvalitetsnorm C.4 bedöms inte följas.
Indikatorer för MKN C.4:
C.4.1 Storleksstruktur i fisksamhället i utsjövatten
Målvärde: Uppåtgående trend under bedömningsperioden av andelen stor fisk (LFI) jämfört
med föregående sexårsperiod.
C.4.2 Storleksstruktur hos nyckelart av fisk i kustvatten – torsk
Målvärde: Uppåtgående trend i storleksfördelning och andel fiskar som är >50 cm
C.4.3 Storleksstruktur hos nyckelart av fisk i kustvatten – abborre
Målvärde: Ingen nedåtgående trend i 90-percentilen för fiskens längd
Faktablad med mer information och utförlig beskrivning av bedömning av indikatorerna finns
på: Indikatorer för miljökvalitetsnormer (HVMFS 2012:18 bilaga 3 del B)

Enligt bedömning av indikatorerna (C.4.1, C.4.2, C.4.3) klarar ingen av dessa sina målvärden för
närvarande. Då ingen av indikatorerna klaras bedöms inte heller att miljökvalitetsnormen C.4
följs.
Miljökvalitetsnorm C.4 med indikatorer beskriver storleksförhållanden i fisksamhället i både kustoch utsjövatten. En avvikelse från den förväntade naturliga storleksvariationen i en artgrupp kan
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ge en indikation på att näringsväven inte är i balans och att energiflödena i ekosystemen är
störda (Ospar 2017).
För kustvatten bedömdes endast en art i Västerhavet och en art i Östersjön, torsk respektive
abborre (indikatorerna C.4.2 och C.4.3). Storleksfördelningen för kustfisksamhället varierar i
Östersjön men är på kritiskt låga nivåer för torsk i Västerhavet. Torskindivider i kustvatten i
Kattegatt är fortfarande väldigt små, jämfört med historiska nivåer (se faktablad för indikator
C.4.2). Det finns ingen tydlig trend för storleksfördelning av torsk i kustvatten i Västerhavet under
bedömningsperioden. I Östersjöns kustvatten visar bedömningen att storleksstrukturen hos
nyckelarten abborre varierar mellan de olika bedömningsområdena (se faktablad för indikator
C.4.3). Bedömningen kunde inte göras längs hela Östersjöns kust och måste utvecklas i
framtiden. I Bottenhavets inre kustvattentyper, Södra Bottenhavets inre kustvatten och
Östergötlands och Stockholms skärgård, mellankustvatten klarades inte målvärdet för
storleksfördelningen av abborre. Bara i Blekinge skärgård och Kalmarsund klaras målvärdet för
indikatorn under denna bedömningsperiod (2011-2018).
I Västerhavets och Östersjöns utsjövatten bedömdes storleksfördelningen av fisksamhället som
helhet. Storleksammansättning i utsjön i både Östersjön och Västerhavet är fortfarande snedriven
mot dominans av småindivider, d.v.s. att små individer dominerar fisksamhället. Ingen förbättring
har kunnat ses under de senaste åren, varken i Västerhavet eller i Östersjön. I Västerhavet ökade
storleksfördelning av det demersala fisksamhället fram till 2016 men minskade därefter signifikant
fram till 2019 som är det sista året i bedömningsperioden. Även i Östersjön ses en negativ trend
vad gäller storleksfördelning och andelen stora individer har inte varit så låg sedan 1979 (se
faktablad för indikator C.4.1). Till skillnad från Västerhavet sträcker sig bedömningsperioden i
Östersjön endast till 2015.
I bedömningen av miljötillståndet 2018 (Havs- och vattenmyndigheten 2018a) så inkluderades
enbart ett fåtal trofiska nivåer avseende marina näringsvävar. På grund av brist på lämpliga
indikatorer gjordes en kvalitativ beskrivning av olika delar av näringsväven med hjälp av relevanta
indikatorer som användes för att bedöma biologisk mångfald (deskriptor 1). Med tanke på de
storskaliga förändringarna i Östersjön och delvis Västerhavet, t.ex. förändrad artsammansättning
av växt- och djurplankton, starkt minskade fiskbestånd och dålig status för vissa fågelgrupper och
sälar, undantaget knubbsäl i Västerhavet, är det högst sannolikt att näringsväven i både
Västerhavet och Östersjön är fortsatt starkt påverkad av mänskliga aktiviteter. Utvecklingsarbete
pågår för att bedömningen framgent bättre ska spegla näringsvävens komplexitet.
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4.4.3

Belastning och aktiviteter som påverkar näringsväven

Fysisk förlust och störning från hamnar,
marinor, bryggor och pirar samt…
Naturlig predation från Säl, Skarv
Övergödning i kustområden
Selektivt uttag Fritidsfiske
Selektivt uttag Yrkesfiske
0%
Östersjön

20%

40%

60%

80%

100%

Nordsjön

Figur 6. Diagrammet illustrerar relativ påverkan mellan olika belastningar på miljökvalitetsnorm C.4 uppdelat på
förvaltningsområdena Östersjön och Nordsjön. Detta är ett resultat av gap-analysen för miljökvalitetsnorm C.4, och baseras på
expertbedömning (för mer information om gap-analysen, se bilaga 1 samt Farnelid m.fl. 2020). Expertbedömningen kunde bara
göras för belastningar som påverkar näringsväven direkt. Analysen är därmed inte fullständig men ger en indikation om inom
vilka områden åtgärder kan behövas, samt skillnader mellan förvaltningsområden. Staplarnas längd är en relativ uppskattning
av belastningarnas betydelse för miljökvalitetsnorm C.4.

Mänskliga aktiviteter och verksamheter som påverkar och har effekt på genetisk diversitet,
artsammansättning, tillväxt och reproduktion i en population eller tillgång till näring och
näringsämnen påverkar marina näringsvävar. Dessutom kan en negativ påverkan på en trofisk
nivå, t.ex. producenter, påverka andra delar i näringsväven genom så kallade kaskadeffekter
(Lynam m.fl. 2017). Storskaliga belastningar som övergödning, klimatförändring eller effekter av
farliga ämnen påverkar produktion i en näringsväv, exempelvis genom att ökad primärproduktion
till följd av ökad tillgång till näringsämnen, höjd havstemperatur som kan förlänga växtsäsongen
eller miljögifter som kan medföra minskad tillväxt och reproduktion för vissa arter (Halpern m.fl.
2008). Även direkta belastningar som habitatförlust genom fysisk störning eller fysisk förlust
påverkar artsammansättning och reproduktion. Detta påverkar i sin tur andra trofiska nivåer i
näringsväven. Uttag av arter inklusive bifångst genom fiske påverkar också näringsväven direkt
genom en selektiv dödlighet av vissa arter och av individer med ett specifikt storleksspektrum
(Ospar 2017). Fiske är en av de direkta orsaker som bidrar till att miljökvalitetsnorm C.4 inte kan
följas, framförallt i utsjön. Detta beror på en kombination med ogynnsamma förhållanden för
tillväxt i vissa populationer, exempelvis på grund av syrebrist i lekområden, habitatförlust och
effekter från klimatförändring. I kustområdena är fiskets effekt mindre och det är andra
belastningar såsom övergödning, habitatförlust och klimatförändring som främst påverkar
storleksstrukturen i kustfisksamhället. Dessutom kan naturlig predation vara en bidragande faktor
till att storleksstrukturen i det kustnära fisksamhället inte ökar. Exempel på detta är att
reproduktion och tillväxt i vissa kustnära fiskpopulationer hämmas genom andra fiskarters
predation på fiskyngel, eller predation på vuxna djur genom topp-predatorer som skarv och gråsäl
(Hansson m.fl. 2017).
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4.4.4

Åtgärdsbehov gällande marina näringsvävar

En genomgång har gjorts av i vilken grad existerande åtgärder bedöms bidra till att minska
relevanta belastningar som påverkar marina näringsvävar. Detta beskrivs inledningsvis, därefter
presenteras det åtgärdsbehov som identifierats samt förslag på nya åtgärder.
4.4.4.1

Existerande regelverk och pågående åtgärder

I tabell 17 ges en översikt av redan beslutade åtgärder som gynnar marina näringsvävar. Utöver
detta bidrar även flera åtgärder som riktas mot andra, närliggande miljökvalitetsnormer till att
förbättra status för de marina näringsvävarna. Då den största belastningen för marina
näringsvävar, C.4, bedöms vara fiske är det framförallt de åtgärder som beskrivs i temaavsnittet
Fiskar och skaldjur som påverkas av fiske som också har stor betydelse för näringsvävar.
Exempelvis de åtgärder som specifikt riktas mot att gynna kustfiskpopulationer, såsom införande
av fredningstider och –områden samt mini- och maximått. Dessutom kommer även de åtgärder
som gynnar biologiskt mångfald (restaurering, områdesskydd, åtgärdsprogram för hotade arter
och habitat) och redan beslutade åtgärder för minskad övergödning att medföra positiva effekter
på balansen i näringsväven. Eftersom näringsväven beror av interaktioner mellan arter och inom
arter i ett ekosystem finns svårigheter med att identifiera avgränsade åtgärder med syfte att
hantera ett specifikt problem och med förhoppning att de ska påverka näringsväven i stort
positivt.
Som nämnts tidigare är kunskapsbristen stor gällande näringsväven, både hur god miljöstatus
kan definieras och bedömas samt vilka åtgärder eller kombination av åtgärder som är mest
effektiva. Flera projekt och regeringsuppdrag som nämns i andra kapitel är också av relevans för
att förbättra tillstånd för näringsvävar, främst med koppling till fiskförvaltning i skyddade områden
(Havs- och vattenmyndigheten 2020a ), fördelning av demersala fiskerättigheter (Havs- och
vattenmyndigheten 2020b) och tillsammans med Jordbruksverket tas en strategi fram för
framtidens fiske och vattenbruk56. Även regeringsuppdraget för att undersöka orsaker och möjliga
åtgärder för att förbättra det katastrofala tillståndet för torsken i Östersjön kommer att resultera i
relevanta åtgärdsförslag som på sikt kan bidrar till att tillståndet för näringsväven förbättras57.
Torsk är en central topp-predator i näringsväven, framförallt i Östersjön, och har tidigare haft en
viktig funktion i de pelagiska och bentiska näringsvävarna i Östersjön. I sammanhanget är det
även viktigt att peka på behovet av internationellt samarbete, både i samband med den
gemensamma fiskeripolitiken på EU-nivå (för detaljer se temaavsnitt om Fiskar och skaldjur som
påverkas av fiske) men även inom de regionala havskonventionerna Helcom samt Ospar, för att
förbättra status för ekosystemen i stort, inklusive för marina näringsvävar.
4.4.4.2

Behov av nya åtgärder

Inom ramen för ekosystembaserad havsförvaltning finns möjlighet att förfina planeringen och
uppföljningen dels av specifika åtgärder, dels gällande kombination av åtgärder (som t.ex. vidtas
för att minska övergödning och andra storskaliga belastningar både i kustnära miljön och utsjön)
och deras påverkan på marina näringsvävar. Baserat på den bedömning som varit möjlig att
genomföra avseende miljökvalitetsnorm C.4, har en ny åtgärd som mer direkt syftar till att
56

Regeringsuppdrag till Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket att ta fram en gemensam strategi för yrkesfisket,
vattenbruket, fritidsfisket och fisketurismen samt nya sektorsspecifika handlingsplaner (2020)
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/gemensam-strategi-forfiskets-framtid-2020.html

57

Regeringsuppdrag till Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket att revidera förvaltningsplanen för gråsäl samt
föreslå åtgärder för att skydda bestånden av torsk (2019) https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vartuppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/revidera-forvaltningsplanen-for-grasal-samt-foresla-atgarder-for-att-skyddabestanden-av-torsk-2019.html
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förbättra status för marina näringsvävar (ÅPH 60)identifierats. Därutöver finns även nära
koppling till ÅPH 47-49 som föreslås i temaavsnittet Fiskar och skaldjur som påverkas av fiske,
samt ÅPH 58 som beskrivs närmare i temaavsnitt Biologisk mångfald. Dessa åtgärder bidrar
sammantaget till att förbättra statusen för vissa trofiska nivåer som, i kombination med åtgärder
mot övergödning och andra relevanta belastningar, bedöms gynna balansen i näringsväven i
stort:
•
•
•
•

•

Behovsstyrd områdesspecifik begränsning av predatorer; gråsäl och skarv, för att stödja
åtgärder med syfte att återuppbygga lokala kustfisksamhällen (ÅPH 60)
Stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom fritidsfisket (ÅPH 47)
Främja en storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället som möjliggör att viktiga
funktioner i näringsväven upprätthålls (ÅPH 48)
Minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva och skonsamma redskap
samt genomföra en sammanställning av trålningens inverkan på kustnära fiskbestånd (ÅPH
49)
Genomförande av pilotprojekt som ska ge underlag till vägledning för ekosystembaserad
havsförvaltning på havsområdesnivå (ÅPH 58)

Dessa åtgärder bedöms inte vara tillräckliga för att klara målvärdet för indikatorerna till
miljökvalitetsnorm C.4 men kommer bidra till förbättrad status för fisksamhällen i specifika
områden vilket gynnar ekosystemet och näringsväven.
Tabell 17. Sammanställning (urval) av befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete för marina näringsvävar.
Titel existerande åtgärd

Belastning

Omfattning

Status

Grundförordningen58

Uttag/störning av
arter

Nordsjön/Östersjön

Pågående

EU-rådets årliga kvotförordningen för Östersjön
(senaste versionen 2018/1628/EU)

Uttag/störning av
arter

Östersjön

Pågående

EU-rådets årliga kvotförordningen för Västerhavet
(senaste versionen 2018/120/EU)

Uttag/störning av
arter

Nordsjön

Pågående

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/1139 av den 6 juli 2016 om upprättande av en
flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming
och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar
dessa bestånd59,

Uttag/störning av
arter

Nordsjön/Östersjön

Pågående

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2018/973 av den 4 juli 2018 om upprättande av en
flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de
fisken som nyttjar dessa bestånd, med fastställande
av närmare bestämmelser för genomförandet av
landningsskyldigheten i Nordsjön60

Uttag/störning av
arter

Nordsjön/Östersjön

Pågående

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)
nr 1395/2014 av den 20 oktober 2014 om upprättande

Uttag/störning av
arter

Nordsjön/Östersjön

Pågående

58

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma
fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets
förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG

59

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 av den 6 juli 2016 om upprättande av en flerårig plan för
bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets
förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007

60

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/973 av den 4 juli 2018 om upprättande av en flerårig plan för demersala
bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd, med fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet
av landningsskyldigheten i Nordsjön, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 676/2007 och (EG) nr 1342/2008
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av en utkastplan för vissa fisken efter små pelagiska
arter och industriellt fiske i Nordsjön
Fiskelagen (1993:787)

Uttag/störning av
arter

Nordsjön/Östersjön

Pågående

Förordningen om fisket, vattenbruket och
fiskenäringen (1994:1716)

Uttag/störning av
arter

Nordsjön/Östersjön

Pågående

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS
2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt
fiske i havet

Uttag/störning av
arter

Nordsjön/Östersjön

Pågående

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i
Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Uttag/störning av
arter

Nordsjön/Östersjön

Pågående

Fiskeriverkets föreskrifter (2000:1) om svenskt
trålfiske efter nordhavsräka i Kattegatt, Skagerrak
och Nordsjön

Uttag/störning av
arter

Nordsjön/Östersjön

Pågående

Vägledning - reglering av fiske i marina skyddade
områden

Uttag/störning av
arter

Nordsjön/Östersjön

Pågående

Åtgärder från det första åtgärdsprogrammet 2015 (Havs- och vattenmyndighet 2015a)
ÅPH 1, Havs- och vattenmyndigheten: att ta fram ett
pilotprojekt för att utveckla metoder för kontroll och
lokal bekämpning av invasiva främmande arter

Främmande arter

Nordsjön/Östersjön

Pågående

ÅPH 4, Havs- och vattenmyndigheten: att införa nya
fiskebestämmelser för att freda särskilt hotade
kustlekande bestånd innanför trålgränsen i
Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

Uttag/Störning av
arter

Nordsjön/Östersjön

Pågående

ÅPH 5, Havs- och vattenmyndigheten: att införa nya
fiskebestämmelser som syftar till att fisket innanför
trålgränsen bedrivs mer artselektivt i Skagerrak,
Kattegatt och Östersjön

Uttag/Störning av
arter

Nordsjön/Östersjön

Pågående

ÅPH 6, Havs- och vattenmyndigheten: att införa
fiskebestämmelser som syftar till att minska
fisketrycket på kustlevande bestånd innanför
trålgränsen i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön som
behöver stärkt skydd men som kan fiskas till viss del

Uttag/Störning av
arter

Nordsjön/Östersjön

Pågående

ÅPH 7 Havs- och vattenmyndigheten: att utreda var
ytterligare fredningsområden bör inrättas i
kustområdena, samt inrätta sådana områden

Uttag/Störning av
arter

Nordsjön/Östersjön

Pågående

ÅPH 7, Länsstyrelserna: att bistå Havs- och
vattenmyndigheten i att utreda var ytterligare
fredningsområden bör införas i kustområdena

Uttag/störning av
arter

Nordsjön/Östersjön

Pågående

ÅPH 8, Havs- och vattenmyndigheten: att utreda för
vilka arter och under vilken tid på året som generella
fredningstider bör införas för kustfisk, samt inrätta
sådana

Uttag/störning av
arter

Nordsjön/Östersjön

Pågående

Även befintliga regelverk och åtgärder som bidrar till att begränsa övergödning, farliga ämne, fysisk störning och att
stärka områdesskydd och beskrivs inom relevant temaområden, bidrar till gynnande av marina näringsvävar.

I uppdateringen av åtgärdsprogrammet har vissa brister identifierats avseende marina
näringsvävar. Detta rör bl.a. att kunskapen för att definiera ett åtgärdsbehov för näringsvävens
struktur är bristfällig. Så länge det inte finns konkreta åtgärder för att återställa näringsväven
måste processer utvecklas för att genomföra försiktighetsprincipen i ekosystembaserad
havsförvaltning. Dessutom behövs riktad forskning för att identifiera kopplingar mellan belastning
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och status inom kumulativ påverkan. Därutöver är påverkan från klimatförändringen betydande
med avseende på energiflöden i näringsväven, detta kan förmodligen minska effekter av
befintliga åtgärder. Mer kunskap behövs om hur klimatförändringar påverkar framtida effekter av
åtgärder. När det finns bättre kunskap om hur specifika belastningar påverkar näringsväven kan
åtgärder genomföras som minskar respektive belastning. Däremot finns redan idag kunskap om
att selektivt uttag av fisk påverkar näringsväven direkt. Det behövs därmed mer forskning för att
identifiera åtgärder som minskar effekten från fiske samt hur olika fiskar påverkar näringsväven
och ekosystemen.

4.5 Tillförsel av näringsämnen och organiskt material
Näringsämnen i form av kväve och fosfor finns naturligt i miljön och en viss tillförsel uppstår på
grund av naturliga processer, så som vittring av berg, kvävefixering i mark, sjöar och vattendrag
samt andra processer kopplade till ekosystemen. Till följd av mänskliga aktiviteter sker dock en
ökad tillförsel av näringsämnen till vattnet, en ökning som gör att övergödning kan uppstå.
Övergödningens effekter är betydligt bredare än ”bara” algblomning. De påverkar hela
ekosystemet och därmed möjligheten att följa flera andra miljökvalitetsnormer än den som
beskrivs i detta temaavsnitt. Alltför hög tillförsel av näringsämnen och organiskt material över
naturliga nivåer leder till ökad algproduktion, vilket minskar hur djupt solljuset når och därmed
djuputbredningen av tångbältet och annan vegetation. Detta bidrar till en betydande förlust av
livsmiljöer. Ändringar i kvoten mellan kväve och fosfor gynnar vissa arter framför andra. I
Östersjön gynnas cyanobakterier, som kan fixera eget kväve från luften, av ökade fosforhalter
och blommar i stora mängder varje sommar, framförallt i Egentliga Östersjön. Förändringarna i
artsammansättning påverkar också andra delar i näringsväven eftersom vissa grupper gynnas
och andra missgynnas beroende på vad de klarar att äta. Nedbrytning av den ökade
algproduktionen förbrukar mera syre, vilket drabbar till exempel torskägg som behöver syrerikt
vatten, dock främst bottendjuren samt även de som äter bottenlevande djur. Om
torskrekryteringen misslyckas kan det leda till ekosystemförändringar, då balansen rubbas mellan
torsk, storspigg, skarpsill och sill, eller i kustvatten mellan abborre, gädda och storspigg som i sin
tur kan förvärra symptomen av övergödnings (Bergström m.fl. 2018).
Ett innanhav som Östersjön är särskilt sårbart för syrebrist med sina djupa bassänger och starka
skiktning i vattenmassan. I dagsläget är syrebristen långvarig och utbredd i Östersjöns
djupvatten. Därför binds inte fosfor från nedbrytning av organiskt material i bottensedimentet utan
återcirkulerar istället i vattenmassan och bidrar till än mer ökande primärproduktion. Detta kallas
för internbelastning och är en viktig anledning till att Östersjöns övergödningsproblem återstår
trots de stora minskningar i tillförseln av näringsämnen som skett de senaste årtiondena.
Genom samarbete inom Helcom har Östersjöländerna kommit överens om att minska
näringsbelastningen så att den understiger en ”högsta tillåtna belastning” per havsbassäng och
land. Denna har beräknats så att Östersjön ska kunna återfå en god status. Att minska
belastningen för att understiga dessa högsta tillåtna belastningar innebär ett åtgärdsbeting för
Sverige.

4.5.1

Nya åtgärder mot tillförsel av näringsämnen och organiskt material

Det finns redan idag ett omfattande existerande åtgärdsarbete som bidrar till att minska tillförsel
av näringsämnen, ett urval av dessa presenteras i tabell 21 Betydande i detta sammanhang är
främst vattenmyndigheternas åtgärdsprogram som adresserar tillförsel av näring från
landbaserade källor.
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Vattenmyndigheterna planerar och genomför åtgärdsprogram för att uppnå och säkerställa ”god
ekologisk status” i söt- och kustvatten. Dessa går utöver de krav som ställs i t.ex. EU:s
nitratdirektiv och avloppsdirektiv, då de inte är tillräckliga för att nå god ekologisk status. Totalt
sett har vattenmyndigheterna identifierat att 1179 sötvattensförekomster samt 312
kustvattenförekomster riskerar att inte följa normen ”god ekologisk status”. För att följa normen
finns ett åtgärdsbehov som beräknas minska belastningen till havet med 5600 ton kväve samt
290 ton fosfor, fördelat över hela landet. Vattenmyndigheterna har vidare identifierat var det finns
potential för ytterligare åtgärder samt vilka åtgärder som behövs inom exempelvis jordbruk,
avlopp- och dagvattenhantering samt industri - utöver redan genomförda åtgärder. Det finns
potential att genomföra tillräckliga åtgärder för fosfor, men inte för hela kvävebetinget. Dessutom
finns för närvarande problem med finansiering, som gör att jordbruksåtgärderna behöver
genomföras under två vattenförvaltningscykler. Då vattenmyndigheterna avser att prioritera de
effektivaste åtgärder först kommer dock huvuddelen av åtgärdseffekten att genomföras i den
kommande cykeln 2022 - 2027. Detta kommer att ta hand av omkring 75 % av fosforbetinget till
havet. För att följa miljökvalitetsnorm A.1 samt uppnå god miljöstatus i havet med avseende på
övergödning är det nödvändigt att de åtgärder som ingår i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram
genomförs fullt ut och i tid.
I det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön från 2015 finns ett antal nya åtgärder mot
övergödning. Arbetet med att genomföra dessa åtgärder kommer fortsätta även efter 2021. I
detta uppdaterade åtgärdsprogram föreslås ytterligare en ny åtgärd som bidrar till att minska
näringsbelastningen, det är ÅPH 51 som vid ett genomförande också bidrar till minskad tillförsel
av övergödande ämnen från sjöfart. Dessutom föreslås ÅPH 10 som rör internbelastning att
modifieras. Se tabell 18.
Tabell 18. Förslag på nya och modifierade åtgärder till uppdatering 2021 som bidrar till att minska tillförsel av näringsämnen och
organiskt material.
Åtgärdsnamn

Aktivitet eller
mänsklig
verksamhet som
åtgärden riktas mot61

Relevant
miljökvalitetsnorm
(MKN) samt
kriterium för god
miljöstatus62

Hänvisning till
faktablad

Omfattning

Minimera
miljöpåverkan från
sjöfart i den marina
miljön (ÅPH 51)

Transport – sjöfart

MKN B.1 och A.1

Åtgärdsfaktablad 51

Nordsjön och
Östersjön

Åtgärdsfaktablad 1063

Östersjön

Kriterium för god
miljöstatus D8C1,
D5C1

Modifierade åtgärder från det första åtgärdsprogrammet
Åtgärder mot
internbelastning av
fosfor i Östersjön
(ÅPH 10- Modifieras)

Tillförsel av
näringsämnen och
organiska
föroreningar via
internbelastning

Kriterium för god
miljöstatus D5C1

61

Havsmiljödirektivet (2008/56/EG), bilaga III, tabell 2b

62

Havs- och vattenmyndighets föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt
miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön.

63

Uppdaterat faktablad för modifiering av ÅPH 10 finns i bilaga 3. För ursprungligt faktablad, se Havs- och vattenmyndigheten
2015a.
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4.5.2

Nuvarande status gällande miljökvalitetsnormen för tillförsel av näringsämnen

MKN A.1 Tillförsel av näringsämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den inte orsakar
koncentrationer av kväve och fosfor i havsmiljön som förhindrar att god miljöstatus uppnås.
Miljökvalitetsnorm A.1 bedöms inte följas.
Indikatorn för MKN A.1:
A.1.1. Tillförsel av kväve och fosfor
Målvärde: nedåtgående trend i mängden tillförd kväve och fosfor per förvaltningsområde eller
att mängden kväve och fosfor understiger den maximala belastning som fastställs inom ramen
för internationella överenskommelser.
Faktablad med mer information och utförlig beskrivning av bedömning av indikatorn finns på:
Indikatorer för miljökvalitetsnormer (HVMFS 2012:18 bilaga 3 del B)

Baserat på analys av näringsbelastning bedöms miljökvalitetsnorm A.1 inte följas. Tabell 19 visar
bedömningen per havsbassäng för miljökvalitetsnormens indikator A 1.1.

Tabell 19. Bedömning av om indikatorn A.1.1, klaras. Bedömning för den senaste 6-årsperioden. Flödesnormaliserade
beräkningar. N=kväve, P=fosfor.
Bedömning
A1.1

Kommentar

Förbättringsbehov (Svendsen
m.fl. 2018)

Bottenviken

N och P
minskar

Under Helcom-beting. Belastningen av
både N och P minskar, dock inte med 95%
konfidens.

Bottenhavet

N och P
minskar

Under Helcom-beting. Belastningen av
både N och P minskar

Egentliga Östersjön*

N och/eller P
ökar

Över Helcom-beting. Belastningen av
både N och P ökar; för N med 95%
konfidens.

Danska sunden
(inklusive Öresund)**

N och P
minskar

Under Helcom-beting. Detta trots att
belastningen av N ökar, dock inte med
95% konfidens.

Kattegatt

N och/eller P
ökar

Över Helcom-beting för fosfor.
Belastningen av P ligger inte under
Helcoms överenskomna nivå med 95%
konfidens

Minskning krävs med 8 ton P (1
%) jämfört med 2017.

Skagerrak

N och/eller P
ökar

Belastning av både kväve och fosfor ökar
– även om trender inte kan säkerställas
med 95% konfidens. För Skagerrak finns
inget beräknat beting på samma sätt som
för de övriga bassängerna

Vattenmyndigheten för
Västerhavet planerar åtgärder för
att minska N-belastning med 65
ton och P-belastning med 4 ton.

Minskning krävs med 7337 ton N
(19 %) och 199 ton P (28 %)
jämfört med 2017, efter
medräkning av
belastningsunderskott till
Bottenhavet.

* Egentliga Östersjön innefattar havsbassängerna Arkona och S. Öresund, Bornholmshavet och Hanöbukten, Östra, Västra
samt Norra Gotlandshavet.
**Danska sunden är en sammanslagning av Öresund, som är recipient för vatten- och luftburen förorening från Sverige, med
resterande Bälthavet (Stora och Lilla Bält) som påverkas enbart av luftburen förorening från Sverige.
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Miljökvalitetsnormen följs inte på grund av för höga utsläpp av näringsämnen till både vatten och
luft. Det finns även tecken på att belastningen ökar till vissa havsbassänger (se tabell 19).
I väntan på internationellt överenskomna belastningsmål till Skagerrak beräknas den
flödesnormaliserade belastningen av både kväve och fosfor behöva minska med omkring 300 ton
kväve (~11%) respektive 12 ton fosfor (~10%) för att återställa belastningen till 2012 års nivåer.
I bedömningen av miljötillståndet 2018 (Havs- och vattenmyndigheten 2018a) uppnådde inga av
Sveriges havsområden, förutom Skagerraks utsjövatten, god miljöstatus för övergödning
(deskriptor 5). Dessutom gör rådande trender i belastning fram till 2018 att det är högst osannolikt
att havsmiljöns tillstånd har förbättrats sedan dess (se faktablad för indikator A.1.1). Med rådande
belastning av kväve och fosfor, samt med de hydrografiska förhållanden som gör Östersjön
särskilt sårbar, är bedömningen att god miljöstatus avseende övergödning (deskriptor 5) inte nås
2020 utan vid en senare tidpunkt. Se också avsnitt om undantag.
Det kan dock noteras att Sverige lyckats med att minska belastningen kraftigt jämfört med
perioden 1997 – 2003. Belastningsunderskottet jämfört med Helcoms beting till Bottenhavet och
de danska sunden har en positiv inverkan på andra bassänger, då t.ex. Bottenhavet tar emot
näringsämnen från Egentliga Östersjön och Bottenviken, samt bidrar med ”renare” vatten till
dessa intilliggande havsområden. Detta gör att belastningsmålen även för Bottenviken kan anses
uppfyllda och att betinget i Egentliga Östersjön är mycket lägre än den annars skulle vara.
Resterande beting som syns i tabell 19 tar också hänsyn till detta.
Svensk näringsbelastning påverkar även andra länder via atmosfären. Belastningen av
atmosfäriskt kväve från Sverige till Finska viken ligger över Helcoms överenskomna nivå medan
motsvarande belastning till Rigabukten ligger under. Dessa havsbassänger är dock inte relevanta
för uppföljningen av miljökvalitetsnormen.

4.5.3

Belastning och aktiviteter som bidrar till tillförsel av näringsämnen

Befolkningen har ökat kraftigt under de senaste 150 åren och har dessutom urbaniserats. Länge
fördes orenat avloppsvatten från städer ut i sjöar och till kusten. Effektiv avloppsrening har nu
minskat belastningen från denna källa, men istället har näringsförluster från jordbruksmark och
matproduktion kommit att bli de största källorna. Jordbruk och industri bidrar också med
näringsämnen via utsläpp till luften. Ammoniakavgången från djurhållning och stallgödsel är
betydande, och förbränning för uppvärmning och transport producerar stora mängder oxiderat
kväve. Vissa avgasreningssystem – särskilt inom sjöfarten – ersätter utsläpp till luft med direkt
utsläpp till havet istället. Detta förbättrar luftkvaliteten men bidrar fortfarande till bl.a.
övergödningen. Denna typ av tillförsel av näringsämnen från land, atmosfär eller från mänskliga
aktiviteter på sjön kallas för extern belastning.
Källorna till extern vattenburen belastning, som tas fram tillsammans med övriga Östersjöländer
inom Helcom, presenteras i figur 7. Av mänskliga aktiviteter är det jordbruk som ger upphov till
den största tillförseln av både kväve och fosfor. Renat avloppsvatten via avloppsreningsverk är
också fortfarande en signifikant källa i södra Sverige. Utöver jordbruk, är även dagvatten och små
avlopp viktiga källor till fosfor. Detta gemensamma arbete med att definiera källor och deras
fördelning av utsläpp utgör också ett viktigt bidrag till den nationella åtgärdsplaneringen under
vattenförvaltningsförordningen.

- 68 -

Figur 7. Exempel från några havsbassänger på källfördelning av vattenburna utsläpp av kväve (ovan) och fosfor (under) år
2017 från olika aktiviteter och naturmiljöer (bakgrund) (Hansson m.fl. 2019).
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Atmosfäriskt utsläpp av oxiderat och reducerat kväve blir, när det deponeras, en signifikant källa
till kvävebelastning till svenska hav och bidrar också till belastning i andra länder. Figur 8 visar
var utsläpp till luften sker och var dessa utsläpp deponeras, medan Figur 9 visar aktiviteterna
som orsakar utsläppen. Utsläpp av oxiderat kväve är kopplat till urbana områden och
transportnätverk medan reducerat kväve (ammoniak) är mer jämnt fördelat över södra Sverige
och Norrlandskusten. Detta syns även i källfördelningen (figur 7) där inrikes transport utgör
största källan till kväveoxider (NOx), medan jordbruket står för nästan 90% av
ammoniakutsläppen till luft (Naturvårdsverket 2020a, Naturvårdsverket 2020b).
Adderar man oxiderat och reducerat kväveutsläpp till luft, är jordbruk den största källan (59 000
ton under 2018) medan inrikes transporter och industri kommer på andra och tredjeplats med 55
respektive 31 000 ton.
De hav som omger Sverige påverkas också av belastning från sjöfart. Vad gäller utsläpp till luft
från sjöfart i Östersjön så uppgick denna till 87 300 ton kväve 2017 (Gauss m.fl. 2020b). Av detta
landar omkring 15 %, eller 13 000 ton, tillbaka på Östersjön. Dessutom transporteras
kväveutsläpp från sjöfarten i Nordsjön även till Östersjön. Enligt uppskattningar från 2017 är det
omkring 10%, eller 20 000 ton kväve, som deponeras i Östersjön till följd av utsläpp i Nordsjön
(Bartnicki m.fl. 2017a, Bartnicki m.fl. 2017b). Utsläpp till luft från sjöfarten har minskat kraftigt
under senare år, från omkring 400 000 ton kväve/år i 2000, till 270 000 ton 2017 (Gausss m.fl.
2020b). Detta beror till stor del på nya miljökrav på sektorn att minska utsläppen till luft. Skrubbrar
är ett system som används för att rena fartygens rökgaser. Om rökgasskrubber av modell öppet
system används (open-loop), innebär det däremot att havsvatten som används för att rena
fartygets rökgaser sedan släpps orenat tillbaka ut i havet.
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Figur 8. Geografisk fördelning av utsläpp till luft (ovan) och resulterande deposition (under) för kväveoxider (NOx, t.v.) och
ammoniak (NHx, t.h.) år 2017 (Klein m.fl. 2017).
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Utsläpp, kton kväve

Figur 9. Över: utsläpp av kväveoxider (t.v.) och ammoniak (t.h.) till luft inklusive fördelning mellan sektorer; Under: utsläpp av
totalkväve till luften från alla sektorer (tusen ton kväve per år) (Naturvårdsverket 2020c).
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Figur 10. Utsläpp av kväve till luft från sjöfarten i Östersjön samt Nordsjön (Gauss m.fl. 2020b).

4.5.4

Åtgärdsbehov för tillförsel av näringsämnen

Trots fyrtio år av aktivt åtgärdsarbete, kvarstår övergödning som ett av Sveriges mest betydande
miljöproblem. Som konstaterats finns fortsatt behov av att minska tillförsel av näringsämnen för
att miljökvalitetsnormen ska kunna följas och för att god miljöstatus avseende övergödning på sikt
ska kunna nås.
Att övergödningsproblemen finns kvar kan till stor del förklaras av den påverkan som centrala
delar av Östersjön har på andra bassänger, men också av långsam respons i förhållande till
lokala belastningsminskningar. Även storskaliga ekosystemförändringar i form av försämrade
livsmiljöer (så som brist på ålgräsängar) och obalanser i marina näringsvävar (brist på
rovfiskkontroll av mesopredatorer samt djurplankton/betares kontroll av algblomningar) som
orsakats av övergödning bidrar till långsam återhämtning.
4.5.4.1

Existerande regelverk och pågående åtgärder

Åtgärder och förslag till åtgärder för att minska både extern och intern belastning har tagits fram
inom olika ramverk (ett urval presenteras i tabell 21). Den externa belastningen som härrör från
landbaserade källor hanteras främst genom åtgärder inom vattendirektivet, nitratdirektivet,
avloppsvattendirektivet samt dricksvattendirektivet. Utsläpp till vatten och luft kontrolleras även
genom EU:s industriutsläppsdirektiv samt utsläppstakdirektiv och det nationella genomförandet
av dessa. Till exempel kan Sveriges bidrag till belastningen på Finska viken endast åtgärdas
genom minskade utsläpp till luft.
I Sverige är det främst inom ramen för vattenförvaltningens åtgärdsprogram som ytterligare
åtgärder vidtas för att minska näringsbelastningen, se tabell 20. Dessa åtgärder är i princip
tillräckliga även för att nå målen för havsmiljöförvaltningen eftersom åtgärdsbehovet för att nå god
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ekologisk status i Sveriges kust- och inlandsvatten är större än betinget till havet. Med alla
planerade åtgärder inom vattenmyndigheternas åtgärdsprogram bedömer Havs- och
vattenmyndigheten att fosforbelastningen till Östersjön kommer att minskas tillräckligt för att
miljökvalitetsnormen för havsmiljön (A.1) ska kunna följas. Nuvarande finansiering av
jordbruksåtgärder är dock inte tillräcklig. För att kunna genomföra åtgärderna behöver budgeten
öka och genomförandet fördelas över två vattenförvaltningscykler, det vill säga över tolv år. Enligt
vattenmyndigheternas preliminära beräkning64 behöver budgeten öka med 50 respektive 220
miljoner kronor per år för perioderna 2022-2027 och 2027-2033. Kvävebelastningen kommer att
minskas signifikant (med omkring 700 ton) genom planerade åtgärder inom vattenförvaltningen
samt ytterligare 2200 ton från genomförandet av utsläppstakdirektivet (2016/2284/EU) (Gauss
m.fl. 2020a). Det finns ingen marginal mellan åtgärdsbehovet inom vattenförvaltningen och
havsmiljöförvaltningen. Därför behöver alla åtgärder genomföras och uppnå sin förväntade effekt.
Tabell 20. Effektuppskattning av planerat åtgärdsarbete för minskad näringsbelastning till kustvattnet under
vattenförvaltningsförordningen65. Dessa baseras på antagandet att åtgärdsprogrammen genomförs fullt ut.
Bassäng

Kvävereduktion [ton / år]

Fosforreduktion [ton / år]

Bottenviken

N/A66

0,1

Bottenhavet.

350

60

Egentliga Östersjön

700

170

Öresund

1400

30

Kattegatt

1800

25

Skagerrak

65

4

Åtgärder mot övergödning som ingår i åtgärdsprogrammet för havsmiljön ska alltså ses som
komplement till det betydande åtgärdsarbete som redan pågår inom andra ramverk. Det
adresserar därför främst belastning från havsbaserade aktiviteter, internbelastning samt indirekta
effekter av övergödningen på olika delar av ekosystemet.
Reglering av sjöfarten sker främst genom FN:s internationella sjöfartsorganisation (IMO). Sverige
är aktiv i organisationen och har tillsammans med grannländerna i både Helcom- och Osparsamarbetet bidragit till att IMO pekat ut både Nordsjön samt Östersjön som
utsläppskontrollområden för svavel och kväve (s.k. SECA- och NECA-områden). För kväve
förväntas detta bidra till att minska den årliga belastningen med 7 000 ton. Risken finns dock att
vissa fartyg använder öppna skrubberssystem för att efterleva kraven för svavelhalt i marina
bränslen (0,1%). En rökgasskrubber av modell öppet system (s.k. open-loop skrubbers), där
rökgaserna tvättas med havsvatten och detta förenade tvättvatten sedan släpps ut i havet,
skickar belastningsproblemet till havet istället för ut i luften. En komponent i detta tvättvatten är
kväveoxider, som verkar övergödande. Mot denna källa finns nu förslag på ny åtgärd (se vidare
under Behov av nya åtgärder).
Då det uppskattas att det tar 70 - 100 år innan Östersjön når god miljöstatus med avseende på
övergödning behövs fortsatt arbete med åtgärder som syftar till att öka havets förmåga till
64

Per. kom. Petersson, J., 20200930.

65

Pers. kom. Pettersson, J. och Lampa Erlandsson, M. 20200601.

66

Inga siffror framtagna då åtgärdsbehovet anses vara minimalt.
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återhämtning, minska övergödningseffekter och hantera internbelastningen. Detta är också
inriktningen för flera av åtgärderna i det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön som beslutades
2015.
ÅPH 10 från det första åtgärdsprogrammet föreslås modifieras för uppdateringen av
åtgärdsprogrammet. Detta för att konkretisera det kunskapsbyggande arbete som hittills
genomförts inom ramen för åtgärden. Aktiviteter inom åtgärden har bl.a. innefattat att Havs- och
vattenmyndigheten under 2018-2020 fördelat medel till projekt som ökar kunskapen om
internbelastningens omfattning och åtgärdsmöjligheter, i insjöar och kustvatten, fosforflöden i kust
och hav, och återcirkulering av näringsämnen från sjöbottnar och våtmarker. Resultat och
erfarenheter från projekten visar att det fortsatt finns behov av att samla kunskap om hur
internbelastning kan åtgärdas storskaligt eller i utsjön. Den modifierade åtgärden har som syfte
att genom pilotprojekt ge nödvändig erfarenhet och kunskap.
Havs- och vattenmyndigheten har även, tillsammans med SGU, kartlagt fosforhalterna och deras
kemiska bindning i Östersjöns djupvatten. Tillsammans med SMHI och Göteborgs universitet har
även riskerna med olika åtgärdstekniker undersökts. Detta arbete resulterar i en vägledning till
berörda myndigheter för hur man ska utvärdera förslag till internbelastningsåtgärder. Inom ramen
för det regionala samarbetet i Helcom delas erfarenheter kring arbetet så att information om
potential men också risker sprids inom Östersjöregionen. Som resultat av detta arbete kommer
en Helcom-rekommendation, som beskriver hur länder bör hantera förslag till
internbelastningsåtgärder i Östersjön, att levereras och förhoppningsvis antas till Helcoms
ministermöte 2021. För genomförande av den modifierade åtgärden kommer dessa erfarenheter
att vägas in för att välförankrade pilotprojekt ska kunna genomföras.
Ytterligare två av åtgärderna från det första åtgärdsprogrammet (ÅPH 11 och ÅPH 12) syftar till
att minska mängden näringsämnen i havet. Arbetet med dessa åtgärder fortsätter, både i
Västerhavet där tångodling börjar etablera sig samt med vidareutveckling av musselodlingsteknik
i Östersjön. Även åtgärder (ÅPH 29-31) som innebär att förlorade livsmiljöer (t.ex. ålgräsängar)
återskapas bedöms ha en positiv effekt på övergödning.
Havs- och vattenmyndigheten startar under 2020 upp arbetet inom ett särskilt programområde
kring övergödning, vilket syftar till att ytterligare stärka och samordna allt arbete (från drivkrafter
till uppföljning av effekter av åtgärder) inom myndigheten som rör övergödning. Under 2020
arbetar myndigheten också med ett särskilt regeringsuppdrag för att stärka arbetet mot
övergödning genom att öka kunskapen om åtgärders effekter men också hur uppföljning av olika
åtgärders effekter kan förbättras. Dessutom sker arbete med att stärka det internationella
samarbetet mot övergödning exempelvis inom Helcom och Ospar, där resurser avsätts i form av
expertstöd och även genom bidrag till åtgärdsarbete, bl.a. i Baltic Sea Action Plan Fund (BSAPfonden). I samarbete med Jordbruksverket och andra berörda myndigheter utreds
förutsättningarna för ett ökat samarbete mellan Östersjöländerna för att minska övergödningen i
Östersjön. Havs- och vattenmyndigheten tilldelar även medel nationellt för att utveckla
åtgärdsarbetet mot övergödning. Årligen fördelas betydande summor från havs- och
vattenmiljöanslaget till åtgärdsmyndigheter och andra aktörer nationellt för åtgärdssamordning,
kunskapsuppbyggnad, analyser och konkret åtgärdsarbete. Bland annat pågår 20 olika
pilotprojekt mot övergödning, där lokala koordinatorer på kommuner och länsstyrelser använder
sin lokalkunskap för att optimera åtgärdsarbetet i områden som har identifierats som påverkade
av övergödning.
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4.5.4.2

Behov av nya åtgärder

Gällande atmosfärisk kvävebelastning bedöms åtgärder under utsläppstakdirektivet
/Göteborgsprotokollet kunna bidra till att minska svensk kvävebelastning till Egentliga Östersjön
med 3670 ton till 2030 jämfört med 2005 års utsläpp (Gauss m.fl. 2020c). Av dessa minskningar
har omkring 25 % redan implementerats år 2017 (Gauss 2019) vilket lämnar omkring 2750 ton
som ska införas och genomföras fram till 2030. Utöver denna planerade minskning kommer
vattenförvaltningens åtgärdsprogram att minska kvävebelastningen med ytterligare 700 ton.
Enligt beräkningarna i det första åtgärdsprogrammet skulle dessa 3450 ton varit tillräckliga för att
nå belastningsmålet som det beräknades då. Den kraftiga minskningen i avrinning som skett
sedan 2012 utan att belastningen minskat har istället medfört att betinget har ökat (Figur 11).
Därför behöver kvävetillförseln till Egentliga Östersjön minska med ytterligare 3850 ton, utöver de
redan planerade åtgärderna inom luftvård och vattenförvaltning, för att nå målet. Detta kommer
åtminstone delvis att nås genom föreslagna åtgärder inom sjöfart i detta åtgärdsprogram.

Figur 11. Kväve (t.v.) och fosforbelastning till Egentliga Östersjön. Tillrinningen (vattenflödet) visas på den högra axeln. Senaste
år har sett en kraftig minskning i tillrinning, som gör att den stabila uppmätta kvävebelastningen omräknas till en ökning. Samma
sker för fosfor, dock mindre extrem, då faktiska belastningen har minskat från över 800 ton år 2012 till omkring 600 ton 2017.

I Västerhavet är vattenförvaltningens förslag på åtgärdsprogram tillräckligt att nå BSAP-målen för
både kväve och fosfor i Kattegatt och på så sätt klara målvärdena i Kattegatt och Öresund så att
normen A.1 följs. I Skagerrak ökar den flödesnormaliserade belastningen och ligger nu över
nivåerna som rådde 2012, med 295 ton kväve respektive 11 ton fosfor. Vattenmyndigheterna
beräknar att det endast behövs åtgärder för att minska kväve med 65 ton och fosfor med 4 ton för
att uppnå god ekologisk status med avseende på övergödning i Skagerraks kustvatten.
Skagerraks utsjövatten har redan god miljöstatus och om god ekologisk status uppnås i
kustvatten är det sannolikt att tillståndet kommer att förbättras ytterligare i utsjön. Därför kan
vattenmyndigheternas förslag till åtgärder för Västerhavet anses vara tillräckligt även för
Skagerrak.
ÅPH 51, som förslås i detta åtgärdsprogram, syftar till att minimera miljöpåverkan från sjöfart i
den marina miljön. Detta inkluderar tillförseln av övergödande ämnen bl.a. från tvättvatten från de
fartyg som använder öppet system för rökgasskrubber, vilket medför att mängderna av nitrater
från denna källa minskar. Åtgärden syftar också till att begränsa utsläpp av lastrester, vilket kan
vara ytterligare en källa till näringsbelastning genom näringstillförsel från fartyg som transporterat
konstgödsel eller komponenter i konstgödsel (tabell 18). Åtgärden beskrivs även närmare i
temaavsnittet Koncentration och effekter av farliga ämnen.
ÅPH 10 från det första åtgärdsprogrammet modifieras för att, utifrån tillgängligt underlag
avseende möjligheten att påverkan den interna näringsbelastningen genomföra projekt för att
motverka detta.
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Tabell 21. Sammanställning (urval) av befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete mot övergödning.
Titel existerande åtgärd

Belastning

Omfattning

Status

De åtgärdsprogram som tagits fram av
de regionala vattenmyndigheterna med
stöd av vattenförvaltningsförordningen
(2004:660)

Tillförsel av
näringsämnen

Nordsjön och
Östersjön

Pågående

Vattendirektivet 2000/60/EG samt
dotterdirektiv införlivade genom
vattenförvaltningsförordningen
(2004:660) med tillhörande föreskrifter
och vägledningar samt relaterade
direktiv, ex nitrat-, badvatten-,
översvämnings-, avloppsvattendirektivet
med flera.

Pågående

Industriutsläppsdirektiv 2010/75/EU samt
de 7 direktiv som den ersätter,
tillsammans med Konventionen om
gränsöverskridande luft förorening och
Göteborg protokollet

Pågående

Ospars rekommendationer PARCOM
88/2, 89/4 och 92/7

Ospars
belastningsmål och
åtgärder

Nordsjön

Pågående

Helcoms rekommendationer och
Aktionsplanen för Östersjön (BSAP)

Helcoms
belastningsmål och
åtgärder

Östersjön

Pågående

Åtgärder från det första åtgärdsprogrammet 2015 (Havs- och vattenmyndighet 2015a)
ÅPH 10
ÅPH 11, Utreda möjligheten att finansiellt
ersätta nettoupptag av kväve och fosfor
ur vattenmiljön genom odling och skörd
av blå fånggrödor, samt stimulera
tekniker för odling och förädling av så
kallade blå fånggrödor

Se tabell 18
Tillförsel av
näringsämnen och
organiska
föroreningar via
vattenbruk

ÅPH 12, Stimulera vattenbrukstekniker
som inte innebär nettobelastning

Nordsjön, Östersjön

Pågående

Pågående

I uppdateringen av åtgärdsprogrammet har vissa brister identifierats avseende bedömningar
kopplat till tillförsel av näringsämnen. Miljökvalitetsnormen avser ”Tillförsel av näringsämnen och
organiskt material”. I många svenska vattendrag ökar nu även belastningen av organiskt material,
så som humus och andra organiskt kol. Dessa ämnen har också en påverkan på den marina
miljön eftersom de ändrar siktdjupet i vattnet samt att bakterier förbrukar syre när de bryter ner
dessa ämnen. Det tros att ökningen i belastning delvis är en klimatsignal, delvis en respons till
mindre surt nedfall i Europa. Då humusbelastning i nuläget inte kan kopplas direkt till mänskliga
aktiviteter kommer inga åtgärder utvecklas mot denna belastning. Även kisel är ett viktigt
näringsämne som tillförs havet via vattendrag. Flera experter har påpekat att dämning av stora
floder i norra Sverige har minskat kiseltillförseln till Östersjön sedan 1950-talet. Kiselmätningar i
havet visar inte på någon säsongsmässig brist på kisel i Östersjön, till skillnad från det naturliga
läget i Nordsjön. Därför föreslås inga åtgärder när det gäller kisel, men Havs- och
vattenmyndigheten kommer att fortsätta bevaka den vetenskapliga litteraturen och se om det
behövs status- eller belastningsmål för kisel framöver.
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4.5.5
4.5.5.1

Undantag från att uppnå god miljöstatus avseende övergödning (deskriptor 5)
Undantag och grund enligt havsmiljöförordningen

För grundläggande information om hantering av undantag i Sverige se avsnitt kapitel 3. Undantag
från att nå god miljöstatus 2020 för näringsämnen och deras effekter föreslås för Östersjön och
för Västerhavet med undantag för Skagerrak. Undantag gjordes redan i det första
åtgärdsprogrammet 2015 och motiveras främst av att naturliga förhållanden inte tillåter en snar
förbättring (29 § 4 havsmiljöförordningen), men det är även relevant att ta hänsyn till att Sverige
inte själv ansvarar för de åtgärder som skulle behöva vidtas (29 § 1 havsmiljöförordningen).
4.5.5.2

Motivering

Det finns fortfarande en brist i genomförandet av belastningsminskningar som överenskommits
inom Helcom både inom de länder som gränsar till Östersjön och länder längre bort i
avrinningsområdet. Dessutom finns en tillförsel via atmosfären från länder utanför
avrinningsområdet. Utöver detta så förhindrar Östersjöns naturliga förhållanden, med lång
omsättningstid för vattnet, en snabb återhämtning även om belastningsmålen skulle nås. Det
beräknas ta 70-100 år innan koncentrationerna av kväve och fosfor klarar tröskelvärdena och
därmed god miljöstatus. Det finns också en risk att effekterna av övergödning förvärras som en
konsekvens av klimatförändringar. På grund av dessa faktorer bedöms undantag tillämpligt.
4.5.5.3

Åtgärder för att sträva mot god miljöstatus

Även om tillförseln av näringsämnen minskar kommer det att ta lång tid innan halterna minskar
och effekterna upphör. De största problemen finns i de bassänger som ingår i Egentliga
Östersjön men eftersom dessa påverkar andra bassänger finns behov av undantag även där.
Åtgärder för att minska tillförseln av näringsämnen har pågått under lång tid och genomförandet
av alla åtgärder, både existerande och nya, i det första åtgärdsprogrammet innebär minskande
halter på sikt. Genomförandet av åtgärderna i vattenförvaltningens tidigare åtgärdsprogram och
det som beslutas 2021 är också centrala när det gäller att minska den landbaserade tillförseln av
näringsämnen. Det föreslås också nya åtgärder i detta åtgärdsprogram som delvis kan bidra även
till viss minskning av tillförsel av näringsämnen.

4.6 Havsbottnens integritet
Temaområdet rör påverkan på de livsmiljöer som finns på havsbottnar. Många marina djur och
växter är beroende av specifika egenskaper i bentiska livsmiljöer, till exempel är sedimentets
kornstorlek och dess mängd av organiskt material av betydelse för organismer som lever i dessa.
Därför kan mänskliga aktiviteter som påverkar havsbottnens egenskaper även påverka den
biologiska mångfalden och bentiska processer.
Fysisk belastning på havsbottnen delas upp i två kategorier – fysisk störning och fysisk förlust.
Dessa skiljer sig genom att effekten av fysisk störning är tillfällig, medan fysisk förlust leder till att
havsbottnens fysiska egenskaper förändras för gott. Effekter av fysisk störning är flerfaldiga och
varierar mellan olika livsmiljöer, men ses framförallt på mjukbottnar. I kustmiljön sker många
aktiviteter som leder till belastning i form av störning och förlust av havsbotten. Då åtgärdsarbete
kring hydromorfologi i kustvatten inom vattenförvaltningen delvis rör samma belastningar
tillämpas inte miljökvalitetsnormerna för havsmiljön rörande havsbottnens integritet i kustvatten.
Åtgärder som adresserar de relevanta belastningarna i kustmiljö – till exempel restaurering av
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bentiska livsmiljöer – sker därför främst inom vattenmyndigheternas åtgärdsprogram men bidrar
även där till att nå havsmiljödirektivets övergripande mål, god miljöstatus.

4.6.1

Nya åtgärder för havsbottnens integritet

Det finns en mängd existerande åtgärder som bidrar till att skydda havsbottnen från fysisk
påverkan och skydda dess integritet, ett urval av dessa listas i tabell 23. I uppdateringen av
åtgärdsprogrammet föreslås främst en ny åtgärd som medverkar till att miljökvalitetsnormerna för
havsbottnens integritet (D.1 och D.2) följs, se tabell 22.
Tabell 22. Förslag på nya åtgärder till uppdatering 2021 som bidrar till att stärka havsbottnens integritet.
Åtgärdsnamn

Aktivitet eller
mänsklig
verksamhet som
åtgärden riktas mot67

Relevant
miljökvalitetsnorm
(MKN) samt
kriterium för god
miljöstatus68

Hänvisning till
faktablad

Omfattning

Minska arealen
trålsvept yta och öka
användningen av
selektiva och
skonsamma redskap
samt genomföra en
sammanställning av
trålningens inverkan
på kustnära
fiskbestånd (ÅPH 49)

Fångst av fisk och
skaldjur
(yrkesmässigt, på
fritiden)

MKN C.3, C.4, D.1,
D.2

Åtgärdsfaktablad 49

Nordsjön och
Östersjön

4.6.2

Kriterium för god
miljöstatus D6C3 och
D6C5

Nuvarande status gällande miljökvalitetsnormerna för havsbottnens integritet

MKN D.1 - Den av mänsklig verksamhet opåverkade havsbottenarealen ska ha en omfattning
som ger förutsättningar för att upprätthålla bottnarnas struktur och funktion för respektive
livsmiljötyp (HVMFS 2012:18)
Miljökvalitetsnorm D.1 bedömning ej gjord.
Indikator D.1.1 Trend för fysisk störning på havsbotten från bottentrålning
Målvärde: Arealen trålsvepta områden under bedömningsperioden ska minska jämfört med
närmast föregående sexårsperiod.
Indikator D.1.2 Fysisk förlust av sandbankar och rev
Målvärde: Arealen av undertyper till naturtyperna sandbankar och rev (N2000) (”biogena rev
inklusive maerl", ”ålgräsängar och annan långskottsvegetation” samt ”musselbankar med
täckningsgrad mindre än 10 %”) ska bibehållas eller öka
MKN D.2 - Arealen av biogena substrat ska bibehållas eller öka
Indikatorer till miljökvalitetsnormen D.2 saknas; bedömning är inte möjlig.

En fullständig bedömning av indikatorerna D.1.1 och D.1.2 har inte kunnat göras ännu, vilket gör
att inte heller miljökvalitetsnormen D.1 kunnat bedömas. Däremot förs resonemang om
belastningarna i kommande delar av temaavsnittet.

67

Havsmiljödirektivet (2008/56/EG), bilaga III, tabell 2b

68

Havs- och vattenmyndighets föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt
miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön.
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Vad gäller bedömning av biogena substrat (miljökvalitetsnorm D.2) kan konstateras att dess
utbredning historiskt sett har minskat, men det saknas underlag för att bedöma om detta även
gäller för aktuell 6-års cykel. I avsaknad av indikatorer eller regelbunden kartering av förändringar
har det inte varit möjligt att bedöma om miljökvalitetsnormen D.2 följs. Dessa biogena substrat
påverkas inte enbart av fysisk störning och förlust, utan även av en rad andra belastningar.
Bedömningen av miljötillståndet 2018 för havsbottnens integritet (deskriptor 6) visar att god
miljöstatus avseende havsbottnens integritet inte nås i svenska vatten, varken i Västerhavet eller
i Östersjön (Havs- och vattenmyndigheten 2018 a).

4.6.3

Belastning och aktiviteter som påverkar havsbottnens integritet

Fysisk störning sker bland annat vid fiske med trål. Biogena rev påverkas direkt eller hindras från
att återskapas om havsbotten med lämpliga hydrografiska förhållanden trålas regelbundet.
Effekten av trålning på bentiska organismer varierar. Kortlivade, robusta organismer som inte
dödas eller skadas av trålen påverkas inte på samma sätt som djur som är beroende av att
sedimentet är stabilt.
Vid fysisk störning sätts små partiklar i rörelse och hindras från att sedimentera. I extrema fall kan
strukturen av sedimenten ändras så att det innebär en fysisk förlust av en viss typ av botten.
I Västerhavet (inte Öresund) utgörs den största fysiska störningen av fiske med bottentrål. I
svenska delen av Östersjön är fiske med bottentrål mindre vanligt förekommande och belastning
som leder till fysisk störning är mindre utbredd. Uttag av sand förekommer däremot i begränsad
utsträckning i svensk ekonomisk zon (endast i Arkonabassängen).
I utsjön bedöms havsbaserad energi och rörläggning vara de aktiviteter som ger upphov till fysisk
förlust, framförallt av sandbankar. Fysisk förlust i utsjön sker lokalt men i ytterst liten omfattning,
huvudsakligen under fotavtrycket av vindkraftverkens betongfundament.
I kustmiljön är förlust av havsbotten ofta betydande där infrastruktur relaterad till fritidsbåtar leder
till exploatering av grunda, skyddade vikar, och muddring för att förbättra framkomligheten leder
till fysisk störning. Även farleder för sjöfart muddras för att skapa och bibehålla tillräckligt
farledsdjup. Att notera, och som redan nämnts, är att havsmiljöns miljökvalitetsnormer för
havsbottnens integritet inte tillämpas i kustvatten.

4.6.4

Åtgärdsbehov gällande havsbottnens integritet

En analys har utförts av i vilken grad existerande åtgärder bidrar till att minska relevanta
belastningar som påverkar havsbottnens integritet (fysisk störning resp. fysisk förlust). Detta
beskrivs inledningsvis, därefter presenteras det åtgärdsbehov som identifierats samt förslag på
nya åtgärder.
4.6.4.1

Existerande regelverk och pågående åtgärder: fysisk störning

Områdesskydd är en typ av åtgärd som kan innebära begränsning av aktiviteter som ger upphov
till fysisk störning av havsbottnen. Det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön från 2015
inkluderar två åtgärder (ÅPH 27 och ÅPH 28) som rör marint områdesskydd. För uppdateringen
av åtgärdsprogrammet föreslås ÅPH 27 modifieras, så att bestående nätverk av skyddade
områden kan förbättras och att andra kompletterande skyddsformer kan bidra till att stärka
områdesskyddet ytterligare. Skyddsvärda bentiska livsmiljöer och områdesspecifika
skyddsåtgärder ingår i detta arbete (beskrivs i temaavsnitt Biologisk mångfald).
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Utöver detta har regeringen antagit ett mål om att införa relevanta och ändamålsenliga
bevarandeåtgärder avseende fiske, vilket inkluderar åtgärder för att minska fysisk påverkan från
trålning. Syfte är att nå bevarandemålen i samtliga skyddade områden senast år 2020.
Målsättningen är ambitiös och även om den kommer vara svår att nå, har detta lett till att arbetet
med bevarandeåtgärder kopplade till fiskets miljöpåverkan har intensifierats ytterligare. Havs- och
vattenmyndigheten har föreslagit åtta områden där begränsning av fisket kan bli aktuellt (sex i
Östersjön och två i Västerhavet). Förhandlingar pågår med Danmark om att införa fiskereglering
som innefattar begränsningar för trålfiske i skyddade områden i Kattegatt (Fladen, Lilla
Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank samt Morups bank) (Havs- och
vattenmyndigheten 2018b). Idag är målvärdet för indikator D.1.1 att arealen trålsvepta områden
under bedömningsperioden ska minska jämfört med närmast föregående sexårsperiod. En analys
av effekt av redan existerande åtgärder indikerar att det är sannolikt att anta att detta målvärde
redan klaras givet existerande åtgärder som avser minska fysisk påverkan från trålning. Det är
däremot osäkert om detta är tillräckligt för att nå god miljöstatus avseende havsbottnens integritet
(deskriptor 6) och därför föreslås en åtgärd (ÅPH 49) för att andelen trålsvept area fortsatt ska
minska (se vidare under Behov av nya åtgärder).
En styrmedelsanalys av områdesskydd (enligt 7 kap. miljöbalken) visar att efterlevnaden av de
fiskeföreskrifter som råder i marina skyddade områden generellt sett är god, men att
överträdelser förekommer (Anthesis 2019). De överträdelser som sker leder sällan till sanktioner
eller anmälan av brott. Överträdelserna är ofta kopplade till trålning i skyddade områden där fiske
med redskap som vidrör havsbottnen inte är tillåtet. Det finns en potential till förbättrad
övervakning med syfte att öka efterlevnaden av förvaltningsåtgärder i marina skyddade områden,
vilket visar att det troligen är möjligt att minska belastningen genom att stärka genomförandet av
existerande åtgärder, se figur 12.

Yrkesfiske - fysisk
störning

Effekt existerande åtgärder

Genomförande-gap

Behov av nya åtgärder

Figur 12. Diagrammet illustrerar resultat av gap-analysen för indikator D.1.1, baserat på expertbedömning (för mer information
om gap-analysen, se bilaga 1 samt Farnelid m.fl. 2020). Diagrammet illustrerar de belastningar som bedöms vara mest
relevanta för indikatorn. Stapelns färg illustrerar Grönt: hur väl existerande åtgärder bedöms täcka belastningarna och en
uppskattning av existerande åtgärders effekt på dessa, Gult: genomförande-gap d.v.s. uppskattning av potential att minska
belastningar genom att stärka genomförandet av existerande åtgärder samt Rött: uppskattning av behov av nya åtgärder för att
minska belastningen.

4.6.4.2

Regelverk och pågående åtgärder: fysisk förlust

Viktiga åtgärder för att begränsa fysisk förlust av sandbankar och rev utgörs av miljöbalken, dels
genom 7 kap. (skydd av havsområde) men också genom styrning av enskilda
vattenverksamheter genom prövning och tillsyn. Sandbankar och rev är både skyddsvärda
naturtyper enligt art- och habitatdirektivet och ska pekas ut inom Natura 2000-områden. Det finns
idag flera Natura 2000-områden där sandbankar och/eller rev har pekats ut som skyddsvärda.
Vid tillståndsprövning i ett Natura 2000-område krävs en specifik miljökonsekvensbeskrivning
enligt miljöbalken som redovisar projektets/planens påverkan på miljökvalitetsnormer samt
åtgärder som vidtas för att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön inte påverkas.
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Planeringen av havsområde med stöd av havsplaneringsförordningen (2015:400) pekar ut en
strategisk plan av de mest lämpliga områdena för havsbaserad energi. Havs- och
vattenmyndighetens förslag till havsplaner innebär att naturvärden såsom sandbankar har getts
företräde gentemot energiutvinning (havsbaserad vindkraft) i delar av havsområdena, medan
energiutvinning getts företrädde i andra delar (för att ge förutsättningar för ökad förnybar
energiutvinning) Havs- och vattenmyndigheten 2019). Planerna i sig innebär inte tillstånd till att
etablera havsbaserad vindkraft i dessa områden utan tillstånd krävs för varje enskilt projekt enligt
miljöbalken, kapitel 11. Halvplanerna ska beslutas av regeringen under 2021.

Havsbaserad vindkraft fysisk förlust

Effekt existerande åtgärder

Genomförande-gap

Behov av nya åtgärder

Figur 13. Diagrammet illustrerar resultat av gap-analysen för indikator D.1.2, baserat på expertbedömning (för mer information
om gap-analysen, se bilaga 1 samt Farnelid m.fl. 2020). Diagrammet illustrerar de belastningar som bedöms vara mest
relevanta för indikatorn. Stapelns färg illustrerar Grönt: hur väl existerande åtgärder bedöms täcka belastningarna och en
uppskattning av existerande åtgärders effekt på dessa, Gult: genomförande-gap d.v.s. uppskattning av potential att minska
belastningar genom att stärka genomförandet av existerande åtgärder samt Rött: uppskattning av behov av nya åtgärder för att
minska belastningen.

4.6.4.3

Behov av nya åtgärder

Sammantaget bedöms nuvarande lagstiftning och befintliga åtgärder hantera de mest betydande
belastningarna kopplat till fysisk störning och fysisk förlust i utsjön.
I samband med att tröskelvärden definieras för indikatorer för bedömning av god miljöstatus
avseende havsbottnens integritet (deskriptor 6), kan även indikator D.1.1 för miljökvalitetsnorm
D.1 behöva uppdateras..
Utifrån försiktighetsprincipen föreslås en ny åtgärd (ÅPH 49) med syfte att minska den rumsliga
utbredningen av trålfiske och därmed begränsa dess påverkan på havsbottnens integritet.
Tabell 23. Sammanställning (urval) av befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete avseende havsbottnens integritet.
Titel existerande åtgärd

Belastning

Omfattning

Status

Åtgärder för att minska påverkan av trålning på
bottnarna inom Kosterfjorden–Väderfjordens Natura
2000-område (SE 0520170) Föreskrift (FIFS 2004:36)
om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Fysisk påverkan av
bottentrålning

Nordsjön

Pågående

Havsplaneringsförordning (2015:400)

Fysisk påverkan

Östersjön & Nordsjön

Pågående

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken

Fysisk påverkan

Östersjön & Nordsjön

Pågående

Miljöbalken (1998:808) (kap. 4, 6, 7)

Fysisk påverkan

Östersjön & Nordsjön

Pågående

Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter

Fysisk påverkan

Östersjön & Nordsjön

Pågående

Miljöprövningsförordning (2013:251)

Fysisk påverkan

Östersjön & Nordsjön

Pågående
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Åtgärder för att minska påverkan av trålning på
bottnar inom Gullmarsfjordens naturreservat och
Natura2000-område (SE 0520171)

Fysisk påverkan av
bottentrålning

Nordsjön

Pågående

Möjlighet till inrättande av biotopskyddsområden
enligt 7 kap. 11 § miljöbalken (inkl. biogena rev)

Verksamheter
inklusive
fiskemetoder som
direkt fysiskt eller på
annat sätt kan skada
naturvärden, till
exempel
bottentrålning

Östersjön & Nordsjön

Pågående

Fiskelagen (1993:787), Förordningen (1994:1716) om
fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Fysisk påverkan av
bottentrålning

Östersjön & Nordsjön

Pågående

I uppdateringen av åtgärdsprogrammet har vissa brister identifierats avseende havsbottnens
integritet. Eftersom de åtgärdsprogram som tas fram inom vattenförvaltningen utifrån
vattendirektivet inte utformas specifikt för att begränsa fysisk störning och förlust och
miljökvalitetsnormerna D.1 och D.2 inte tillämpas i kust riskerar god miljöstatus att inte nås. Hur
detta ska hanteras behöver analyseras vidare. Effekten av aktiviteter som leder till fysisk störning
och förlust skiljer sig mellan olika bottenförhållanden, och är kopplade till den rumsliga
utbredningen av påverkan relativ till livsmiljöns naturliga utbredning. Därför är bedömning av
huruvida miljökvalitetsnormen följs beroende på tillgång till högupplösta kartor av havsbottnen. I
takt med att kunskapsunderlaget om de marina habitatens tillstånd och utbredning förbättras
behöver en bedömning göras av eventuella ytterligare livsmiljöer för vilka fysisk störning kan
behöva begränsas.

4.7 Bestående förändringar av hydrografiska villkor
Bestående förändringar av hydrografiska villkor, t.ex. temperatur, skiktning eller strömmar, har
potential att förändra flera av de grundläggande förutsättningarna för det marina ekosystemet.
Marina organismer lever på, eller rör sig genom platser och vatten där de omgivande fysiska
parametrarna gynnar deras förekomst. Om förhållanden ändras, medför det nya förutsättningar
som med tiden kan leda till en förändring i artsammansättningen i området.
Östersjön är troligen känsligare för hydrografisk störning än Västerhavet. Dess skiktning och
gradienten i ytvattensalthalten är beroende av att balansen mellan sötvattentillförsel och
saltvattensinflöden bevaras.

4.7.1

Nuvarande status gällande miljökvalitetsnormen för hydrografiska villkor

MKN D.3 Permanenta förändringar av hydrografiska förhållanden som beror på storskaliga
verksamheter, enskilda eller samverkande, får inte påverka biologisk mångfald och ekosystem
negativt.
Miljökvalitetsnorm D.3 bedöms följas.
Indikatorer till miljökvalitetsnormen D.3 saknas.

Indikatorer till miljökvalitetsnormen D.3 saknas, däremot har en expertbedömning av
miljökvalitetsnormen genomförts med hjälp av experter internt på Havs- och vattenmyndigheten.
Där konstateras att det saknas större fysiska ingrepp i havsmiljön med potential att leda till
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förändring av hydrografiska förhållanden. Likaså förekommer under bedömningsperioden inte
verksamheter med potential att påverka hydrografiska förhållanden i utsjön. Därför är
expertbedömningen att miljökvalitetsnormen följs, och att åtgärder främst ska syfta till att normen
ska fortsätta följas.
I dagsläget finns inga indikatorer för bedömning av miljöstatus avseende hydrografiska
förhållanden (deskriptor 7), därför var det inte heller möjligt att göra en bedömning vid
miljötillståndet 2018 (Havs- och vattenmyndigheten 2018a).

4.7.2

Belastning och aktiviteter som påverkar hydrografiska villkor

De olika effekter som följer av klimatförändringen medför belastningar med betydande risk att
påverka miljökvalitetsnorm D.3, såsom ändrat nederbördsmönster, ändrad utbredning och
förekomst av havsis, förändrade vind- och strömförhållanden, förändrade vattennivåer och ökad
bakgrundstemperatur. Samtliga belastningar har potential att påverka hydrografiska förhållanden
på lång sikt men hanteras inte i detta åtgärdsprogram då effekter av klimatförändringen inte i
första hand hanteras inom havsmiljöförordningen. Även storskalig infrastruktur och verksamheter
kan påverka hydrografiska förhållanden.
I kustvatten förekommer påverkan från fysiska ingrepp exempelvis broar, vägbankar, bryggor,
marinor. Miljökvalitetsnorm D.3 tillämpas dock inte i kusten. Detta då kvalitetsfaktorn
hydromorfologi inom vattenförvaltningen i hög grad beaktar belastning som medför hydrografiska
förändringar.

4.7.3
4.7.3.1

Åtgärdsbehov för hydrografiska villkor
Existerande regelverk och pågående åtgärder, samt behov av nya åtgärder

Inga ytterligare åtgärder bedöms krävas eftersom nuvarande regelverk, inklusive förslag till
havsplaner, anses tillräckligt för att förhindra att hydrografiska förhållanden påverkas.
Vad gäller storskalig infrastruktur och verksamheter som kan påverka hydrografiska förhållanden
krävs prövning och tillstånd enligt miljöbalken. Prövningsprocessen, med krav på
miljökonsekvensbeskrivning, anses vara tillräcklig för att beakta miljökvalitetsnorm D.3, då denna
ska beskriva i vilken grad planen/projektet påverkar möjligheten att följa miljökvalitetsnormen.
Även gränsöverskridande effekter av t.ex. infrastruktur från angränsande stater hanteras, genom
konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang
(Esbokonventionen). Se tabell 24 för översikt av befintliga regelverk och pågående
åtgärdsarbete.
Nuvarande åtgärdsprogram för havsmiljön omfattar två åtgärder (ÅPH 13 och ÅPH 14) som syftar
till att stärka möjligheten att bibehålla statusen för hydrografiska villkor.
I de förslag till havsplaner som har utarbetats (Havs- och vattenmyndigheten 2019) bedöms den
omfattning av havsbaserad vindkraft som möjliggörs inte medföra påverkan på hydrografiska
förhållanden, i nuvarande planerad utbredning.
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Tabell 24. Sammanställning (urval) av befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete för hydrografiska villkor
Titel existerande åtgärd

Belastning

Omfattning

Status

Miljöbalken (1998:808):4 kap. Nationell
havsplanering

Risk för förändring av
hydrologiska förhållanden
(utsjön)

Nationell

Pågående, Regelverk

Miljöbalken (1998:808):6 kap.
Miljöbedömning verksamheter samt
miljöbedömning av planer och program

Risk för förändring av
hydrologiska förhållanden
(utsjön)

Nationell

Pågående, Regelverk

Förordning (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar

Risk för förändring av
hydrologiska förhållanden
(utsjön)

Nationell

Pågående, Regelverk

Plan- och bygglagen (2010:900):3 kap.
Översiktsplan

Aktiviteter i kustzonen som kan
påverka möjligheten att följa
miljö-kvalitetsnormen i utsjön

Nationell

Pågående, Regelverk

Åtgärder från det första åtgärdsprogrammet 2015 (Havs- och vattenmyndighet 2015a)
ÅPH 13, Vägledning kring hur förändrade
hydrografiska förhållanden påverkar
biologisk mångfald och ekosystem.

Konstruktion

ÅPH 14, Vägledning för kommunal havs-och
kustplanering enligt PBL.

Nationell

Pågående

Nationell

Pågående

4.8 Koncentration och effekter av farliga ämnen
Farliga ämnen som avsiktligt eller oavsiktligt skapas som en följd av mänskliga aktiviteter hamnar
i havsmiljön via en rad olika källor och spridningsvägar. Det gäller både syntetiska ämnen
skapade av människan och naturligt förekommande ämnen som metaller vars halter i havsmiljön
förhöjts p.g.a. mänskliga aktiviteter. Särskilda högriskämnen är så kallade PBT69-ämnen som på
grund av sina kemiska och fysikaliska egenskaper är långlivade i miljön, bioackumulerande
(ackumuleras i levande organismer) och giftiga, d.v.s. kan påverka organismers hälsa och
funktion negativt redan vid relativt låga koncentrationer. Effekterna av farliga ämnen på en individ
kan vara så väl akut förgiftning och död, som påverkan på organismers förmåga att växa eller
fortplanta sig. Vissa effekter kan yttra sig direkt medan andra manifesteras först efter en längre
tids exponering. Effekter på individer kan i sin tur leda till en utarmning av den biologiska
mångfalden och påverka ekologiska funktioner negativt.

4.8.1

Nya åtgärder mot farliga ämnen

I tabell 25 presenteras ett antal nya åtgärder som, utöver existerande åtgärdsarbete, ska
medverka till att följa miljökvalitetsnormerna avseende tillförsel och effekter av farliga ämnen.
Dessa åtgärder riktas mot havsbaserade källor som sjöfart och fritidsbåtar och syftar till att
minska tillförseln av ett antal farliga ämnen. Två av åtgärderna från det första åtgärdsprogrammet
(ÅPH 15 och 17) föreslås också modifieras så att aktiviteter riktade mot fartyg respektive
fritidsbåtar samlas i separata åtgärder.

69

PBT är förkortning för Persistent, Bioaccumulative and Toxic.
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Tabell 25. Förslag på nya och modifierade åtgärder till uppdatering 2021 mot koncentration och effekter av farliga ämnen.
Åtgärdsnamn

Aktivitet eller
mänsklig
verksamhet som
åtgärden riktas mot70

Relevant
miljökvalitets-norm
(MKN) samt
kriterium för god
miljöstatus71

Hänvisning till
faktablad

Geografisk
omfattning

Minimera
miljöpåverkan från
sjöfart i den marina
miljön (ÅPH 51)

Transport – sjöfart

MKN B.1 och A.1

Åtgärdsfaktablad 51

Nordsjön och
Östersjön

Expertstöd för ett
samordnat
oljeskadeskydd (ÅPH
52)

Transport – sjöfart

Åtgärdsfaktablad 52

Nordsjön och
Östersjön

Utökat
brottsförebyggande
arbete för att
motverka olagliga
utsläpp av mineralolja
och andra farliga
ämnen (ÅPH 53)

Transport – sjöfart

Åtgärdsfaktablad 53

Nordsjön och
Östersjön

Minska användningen
av biocidinnehållande
båtbottenfärger på
fritidsbåtar (ÅPH 54)

Turism- och
fritidsverksamhet

Åtgärdsfaktablad 54

Nordsjön och
Östersjön

Aktiv utfasning av
tvåtaktsmotorer med
förgasare på
fritidsbåtar (ÅPH 55)

Turism- och
fritidsverksamhet

Åtgärdsfaktablad 55

Nordsjön och
Östersjön

Förbud mot
bottentrålning i
marina områden med
dumpad ammunition
och kemiska
stridsmedel (ÅPH 50)

Fångst av fisk och
skaldjur
(yrkesmässigt, på
fritiden)

Åtgärdsfaktablad 50

Havsbassängerna
Skagerrak och
Östra
Gotlandshavet

Åtgärdsfaktablad 1572

Nordsjön och
Östersjön

Åtgärdsfaktablad 1773

Nordsjön och
Östersjön

Kriterium för god
miljöstatus D8C1
MKN B.1 och B.2
Kriterium för god
miljöstatus D8C1,
D8C3
MKN B.1 och B.2
Kriterium för god
miljöstatus D8C1,
D8C3

Transport – sjöfart

Transport – sjöfart

MKN B.1
Kriterium för god
miljöstatus D8C1

MKN B.1
Kriterium för god
miljöstatus D8C1

MKN B.1 och D.1
Kriterium för god
miljöstatus D8C1

Modifierade åtgärder från det första åtgärdsprogrammet
Vägledning för
omhändertagande av
farliga ämnen och
påväxt på
fartygsskrov (ÅPH 15
– Modifieras)

Transport – sjöfart

Att utreda orsak och
behov av ytterligare
reglering för att
förhindra spridning av
TBT till havsmiljön
från mark och
sediment

Turism- och
fritidsverksamhet

MKN B.1 och B.2
MKN C.1

Transport – sjöfart

Kriterium för god
miljöstatus D8C1,
D8C2, D2C1

MKN B.1, B.2 och
C.1
Kriterium för god
miljöstatus D8C1,
D8C2, D2C1

70

Havsmiljödirektivet (2008/56/EG), bilaga III, tabell 2b

71

Havs- och vattenmyndighets föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt
miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön.

72

Uppdaterat faktablad för modifiering av ÅPH 15 finns i bilaga 3. För ursprungligt faktablad, se Havs- och vattenmyndigheten
2015a.

73

Uppdaterat faktablad för modifiering av ÅPH 17 finns i bilaga 3. För ursprungligt faktablad, se Havs- och vattenmyndigheten
2015a.
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Att ta fram vägledning
eller riktlinjer med
avseende på
skrovrengöring av
fritidsbåtar för att
förhindra spridning av
TBT, övriga biocider
och främmande arter
till havsmiljön (ÅPH
17-Modifieras)

4.8.2

Nuvarande status gällande miljökvalitetsnormen för farliga ämnen

MKN B.1: Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den inte orsakar
halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås (HVMFS 2012:18).
MKN B.1 bedöms inte följas.
Indikatorer för MKN B.1:
B.1.1. Farliga ämnen i biota
Målvärde: Minskande halter i biota av sådana farliga ämnen som inte klarar tröskelvärden för
god miljöstatus enligt bedömningen 2018 (indikator 8.1A) d.v.s. TBT, dioxiner- och dioxinlika
PCB:er, PBDE, kadmium och kvicksilver. Halter av övriga farliga ämnen får dessutom inte öka.
De övriga ämnen som undersökts i indikatorn är: DDE, bly, icke dioxinlika PCB:er, perfluorerade
ämnen (PFOS och PFOA), HBCDD, HCB, HCH (lindan) och koppar.
B.1.2 Tillförsel av farliga ämnen via atmosfärisk deposition
Målvärde: Nedåtgående trend i tillförsel av kvicksilver, kadmium, PBDE och dioxiner.
B.1.3 Tillförsel av farliga ämnen från inlandsvatten
Målvärde: Nedåtgående trender i tillförsel av kvicksilver och kadmium.
MKN B.2: Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig verksamhet får inte orsaka
negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem (HVMFS 2012:18).
MKN B.2 bedöms inte följas.
Indikatorer för MKN B.2:
B.2.1. Skaltjocklek hos ägg från havsörn
Målvärde: Skaltjocklek hos ägg från havsörn från Östersjön >0.59 mm
B.2.2. Antal och volymer av upptäckta olagliga eller olycksrelaterade utsläpp av olja och
oljeliknande produkter
Målvärde: Nedåtgående trender i antal och volymer av upptäckta olagliga eller olycksrelaterade
utsläpp.
B.2.3. Effekter av organiska tennföreningar på snäckor (imposex)
Målvärde: Uppåtgående trend i antal provtagningslokaler per bedömningsområde som klarar
tröskelvärdena för indikator 8.2A
Faktablad med mer information och utförlig beskrivning av bedömning av indikatorerna finns på:
Indikatorer för miljökvalitetsnormer (HVMFS 2012:18 bilaga 3 del B)

Bedömning av indikatorerna för miljökvalitetsnorm B.1 och B.2 sammanfattas i tabell 26. Som
framgår av tabellen är det inget av målvärdena för B.1-indikatorerna som klaras och endast en av
B.2-indikatorerna klarar målvärdet. Detta innebär att varken miljökvalitetsnorm B.1 eller B.2
bedöms följas.
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Tabell 26. Översiktlig bedömning av indikatorerna för miljökvalitetsnormerna B.1 och B.2. Gråa fält indikerar att indikatorn nås,
röda fält indikerar att indikatorn inte nås. Se faktablad för utförlig beskrivning av bedömning av indikatorerna.
Målvärde klaras inte
med avseende på

Målvärde klaras
med avseende på

Kommentar

MKN B.1. Tillförsel och koncentrationer av farliga ämnen
Indikator B.1.1. Farliga
ämnen i biota

Kadmium, HCB, bly

Indikator B.1.2. Tillförsel
av farliga ämen via
atmosfärsdeposition

Dioxiner, kadmium

Indikator B.1.3. Tillförsel
av farliga ämnen via
inlandsvatten

Kvicksilver, Kadmium

Kvicksilver, dioxiner
och dioxinlika
PCB:er, PBDE,
icke-dioxinlika
PCB:er, DDE,
PFOS, PFOA,
HBCDD, HCH,
koppar

Bedömning saknas för TBT.

Kvicksilver

Bedömningen avser hela Helcom-området
(Östersjön + Kattegatt). Bedömning saknas för
PBDE.

Uppåtgående trend av icke-dioxinlika PCB:er
och DDE vid Väderöarna.
Uppåtgående trend av koppar i norra Eg.
Östersjön.

Bedömning saknas för dioxiner, PBDE

MKN B.2. Effekter på biologisk mångfald och ekosystem
Indikator B.2.1.
Skaltjocklek hos ägg
från havsörn

Prognos: hela
bedömningsområdet
(Östersjön) 2022

Prognosen är baserad på extrapoleringar av
trender från befintlig data under perioden
1965-2014.
Slutsatser stöds av nedgång av DDE i biota.

Indikator B.2.2. Antal
och volymer av
upptäckta olagliga eller
olycksrelaterade utsläpp
av olja och oljeliknande
produkter

Volymer

Indikator B.2.3. Effekter
av organiska
tennföreningar på
snäckor (imposex)

Hela
bedömningsområdet
(Västerhavet och
Egentliga Östersjön)

Antal

Bedömningen avser hela Helcom-området
(Östersjön + Kattegatt).

Bedömningen görs i påverkade och kustnära
områden, d.v.s. ger begränsad
representativitet för utsjön.

I bedömningen av miljötillståndet 2018 konstateras att god miljöstatus avseende farliga ämnen
inte nås i svenska vatten, varken i Nordsjön eller i Östersjön (Havs- och vattenmyndigheten
2018a). Dessutom konstateras att det krävs att tillförseln av dessa farliga ämnen till havsmiljön
minskar ytterligare för att god miljöstatus ska nås74. Trots minskande halter i miljön för flera av
ämnena som överskrider tröskelvärden för god miljöstatus, så bedöms minskningen enligt
nuvarande trender vara otillräcklig för att nå god miljöstatus inom överskådlig tid.

4.8.3

Aktiviteter som bidrar till utsläpp eller spridning av farliga ämnen

De flesta av dagens källor till farliga ämnen som återfinns i havsmiljön bedöms vara
landbaserade (både inom och utanför Sveriges gränser), men utsläpp från havsbaserade
aktiviteter och verksamheter förekommer också, t.ex. i samband med båtliv och sjöfart. Sekundär
spridning av farliga ämnen från förorenade områden både på land och i havet är troligen också
en betydelsefull källa till dagens belastning på havsmiljön. Exempelvis utgör hamnar och farleder,
vrak, dumpat industriavfall, och dumpade konventionella och kemiska stridsmedel sådana källor i
havsmiljön. Källor till utsläpp av ämnena kvicksilver, kadmium, PBDE, TBT och dioxiner beskrivs
utförligt bedömningen av havsmiljön från 2018 (Havs- och vattenmyndigheten 2018a). För flera
av ämnena är källorna för tillförseln i huvudsak landbaserade. I följande avsnitt beskrivs
utsläppen av andra farliga ämnen från sjöfart och fritidsbåtar samt sekundär spridning av farliga
74

Detaljerad information om bedömning av god miljöstatus avseende farliga ämnen finns i faktablad 8.1A, 8.2A-D samt 8.3.A,
samt Havs- och vattenmyndigheten 2018a.
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ämnen från platser med dumpade stridsmedel. Påverkan i havsmiljön beskrivs också översiktligt i
en faktaruta.
Utsläpp från sjöfart och fritidsbåtar
Utsläpp av farliga ämnen från fartyg kan ske via en rad olika vägar (Andersson m.fl. 2016a) (se
figur 14). En av dessa är spill av olja och oljeliknande produkter, både från olyckor och från
mindre men kontinuerliga utsläpp. Olja innehåller många farliga ämnen, t.ex. metaller och
polycykliska aromatiska kolväten (PAH:er) (Moksnes m.fl. 2019).
©I-M. Hassellöv 2019

X
D2. Främmande arter
D5. Övergödning, N, P
D7. Försurn.
SOX, NOX, CO2
Figur
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X
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av farliga ämnen från sjöfart till havsmiljön75.
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Det finns fler än hundra olika typer av PAH:er, vilka har låg löslighet i vatten (Cerniglia 1992; Sims
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med
på uppemot Annex
250I 000
ton
och i Östersjön tankfartyg med oljelaster på ca 150 000 ton (MSB 2016). En enda tank i en större
oljetanker kan innehålla 10 000–20 000 ton olja eller oljeprodukter. Även övriga fartyg har idag
betydande mängder olja lagrade ombord för drift. Skador på fartygsskrov, t.ex. till följd av
kollisioner eller grundstötning kan därför leda till oljespill. Det förekommer regelbundet olyckor
och tillbud, men lyckligtvis har endast ett fåtal resulterat i oljespill genom åren. Antalet bekräftade
oljeutsläpp har minskat över tid, men det finns fortfarande ett mörkertal (Larsson 2019). Läckage
av mineralolja (smörjmedel) från skadade propellerhylsor är exempel på ett mindre men
kontinuerligt utsläpp, som uppskattas vara en betydande källa till oljespill (Ahlbom m.fl. 2003;
MEPC 2008; Sengouttuvel m.fl. 20017; Larsson 2019). En annan typ av olja som tillförs
havsmiljön är vegetabiliska oljor. Dessa släpps ut då fartyg som transporterat oljan i bulk, efter att
ha lossat godset, tvättar sina lastutrymmen med havsvatten och släpper ut resterna i havet
(Larsson 2019).
För att uppfylla nuvarande krav på svavelinnehåll i marina bränslen renas rökgaserna på fartyg
med s.k. skrubbrar. Vid rening med öppna skrubbrar tvättas rökgaserna med havsvatten, som
sedan släpps ut i havet igen (Ytreberg m.fl. 2019). För ett medelstort fartyg (12 MW) innebär det

75

Hassellöv, I-M. 2019. Bilden används med upphovspersonens tillåtelse.
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ca 13 000 m3 skrubbervatten per dag. Detta tvättvatten innehåller flera farliga ämnen t.ex.
PAH:er, koppar och zink.
Vid brandövningar till sjöss sker läckage av brandskum till den marina miljön (Johansson m.fl.
2020). Brandskum innehåller ofta per- och polyfluorerade alkylsubstanser, PFAS. I takt med att
det blivit känt vilka effekter vissa av ämnena har på människor och miljö har välkända PFAS, t.ex.
PFOS, fasats ut. Dock har ämnena ersatts av andra PFAS, som är hittills mindre studerade men
som befaras ha liknande egenskaper.
För att förhindra påväxt på skrovet så målas många fartyg och fritidsbåtar med
biocidinnehållande båtbottenfärg. De vanligaste aktiva ämnena i dagens biocidfärger är koppar
och zink. Användningen av färgerna är utbredd och leder till ett betydande läckage av metallerna
direkt till havsmiljön (Moksnes m.fl. 2019).
Utsläpp av avgaser och oförbränt bränsle sker direkt till vattenmiljön från drift av fritidsbåtar med
tvåtaktsmotorer (Naturvårdsverket 2009; Transportstyrelsen 2016). Dessa motorer körs oftast på
bensin, vilket innehåller en rad farliga ämnen, t.ex. PAH:er. I bränslet till tvåtaktsmotorer tillsätter
man även olja för att smörja motorn, vilket ökar mängden farliga ämnen i utsläppen. Vid
förbränning av bränsle som används i utombordsmotorer, vilka oftast inte har katalysatorrening,
bildas också luftutsläpp av t.ex. koldioxid (CO2) och svaveldioxid (SO2). Utsläppen från
fritidsbåtar av farliga ämnen som petroleumprodukter och biocider sker främst i kustnära, grunda
områden (Moksnes m.fl. 2019). Dessa områden är viktiga ur ett biologiskt perspektiv, bl.a. som
lek-, uppväxt-, och födoområden för marina organismer, vilket ökar risken för negativa effekter av
farliga ämnen som släpps ut där.
Det finns flera källor till farliga ämnen från sjöfart och fritidsbåtar men där det finns kunskapsbrist
om hur utsläppen sker, vilka ämnen som släpps ut och hur betydande belastningen på havsmiljön
är. Några exempel på sådana utsläpp är gråvatten (disk och tvätt) och kylvatten som verkar
medföra utsläpp av bland annat koppar och zink (Ytreberg m.fl. 2020).
Spridning av farliga ämnen från områden med dumpade stridsmedel
På flera platser i Nordsjön och Östersjön finns dumpade konventionella och kemiska stridsmedel
kvar på havsbottnen. Stridsmedlen kan innehålla olika metaller t.ex. aluminium, bly, zink, och
kvicksilver (Beck m.fl. 2018). Kemiska stridsmedel som dumpats på havsbottnen är exempelvis
ämnena trifenylarsin, adamsit, Clark I och senapsgas (yperit), varav flera är arsenikföreningar
(Sanderson m.fl. 2010).
Dumpat krigsmaterial är ofta påverkat av korrosion, vilket medför läckage av farliga ämnen.
Dessa kan sedan spridas till sediment vattenmassa och påverka organismer och marina
näringsvävar. Yrkesfiske med bottentrål river upp sediment och mätningar har visat att
sedimentet kan vara suspenderat i vattenmassan i uppemot åtta timmar (Palanques m.fl. 2001).
Trålfisket leder därför troligen till att farliga ämnen i dumpat krigsmaterial sprids över större
arealer. Det händer även att kemiska stridsmedel fastnar i eller på fiskeutrustningen och därmed
riskerar att överföras till människor, vilket kan få allvarliga konsekvenser (CHEMSEA 2014).

- 89 -

Effekter av farliga ämnen i havsmiljön
Olja och oljeliknande produkter: effekter i havsmiljön beror på flertalet faktorer, exempelvis typ av olja,

geografisk plats för utsläppet, säsong, väder vid tillfället för oljespillet, och typ av livsmiljö på platsen där oljan
hamnar (Moksnes m.fl. 2019). Marina organismer kan påverkas dels genom att de förgiftas av de farliga ämnena
i oljan, (t.ex. PAH:er, se detaljer nedan) eller mer indirekt till följd av oljans andra egenskaper . Ett exempel är att
oljan hindrar syret i luften från att tränga ner i vattnet, vilket minskar tillgången på syre för de vattenlevande
organismerna. Oljelagret på vattenytan minskar också solinstrålningen ner i vattenmassan, vilket påverkar t.ex.
alger och ålgräs negativt (Lindgren 2015). Djur med päls och fjädrar är speciellt utsatta för oljeutsläpp, speciellt
sjöfåglar. Det behöver bara fastna en mindre mängd olja på fjäderdräkten så försvinner fjädrarnas
värmeisoleringsförmåga och fåglarna fryser ihjäl. Får de större mängder olja på fjäderdräkten så kan de även
förlora sin flyt- och flygförmåga. Vegetabiliska oljor kan ha samma negativa effekt på fåglar som mineralolja
(Larsson 2019).

PAH:er: är långlivade och bioackumulerande och kan orsaka så väl akut förgiftning som nedsatt reproduktion,
lägre tillväxt, genetisk påverkan, cancer och försämrad motståndskraft mot annan stress (Cerniglia 1992;
Moksnes m.fl. 2019). Förutom att påverka organismer i den fria vattenmassan, så binder PAH:er till organiska
partiklar och sjunker till havsbottnen där de ger toxiska effekter även på bottenlevande organismer (Gong m.fl.
2014; Rawson m.fl. 2010). Exempelvis påverkas samhällen av små och mikroskopiska bottenlevande
organismer av låga PAH-koncentrationer, vilket i sin tur påverkar kvävets kretslopp (Lindgren m.fl. 2012).

Koppar och zink: dessa ämnen är i förhöjda halter giftiga för vattenlevande organismer (CHANGE 2018;
Moksnes m.fl. 2019). Eftersom den s.k. biotillgängligheten hos koppar, d.v.s. hur tillgängligt ämnet är för levande
organismer, förändras beroende på salthalt kan dock giftigheten hos ämnet variera beroende på var ämnet
släpps ut. Zink påverkas däremot inte av salthalt i lika stor utsträckning.

PFAS: mycket långlivade ämnen som anrikas i näringskedjan (t.ex. i uttrar och sälar) och är giftiga för både

människor och djur (Blom m.fl. 2015; Kemikalieinspektionen 2015; Naturvårdsverket 2020d). För en del PFAS är
långvariga effekter kända, t.ex. reproduktionsstörningar och cancer (Naturvårdsverket 2020d; Johansson
m.fl.2020). För många PFAS-ämnen saknas dock kunskap om såväl ämnenas egenskaper som effekterna i
havsmiljön.

Farliga ämnen i dumpade stridsmedel: Metaller som bly, kvicksilver, aluminium och zink är giftiga för

människor och djur i förhöjda koncentrationer och bryts inte ner i miljön eftersom de är grundämnen
(Naturvårdsverket 2020e). Arsenik i sin oorganiska form är mycket giftigt och även cancerframkallande för
människor och djur (Beldowski m.fl. 2018; Sanderson m.fl. 2010). Kemiska stridsmedel är uppdelade i olika
klasser av ämnen, beroende på effekten hos människor t.ex. tårgasämnen och nervgaser (Beldowski m.fl. 2018;
Medvedeva m.fl 2009; Razavi m.fl 2016; Vaish m.fl. 2013). Effekter på organismer i miljön är däremot mindre
utrett. Det finns ett fåtal studier som har visat på effekter av senapsgas på ål och djurplankton (Della Torre m.fl.
2013; Gorlov 1993). Modelleringar tyder på att ämnet trifenylarsin utgör den största risken för marina
organismer, följt av adamsit, Clark I och senapsgas (yperit). Adamsit verkar vara den substans som har högst
sannolikhet att anrikas högre upp i näringskedjan (Sanderson m.fl. 2010).

4.8.4

Åtgärdsbehov för farliga ämnen

Inledningsvis ges en övergripande beskrivning av existerande åtgärder och regelverk som bidrar
till att minska farliga ämnen i havsmiljön (tillförsel från land resp. tillförsel från havsbaserad
verksamhet. Se även tabell 28). Eftersom det är flera ämnen som inte klarar målvärdena för
miljökvalitetsnormerna (se tabell 26). och nuvarande minskande halter bedöms vara otillräckliga
för att nå god miljöstatus inom överskådlig framtid bedöms det finnas ett fortsatt åtgärdsbehov.
Utifrån detta presenteras förslag på nya och modifierade åtgärder för att minska tillförseln av
farliga ämnen till havsmiljön.
4.8.4.1

Existerande regelverk och pågående åtgärder: tillförsel från land

För flera farliga ämnen (t.ex. PBDE, kvicksilver, kadmium, dioxiner och dioxinlika PCB:er) står
landbaserade verksamheter nästan uteslutande för tillförseln till havsmiljön, via både
atmosfärstransport, vattenvägar och direkta utsläpp vid kusten. Landbaserade källor regleras

- 90 -

inom annan nationell och internationell lagstiftning samt pågående åtgärdsarbete (inklusive
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram), varför inga nya åtgärder mot dessa föreslås i detta
åtgärdsprogram. Fortsatt åtgärdsarbete för att minska utsläppen inom dessa regelverk är dock en
förutsättning för att god miljöstatus ska kunna nås också i havsmiljön. Ett urval av nationella och
internationella samarbeten och regelverk inom vilka åtgärder mot farliga ämnen pågår
sammanfattas i tabell 28.
Den åtgärd från det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön som syftade till att identifiera ämnen
relevanta för havsmiljön i utgående vatten från avloppsreningsverk, ÅPH 18, har delvis
genomförts. Detta till en följd av det arbete som utförts inom ramen för Naturvårdsverkets
regeringsuppdrag om behov och teknik för avancerad rening av avloppsvatten (RU LARV) samt
de löpande mätningar som görs av organiska miljögifter och metaller i slam och utgående vatten
från nio reningsverk inom ramen för den urbana miljöövervakningen. Därutöver pågår
överlappande aktiviteter som avser utsläpp av farliga ämnen från avloppsreningsverk inom ramen
för vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, åtgärderna Naturvårdsverket 1 och Naturvårdsverket
2. Dessutom pågår löpande arbete inom Helcom, Ospar och EU med att identifiera kriterier för
urval av ämnen som är relevanta för bedömningen av miljöstatus under havsmiljödirektivet.
Dessa aktiviteter kan anses överlappa med det ursprungliga syftet med åtgärden. ÅPH 18
föreslås därför fortsättningsvis att utgå ur åtgärdsprogrammet för havsmiljön med hänvisning till
detta arbete.
4.8.4.2

Existerande regelverk och pågående åtgärder: tillförsel från havsbaserad verksamhet

Sjöfartens påverkan på havsmiljön är reglerad i internationella konventioner genom FN:s
sjöfartsorgan, Internationella sjöfartsorganisationen (IMO)76. Trots dessa utförliga regelverk,
godkända av ett stort antal länder, så bidrar sjöfarten fortfarande till tillförsel av farliga ämnen i
havsmiljön. Detta motiverar ytterligare åtgärder mot sjöfartens utsläpp. ÅPH 15 från det första
åtgärdsprogrammet för havsmiljön fortsätter men i modifierad form. Åtgärden syftade
ursprungligen till att ta fram vägledning riktad till myndigheter, verksamheter och allmänheten för
omhändertagande av farliga ämnen och påväxt på fartygsskrov, vilket inkluderade både
kommersiella fartyg och fritidsbåtar. När åtgärden fortsätter efter 2021 kommer de aktiviteter som
rör fritidsbåtar att flyttas till ÅPH 17 (se nedan). Detta innebär att ÅPH 15 fortsättningsvis enbart
berör fartyg som används yrkesmässigt. Inriktningen på ÅPH 15 modifieras också delvis till att
främst fokusera på vägledning av rengöringsaktiviteter av fartygsskrov samt att vägledningen ska
omfatta hur spridning av främmande arter kan minimeras.
ÅPH 17 från det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön behöver också fortsätta, men i
modifierad form. Åtgärden syftade ursprungligen till att kartlägga orsaker till förekomsten av
fortsatt tillförsel av tributyltenn (TBT) och dess nedbrytningsprodukter i havsmiljön. Åtgärden
avser både TBT från fritidsbåtar och från andra källor t.ex. mark och sediment. Arbetet med TBT
från fritidsbåtar har hanterats inom ramen för projektet Skrovmålet som drivs av
Transportstyrelsen. Då status fortsatt inte bedöms som god med avseende på både halter och
effekter av TBT i miljön, är fortsatt åtgärdsarbete nödvändigt. Under arbetet med TBT på
fritidsbåtar har det framkommit ett behov av en vägledning för tillsyn av fritidsbåtar, vilket därför
läggs till i den modifierade åtgärden. Vad gäller TBT från övriga källor så har visst
underlagsmaterial tagits fram men i övrigt är den delen av åtgärden inte genomförd och behöver
därför fortsätta. Utöver detta, kommer aktiviteter relaterade till framtagande av vägledning för
76

Exempel på dessa är MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships), AFS konventionen
(International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships) och barlastvattenkonventionen
(International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments).
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skrovrengöring av fritidsbåtar, vilka tidigare omfattades av ÅPH 15, att läggas till i ÅPH 17 samt
att det förtydligas att vägledningen även ska omfatta hur spridning av främmande arter kan
minimeras.
Vidare pågår arbetet med att kartlägga sekundär spridning av farliga ämnen från förorenade
sediment i vattenmiljöer inom ramen för ÅPH 16 från det första åtgärdsprogrammet för
havsmiljön. I linje med detta arbete så beslutade regeringen 2017 att satsa 325 miljoner kronor
under en treårsperiod för att sanera förorenade sedimentområden. Satsningen bidrar till att
åtgärda ett antal kända och prioriterade sedimentområden och syftar till är att minska
förekomsten av TBT och andra miljögifter i havsmiljön (Anthesis 2019). Uppdraget redovisas
2022 och ska innehålla en analys av behovet av ytterligare åtgärder. I nuläget är det troligt att
ytterligare aktiviteter inom ramen för ÅPH 16 kommer att behövas eftersom problemen med
förorenade sediment är omfattande. Detta motiverar att ÅPH 16 bör fortsätta även efter 2021.
4.8.4.3

Behov av nya åtgärder

De nya åtgärderna (ÅPH 50-55) som nu föreslås för det uppdaterade åtgärdsprogrammet syftar
till att åtgärda källor till direkta utsläpp och spridning av farliga ämnen i havsmiljön, vilka idag
bedöms vara otillräckligt adresserade. Några av åtgärderna är huvudsakligen motiverade utifrån
försiktighetsprincipen d.v.s. att målvärdet klaras idag med avseende på ämnet men ytterligare
åtgärder bedöms behövas för att miljökvalitetsnormen ska kunna följas. Detta eftersom ämnena
har dokumenterat negativ påverkan på havsmiljön (se faktarutan). Befintliga indikatorer befaras
underskatta deras förekomst och effekter i havsmiljön, särskilt på lokal skala. I tabell 27
sammanfattas åtgärdsbehovet per ämnesgrupp.
En ny åtgärd (ÅPH 51) adresserar fyra problemområden med syfte att minimera miljöpåverkan i
den marina miljön från sjöfart. Detta är läckage av mineralolja från propellerhylsor, PFAS i
brandskum, utsläpp av skrubbervatten, samt utsläpp av lastrester. Genom åtgärdsförslagen ÅPH
52 och ÅPH 53 så stärks också det brottsförebyggande arbetet för att motverka olagliga utsläpp
av mineralolja. Dessutom ska oljeskadeskyddet samordnas för att minska effekterna på miljön i
händelse av oljeutsläpp.
Även fritidsbåtar bidrar till fortsatta utsläpp av farliga ämnen, vilket motiverar ytterligare åtgärder
för att minska den tillförseln. De nya åtgärderna för fritidsbåtar som nu föreslås handlar om att
minska användningen av biocidinnehållande båtbottenfärger (ÅPH 54), samt att fasa ut
tvåtaktsmotorer (ÅPH 55).
Spridning av farliga ämnen som härrör från historiska aktiviteter är ett fortsatt problem för
havsmiljön, vilket motiverar ytterligare åtgärder även på detta område. ÅPH 50 som föreslås för
åtgärdsprogrammets uppdatering, innebär att verka för ett förbud mot bottentrålning i marina
områden med dumpad ammunition och kemiska stridsmedel.
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Tabell 27. Åtgärdsbehov per ämnesgrupp, baserat på bedömningar av miljötillstånd och miljökvalitetsnormer77.
Ämnesgrupp

GES-indikator och
status

MKN-indikator och
status

Åtgärder

Motivering

Polybromerade
flamskyddsmedel (PBDE,
HBCDD)

D8C1: tröskelvärde
överskrids för PBDE
men inte för HBCDD.

B.1.1 målvärde klaras
för PBDE och
HBCDD.

Inga nya
åtgärder
föreslås.

Huvudsakligen
landbaserade
tillförselkällor dvs
åtgärdas inom andra
regelverk.

Bekämpningsmedel
(DDE, HCB, HCH)

D8C1: tröskelvärde
överskrids inte.

B.1.1 målvärde klaras
för DDE och HCH
men inte för HCB.

Inga nya
åtgärder
föreslås.

Huvudsakligen
landbaserade
tillförselkällor d.v.s.
åtgärdas inom andra
regelverk.

ÅPH 16
fortsätter. Inga
nya åtgärder
föreslås.

Huvudsakligen
landbaserade
tillförselkällor d.v.s.
åtgärdas inom andra
regelverk.

B.2.1 målvärde klaras
(relevant för DDE).
Dioxiner och dioxinlika
PCB:er

D8C1: tröskelvärde
överskrids inte men
risk ur
livsmedelssynpunkt
(D9).

B.1.1 målvärde
klaras.

PCB:er (icke-dioxinlika)

D8C1: tröskelvärde
överskrids inte.

B.1.1 målvärde
klaras.

Inga nya
åtgärder
föreslås.

Huvudsakligen
landbaserade
tillförselkällor d.v.s.
åtgärdas inom andra
regelverk.

Tributyltennföreningar

D8C1: tröskelvärde
överskrids.

B.1.1 ingen
bedömning

God miljöstatus nås inte
och MKN följs inte.

D8C2: tröskelvärde
överskrids.

B.2.3 målvärdet
klaras inte.

ÅPH 15
(modifieras),
16 (fortsätter)
och 17
(modifieras)

D8C1: tröskelvärde
överskrids för
kadmium och
kvicksilver men inte
för bly.

B.1.1 målvärde klaras
för kvicksilver men
inte för kadmium och
bly.

ÅPH 50 är
relevant för
bly och
kvicksilver i
dumpade
stridsmedel. I
övrigt föreslås
inga nya
åtgärder.

Huvudsakligen
landbaserade
tillförselkällor d.v.s.
åtgärdas inom andra
regelverk.

Kadmium, kvicksilver, bly

B.1.2 målvärde klaras
inte.

B.1.2 målvärde klaras
för kvicksilver men
inte för kadmium. Bly
omfattas inte av
indikatorn.
B.1.3 målvärde klaras
för kvicksilver och
kadmium. Bly
omfattas inte av
indikatorn.

Per- och polyfluorerade
alkylsubstanser (PFAS)

D8C1: tröskelvärde
överskrids inte.

B.1.1 målvärde
klaras.

ÅPH 51

Försiktighetsprincipen.
Ämnena påverkar
havsmiljön negativt (se
faktaruta) och befintliga
indikatorer befaras
underskatta deras
förekomst i havsmiljön.

Olja och oljeliknande
produkter (antal och
volymer av utsläpp)

D8C3: tröskelvärde
överskrids.

B.2.2 målvärdet
klaras inte.

ÅPH 52 och
53.

God miljöstatus nås inte
och MKN följs inte.

77

Informationen i tabellen baseras på bedömningarna av god miljöstatus och miljökvalitetsnormerna, detaljerad information om
bedömning av god miljöstatus och miljökvalitetsnormerna sammanfattas i faktabladen för indikatorerna
www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer
Information om tillförselkällor beskrivs i HaV (2018a).
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Farliga ämnen i olja och
oljeliknande produkter

D8C1: tröskelvärden
överskrids inte för
PAH:erna antracen,
benso(a)pyren och
fluoranten. Övriga
ämnen i olja omfattas
inte av indikatorn.

B.1.1 ingen
bedömning (B.1.1
omfattar PAH:er i
musslor men de som
mäts lever i kusten,
där B.1 inte
tillämpas). Övriga
ämnen i olja omfattas
inte av indikatorn.

ÅPH 51, och
55

Försiktighetsprincipen.
Ämnena påverkar
havsmiljön negativt (se
faktaruta) och befintliga
indikatorer befaras
underskatta deras
förekomst i havsmiljön.

Koppar och zink

D8C1: tröskelvärdet
överskrids inte för
koppar. Zink omfattas
inte av indikatorn.

B.1.1 Målvärde för
koppar klaras förutom
i Norra Eg. Östersjön.
Zink omfattas inte av
indikatorn.

ÅPH 15
(modifieras),
17
(modifieras),
50, 51, 54

Försiktighetsprincipen.
Ämnena påverkar
havsmiljön negativt (se
faktaruta) och befintliga
indikatorer befaras
underskatta deras
förekomst i havsmiljön.

Farliga ämnen i dumpade
stridsmedel (andra än bly
kvicksilver och zink)

Aluminium, arsenik,
samt verksamma
ämnen i kemiska
stridsmedel, omfattas
inte av indikatorn.

Aluminium,
arsenikföreningar,
samt verksamma
ämnen i kemiska
stridsmedel, omfattas
inte av indikatorn.

ÅPH 50

Försiktighetsprincipen.
Ämnena påverkar
havsmiljön negativt (se
faktaruta) och omfattas
inte av befintliga
indikatorer.

Tabell 28. Sammanställning (urval) av befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete mot farliga ämnen.
Titel existerande åtgärd

Belastning

Omfattning

Status

Kommentar

Minamatakonventionen om
kvicksilver.

Tillförsel av
farliga ämnen

Nordsjön &
Östersjön

Pågående

Begränsar och förbjuder kvicksilver i
produkter och industriella processer
från och med 2020. Har ratificerats av
74 länder, inklusive Sverige (år 2017).

Tillförsel av
farliga ämnen

Nordsjön &
Östersjön

Pågående

Minimering av utsläpp till luft av
persistenta organiska föroreningar
(POPs). Sverige har en
genomförandeplan som adresserar
dioxin, PCB, PFOS och PFAS.

Tillförsel av
farliga ämnen

Östersjön

Pågående

BSAP Beslutades av ministrarna runt
Östersjön 2007. Planen ska
uppdateras till 2021. Svenska åtgärder
för att implementera aktionsplanen
avseende farliga ämnen har hittills
omfattat t.ex. ratificeringarna av
Stockholms- och
Minamatakonventionen (se ovan),
genomförandet av det internationella
systemet för klassificering och
märkning av kemikalier (GHS), samt
införandet av förbud mot produktion,
försäljning och användning av
endosulfan, pentaBDE och oktaBDE.

Tillförsel av
farliga ämnen

Nordsjön

Pågående

Strategin är en del av Ospars
miljöstrategi (NEAES) som gäller
t.o.m. 2020. En uppdaterad strategi
håller på att tas fram för perioden
2020–2030. Svenska åtgärder för att
implementera strategin har hittills
omfattat t.ex. ratificeringarna av
Stockholms- och
Minamatakonventionen (se ovan),
samt skärpta krav på bästa tillgängliga

EU:s kvicksilverförordning78
Stockholmskonventionen.
POPs-förordningen

79

Straffsatser har införts i 29
kap. miljöbalken.
Helsingforskonventionen
Aktionsplan för Östersjöns
miljö - Baltic Sea Action Plan
(BSAP)

Strategi mot farliga ämnen
inom Ospar

78

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av
förordning (EG) nr 1102/2008.

79

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar.
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teknik för att minska utsläpp från
industrier och föreskrifter om rening
och kontroll av utsläpp av
avloppsvatten.
Bonnavtalet om samarbete vid
miljöförorening i Nordsjön

Tillförsel av
farliga ämnen

Nordsjön

Pågående

Samarbete mellan ett antal
Nordsjöländer kring händelser som
leder till olje- och/eller
kemikalieförorening.

Åtgärdsprogram enligt
vattenförvaltningsförordningen (2004:660)

Tillförsel av
farliga ämnen

Nordsjön &
Östersjön

Pågående

Åtgärdsprogrammet ska tillse att god
status avseende prioriterade ämnen
och SFÄ uppnås i vattenförekomster
inom insjö, vattendrag och kust.

Förordningen (1998:944) om
förbud m.m. i vissa fall i
samband med hantering,
införsel och utförsel av
kemiska produkter.

Tillförsel av
farliga ämnen

Nordsjön &
Östersjön

Pågående

Svenska regler som begränsar
förekomsten av vissa ämnen (t.ex.
kadmium, kvicksilver och bly) i
kemiska produkter och i varor. Dessa
nationella begränsningar eller förbud
saknar motsvarighet i andra EUländer.

Reach-förordningen80

Tillförsel av
farliga ämnen

Nordsjön &
Östersjön

Pågående

Registrering, utvärdering, tillstånd och
begränsningar av kemiska ämnen.
Reach innehåller också krav på
användare av kemikalier, vilket inte
förekommer i tidigare lagstiftning.

AFS-förordningen81

Tillförsel av
farliga ämnen

Nordsjön &
Östersjön

Pågående

Förbjuder TBT på fartyg.

Biocidförordningen82

Tillförsel av
farliga ämnen

Nordsjön &
Östersjön

Pågående

Biocidprodukter ska vara godkända för
att få tillhandahållas på marknaden
och användas. Ska säkerställa hög
skyddsnivå både för människors och
djurs hälsa och för miljön.

Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2016:6) om rening och
kontroll av utsläpp av
avloppsvatten från
tätbebyggelse.

Tillförsel av
farliga ämnen

Nordsjön &
Östersjön

Pågående

Genomför delvis kraven i EU:s
avloppsdirektiv.
Avloppsdirektivet är ett så kallat
minimidirektiv, vilket innebär att
Sverige får införa strängare regler men
däremot inte ha lägre krav.

Tillförsel av
farliga ämnen

Nordsjön &
Östersjön

Pågående

Industriutsläppsbestämmelserna
innebär skärpningar i kraven att
tillämpa bästa tillgängliga teknik (BAT)
och att redovisa utsläpp av
föroreningar jämfört med det gamla
direktivet, IPPC. Så kallade BATslutsatser med utsläppsvärden blir
bindande krav som
industriutsläppsverksamheter ska följa.
IED är ett så kallat minimidirektiv,
vilket innebär att Sverige får införa

Kemikalieinspektionens
föreskrifter (KIFS 2017:7) om
kemiska produkter och
biotekniska organismer.

Avloppsdirektivet83
Industriutsläppsbestämmelser
na d.v.s. de svenska
författningar som genomför
(industriutsläppsdirektivet,
IED)84.

80

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering,
godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv
1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt
rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

81

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på
fartyg

82

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och
användning av biocidprodukter

83

Rådets direktiv av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (91/271/EEG).

84

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp
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strängare regler men däremot inte ha
lägre krav.
Miljöbalken och relaterade
förordningar

Tillförsel av
farliga ämnen

Nordsjön &
Östersjön

Pågående

Miljöbalken syftar till att främja en
hållbar utveckling som innebär att
nuvarande och kommande
generationer tillförsäkras en hälsosam
och god miljö. Farliga ämnen berörs
av flera relaterade förordningar.

Kustbevakningslag (2019:32).

Tillförsel av
farliga ämnen

Nordsjön &
Östersjön

Pågående

Rör bl.a. brottsbekämpning och
omfattar brott som rör förorening från
fartyg och fritidsbåtar.

Lagen (1980:424) om åtgärder
mot förorening från fartyg.

Tillförsel av
farliga ämnen

Nordsjön &
Östersjön

Pågående

Bestämmelser om förbud mot
förorening från fartyg, mottagning av
skadliga ämnen från fartyg, fartygs
konstruktion, tillsyn och andra åtgärder
för att förebygga eller begränsa
förorening från fartyg.

Tillförsel av
farliga ämnen

Nordsjön &
Östersjön

Pågående

Lagen avser skydd av den marina
miljön och omfattar bestämmelser om
att de som färdas i den ekonomiska
zonen eller som bedriver verksamhet
där skall vidta åtgärder för att undvika
skador på den marina miljön.

Tillförsel av
farliga ämnen

Nordsjön &
Östersjön

Pågående

Lagen omfattar bestämmelser som
gäller de produkter avsedda för
fritidsbåtar. Tillverkare och importörer
av produkterna ansvarar för att
produkterna uppfyller väsentliga
säkerhets- och miljökrav när de släpps
ut på marknaden.

Förordningen (1980:789) om
åtgärder mot förorening från
fartyg.
Lag (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon.
Förordning (1992:1226) om
Sveriges ekonomiska zon.

Lag (1996:18) om vissa
säkerhets- och miljökrav på
fritidsbåtar.
Förordning (2016:98) om
fritidsbåtar och vattenskotrar.

Åtgärder från det första åtgärdsprogrammet 2015 (Havs- och vattenmyndighet 2015a)
ÅPH 15, ÅPH 17

Se tabell 25

ÅPH 16, Tillsynsprojekt
förorenade sediment

Tillförsel av
farliga ämnen

Nordsjön &
Östersjön

Pågår.
Åtgärden är
delvis
genomförd i
och med
regeringsuppd
raget om
förorenade
sediment85

Åtgärden kommer fortsätta in i nästa
förvaltningsperiod.

ÅPH 18, Identifiera de ämnen
som kan förekomma i
utgående vatten från
avloppsreningsverk i sådana
halter att de riskerar att
påverka havsmiljön negativt.
Vidare, att med avseende på
de identifierade riskerna,
utreda behov av och utifrån
sådana behov ta fram
generella
utsläppskrav/vägledande
riktvärden, tillämpliga
kontroll-/mätmetoder samt
vägledning för tillsyn och
prövning (ÅPH 18 - Utgår)

Tillförsel av
farliga ämnen

Nordsjön &
Östersjön

Åtgärden
utgår.

Åtgärden påbörjad. Aktiviteter för att
minska utsläpp av farliga ämnen från
avloppsreningsverk pågår inom ramen
för vattenmyndigheternas
åtgärdsprogram samt Helcom, Ospar
och EU. Fortsättningsvis föreslås
därför ÅPH 18 att utgå ur
åtgärdsprogrammet för havsmiljön.

85

Regeringsuppdrag till Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut, Havs- och
vattenmyndigheten och länsstyrelserna att genomföra insatser för att förbättra kunskapen om förorenade sediment i sjöar och
kustområden (2019) https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/omoss/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/forbattrad-kunskap-for-hantering-av-fororenade-sediment-2019.html
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I uppdateringen av åtgärdsprogrammet har vissa brister identifierats. Detta kopplar bl.a. till att det
fortsatt finns osäkerheter i nuvarande bedömning av åtgärdsbehovet. De ämnen och effekter som
omfattas av befintliga indikatorer utgör enbart en begränsad del av problemet med farliga ämnen
från mänskliga aktiviteter i havsmiljön. Kunskapen om förekomst och risker i havsmiljön är
bristfällig för majoriteten av de ämnen som idag används och släpps ut. Dessutom tillkommer
risker för kombinationseffekter från samtidigt förekommande ämnen. Sådana effekter är svåra att
förutse, påvisa och härleda tillbaka till de ämnen som orsakar dem. För att minska osäkerheterna
i bedömningen av miljöstatus och för att identifiera ytterligare åtgärdsbehov är det därför, utöver
ovanstående åtgärder, angeläget med fortsatt kunskapsuppbyggnad och utveckling av
miljöinformation och indikatorer rörande utsläpp, tillförsel, förekomst och effekter av farliga ämnen
i havsmiljön.

4.8.5

4.8.5.1

Undantag från att uppnå god miljöstatus avseende koncentration och effekter av
farliga ämnen (deskriptor 8) samt farliga ämnen i fisk och andra marina livsmedel
(deskriptor 9)
Undantag och grund enligt havsmiljöförordningen

För grundläggande information om hantering av undantag i Sverige se kapitel 3. Undantag från
att nå god miljöstatus 2020 för farliga ämnen föreslås för både Västerhavet och Östersjön.
Undantag för farliga ämnen gjordes redan i det första åtgärdsprogrammet 2015, men kan nu
preciseras ytterligare med avseende på specifika ämnen. Undantaget motiveras främst av att
naturliga förhållanden inte tillåter en snar förbättring (29 § 4 havsmiljöförordningen).
Inom vattenförvaltningen förekommer också undantag när det gäller ett antal farliga ämnen dels i
form av tidsfrist, dels som mindre strängt krav. Då dessa undantag också ses över kan
bedömningen komma att ändras eftersom kraven behöver vara samordnade mellan
vattenförvaltningen och havsmiljöförvaltningen. Detta gäller också bedömningen av när god
miljöstatus kan nås.
4.8.5.2

Precisering av undantag i Västerhavet

De ämnen av så kallade PBT-ämnen86 som inte klarade sina tröskelvärden vid bedömningen av
miljötillståndet 2018 var polybromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver och tributyltenn (TBT).
Ytterligare undantag föreslås inte i Västerhavet eftersom övriga ämnen klarade sina
tröskelvärden förutom cesium-137 i havsvatten som förväntas klara värdena vid nästa bedömning
2024 utifrån nuvarande trender. Tröskelvärden för utsläpp av olja och oljeliknande föreningar
klarades inte men trenden är stadigt nedåtgående.
4.8.5.3

Precisering av undantag i Östersjön

De PBT-ämnen som inte klarade tröskelvärdena är PBDE och kvicksilver och för Egentliga
Östersjön även TBT. Av övriga ämnen klarades inte tröskelvärdena för kadmium samt dioxin och
dioxinlika PCB i Egentliga Östersjön. Ytterligare undantag föreslås inte i Östersjön då cesium-137
inte klarade tröskelvärdena men förväntas göra det vid nästa bedömning 2024 utifrån nuvarande
trender. Liksom i Västerhavet klarades inte värdena för utsläpp av olja och oljeliknande
föreningar, även om trenden är stadigt nedåtgående. På grund av detta finns inte behov för
undantag.

86

allmänt förekommande, beständiga, bioackumulerande och toxiska ämnen enligt direktiv 2008/105/EG
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Farliga ämnen i fisk och andra marina livsmedel
Undantag från att nå god miljöstatus 2020 för farliga ämnen i marina livsmedel föreslås i
Östersjön. Undantaget motiveras främst av att naturliga förhållanden inte tillåter en snar
förbättring (29 § 4 havsmiljöförordningen). Även om tillförseln av farliga ämnen minskar kommer
det att ta lång tid innan halterna i fisk minskar eftersom många av de långlivade ämnena finns
kvar i ekosystemet. Åtgärder för att minska tillförseln av olika farliga ämnen har pågått under lång
tid och genomförandet av alla åtgärder i det första åtgärdsprogrammet innebär minskande halter
på sikt. Det är dioxiner och dioxinlika PCB:er som är grund för undantaget. På grund av höga
halter av dessa ämnen i fisk har Sverige också begärt och fått ett undantag från saluföringsförbud
enligt förordning (EG) 1881/2006. Detta motiverar undantag även enligt havsmiljöförordningen.
För mera information om dioxin och dioxinlika PCB se tidigare beskrivning om undantag ovan om
koncentrationer och effekter av farliga ämnen.
Motivering för undantag för de enskilda ämnena
TBT: Det är förbjudet att använda färg som innehåller TBT på båtskrov och även förbjudet att ha
gammal färg på skrovet. Trots detta finns det indikationer på att det fortfarande finns TBT på
skroven och därmed finns det fortfarande en tillförsel av TBT till havsmiljön. Det förekommer
också rester av TBT i förorenade områden (mark och sediment) som riskerar att spridas till
vattenmiljön och som kan ha en stor påverkan lokalt och ett arbete pågår inom ramen för åtgärd
16 i det första åtgärdsprogrammet. Då TBT är en mycket långlivad förening är det svårt att avgöra
när värdena kommer att ligga stabilt under tröskelvärden.
PBDE: Ämnena används som flamskyddsmedel och det har beslutats att produktion och
användning av vissa av ämnena ska upphöra. Främsta källan till utsläpp är idag läckage från
produkter och otillräcklig sophantering. Det handlar främst om landbaserade källor och åtgärdas
därför inte inom havsmiljöförvaltningen. Inom vattenförvaltningen har spridningen av PBDE
bedömts vara sådan att det saknas tekniska förutsättningar för att genomföra åtgärder, vilket
innebär att även om halterna minskar så bedöms det vara svårt att klara tröskelvärdena inom
överskådlig framtid.
Kvicksilver: Kvicksilver är en naturligt förekommande metall som historiskt använts i många
tillämpningar. Idag är det förbränning av fossila bränslen som är den främsta källan och
spridningen kan vara mycket långväga genom atmosfären. Kvicksilver kan också lakas ur marken
beroende på markanvändningen och då även tillföras havet via vattenvägar. Förutom de
långväga transporterna där källorna måste åtgärdas genom internationellt arbete så kan inte de
landbaserade källorna åtgärdas inom havsmiljöförvaltningen. Inom vattenförvaltningen har
spridningen av kvicksilver bedömts vara sådan att det saknas tekniska förutsättningar för att
genomföra åtgärder, vilket innebär att även om halterna minskar så bedöms det vara svårt att
klara tröskelvärdena inom överskådlig framtid.
Kadmium: Kadmium är en naturligt förekommande metall som historiskt haft olika
användningsområden inom industrin och som fortfarande används i batterier. Spridning sker idag
via atmosfären bland annat genom förbränning av fossila bränslen och via vattenvägar genom
användning av konstgödsel som innehåller kadmium. Den största tillförseln sker från
landbaserade källor och kan inte åtgärdas inom havsmiljöförvaltningen.
Dioxiner och dioxinlika PCB: Dioxiner bildas oavsiktligt vid förbränning av vissa material och vid
vissa industriprocesser som inkluderar klor. PCB har producerats som en industrikemikalie för
olika ändamål. En stor del av dagens tillförsel sker via utsläpp till luft från landbaserade källor och
kan inte åtgärdas inom ramen för havsmiljöförvaltningen. Förorenade områden med
fibersediment kan dock ha en stor påverkan lokalt och ett arbete pågår inom ramen för åtgärd 16
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i det första åtgärdsprogrammet. Även om det sker en långsam minskning av halterna i biologiskt
material så ses inga minskningar i atmosfäriska tillförseln och det är därför svårt att avgöra när
värdena kommer att ligga stabilt under tröskelvärden.
4.8.5.4

Åtgärder för att sträva mot god miljöstatus

Även om tillförseln av farliga ämnen minskar kommer det att ta lång tid innan halterna minskar
och innan effekterna upphör. Åtgärder för att minska tillförseln av olika farliga ämnen har pågått
under lång tid och genomförandet av alla åtgärder i det första åtgärdsprogrammet innebär
minskande halter på sikt. Det tillkommer också nya åtgärder i detta åtgärdsprogram inom några
specifika områden.

4.9 Marint skräp
Med marint skräp menas fasta föremål och material som har tillverkats eller bearbetats av
människor och som avsiktligt kastas eller oavsiktligt förlorats i den marina och kustnära miljön.
Det inkluderar även föremål och material som transporterats till havsmiljön från aktiviteter på
land. Marint skräp kan bestå av olika material som vanligen kategoriseras enligt: plast, gummi,
textil, papper, kartong, glas, keramik, metall och behandlat/bearbetat trä. Marint skräp
förekommer på stränder, i vattenmassan, på havsbotten och i sediment. Det förekommer både
som stora föremål (makroskräp) och som mindre delar eller partiklar (mikroskräp).
Miljöövervakningen av marint skräp sker idag på stränder och havsbotten. Mätningar av skräp på
stränder täcker in hela Sveriges kust. Mätningar på havsbotten sker i samband med
övervakningen av bottenlevande fisk i Västerhavet och i Egentliga Östersjön d.v.s. inte i Bottniska
viken där trålning inte förekommer. För mikroskräp sker ingen övervakning då det saknas en
fastställd metodstandard både nationellt och internationellt.
Marint skräp kan orsaka skador hos marina organismer på individnivå exempelvis genom
kvävning och insnärjning. Dessutom finns en problematik kopplad till den kategori av marint skräp
som utgörs av förlorade fiskeredskap eftersom dessa föremål (t.ex. nät, burar) kan fortsätta att
fånga fisk och skaldjur utan att någon tar hand om denna fångst, så kallat spökfiske.
Marint skräp orsakar även skada socialt och ekonomiskt då vissa kustkommuner drabbas av
stora mängder på grund av sitt geografiska läge (Naturvårdsverket 2013). Också yrkesfiskare
drabbas ekonomiskt av marint skräp till havs, genom exempelvis förstörda redskap (och
därigenom förstörd eller förlorad fångst) eller genom att de måste avsätta tid för att rensa
redskapen från skräp (Hall 2000).

4.9.1

Nya åtgärder mot marint skräp

En stor mängd pågående åtgärder bidrar till att minska risken för marint skräp i Sverige, ett urval
av dessa listas i tabell 33. I tabell 29 presenteras förslag på nya och modifierade åtgärder, utöver
redan beslutade åtgärder och existerande åtgärdsarbete, som ska medverka till att
miljökvalitetsnormen följs.
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Tabell 29. Förslag på nya och modifierade åtgärder till uppdatering 2021 för marint skräp.
Åtgärdsnamn

Aktivitet eller
mänsklig
verksamhet som
åtgärden riktas mot87

Relevant
miljökvalitetsnorm
(MKN) samt
kriterium för god
miljöstatus88

Hänvisning till
faktablad

Omfattning

Produkt- och
materialutveckling
gällande fiskeredskap
(ÅPH 56)

Fångst av fisk och
skaldjur
(yrkesmässigt, på
fritiden)

MKN E.1

Åtgärdsfaktablad 56

Nordsjön och
Östersjön

Åtgärdsfaktablad 1989

Nordsjön och
Östersjön

Kriterium för god
miljöstatus D10C1

Behandling och
bortskaffande av
avfall
Modifierade åtgärder från det första åtgärdsprogrammet
Främja en effektiv
och hållbar insamling
och mottagning av
förlorade
fiskeredskap samt
förebygga förlusten
av nya (ÅPH 19 –
Modifieras)

Fångst av fisk och
skaldjur
(yrkesmässigt, på
fritiden)

MKN E.1
Kriterium för god
miljöstatus D10C1

Behandling och
bortskaffande av
avfall

Nya åtgärder som främst motiverats av andra miljökvalitetsnormer men också bidrar till detta temaområde
Stärkt tillsyn och
förbättrad hantering
av redskap inom
fritidsfisket (ÅPH 47)

Fångst av fisk och
skaldjur
(yrkesmässigt, på
fritiden)
Behandling och
bortskaffande av
avfall

4.9.2

MKN E.1, C.3 och C.4

Åtgärdsfaktablad 47

Kriterium för god
miljöstatus D1C1,
D3C1, D10C1

Nordsjön och
Östersjön

Nuvarande status gällande miljökvalitetsnormen för marint skräp

Miljökvalitetsnorm E.1 Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från skräp
Miljökvalitetsnorm E.1 bedöms inte följas.
Indikatorer för MKN E.1:
E1.1 Mängd skräp på stränder
Målvärdet för E.1.1 är satt till ökande antal referensständer som uppvisar nedåtgående trend i
mängden skräp.
E.1.2 Mängd skräp på botten
Målvärdet för E.1.2 är satt till ökande antal havsbassänger som uppvisar en nedgående trend i
mängden skräp.
Faktablad med mer information och utförlig beskrivning av bedömning av indikatorerna finns
på: Indikatorer för miljökvalitetsnormer (HVMFS 2012:18 bilaga 3 del B)

87

Havsmiljödirektivet (2008/56/EG), bilaga III, tabell 2b

88

Havs- och vattenmyndighets föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt
miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön.

89

Uppdaterat faktablad för modifiering av ÅPH 19 finns i bilaga 3. För ursprungligt faktablad, se Havs- och vattenmyndigheten
2015a.
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För bedömning av indikator E.1.1, mängden skräp på stränder, är det endast en strand i södra
Östersjön, Nybrostrand, som klarar målvärdet, se tabell 30. Fyra stränder visar en signifikant
ökning av antal skräp, samtliga i Skagerrak Det ska dock poängteras att det mesta av skräpet på
dessa stränder bedöms komma ifrån andra länder/andra delar av Nordsjön. Nationella åtgärder
för att förhindra skräp att nå havsmiljön får rimligtvis en begränsad effekt på antalet skräp på
stränder i de här fallen. Övriga stränder uppvisar inte signifikanta resultat vilket gör en framtida
bedömning om skräpmängder svår. Då målvärdet för E 1.1 är ett ökande antal referensstränder
som uppvisar nedåtgående trend i mängden skräp blir bedömningen att målvärdet inte klaras
eftersom den svaga ökningen endast består av en strand.
Tabell 30. Sammanfattning bedömning av indikator E.1.1.
Stränder i Skagerrak

Bedömningsområde

Indikatorbedömning

Ängklåvebukten

Skagerrak

Ökande trend

Edsvik

Skagerrak

Ökande trend

Haby

Skagerrak

Ingen signifikant trend

Gröderhamnsvik

Skagerrak

Ingen signifikant trend

Barrevik

Skagerrak

Ökande trend

Grönevik

Skagerrak

Ingen signifikant trend

Sudde strand

Kattegatt

Ingen signifikant trend

Järavallen/Sjöängarna

Öresund

Ökande trend

Stränder I Kattegatt, Öresund och Östersjön

Bedömningsområde

Indikatorbedömning

Nybrostrand

Arkonahavet o S
Östersjön

Minskande trend

Mälarhusen

Bornholmshavet o
Hanöbukten

Ingen signifikant trend

Kårehamn strand/Skanviken

V Gotlandshavet

Ingen signifikant trend

Tofta

V Gotlandshavet

Ingen signifikant trend

Sjauster

Ö Gotlandshavet

Ingen signifikant trend

Nåtterö

N Gotlandshavet

Ingen signifikant trend

Rullsand

Bottenhavet

Ingen signifikant trend

Storsand

Bottenviken

Ingen signifikant trend

För indikator E.1.2., mängden skräp på botten, finns inte samtliga havsbassänger med i
bedömningen då alla bassänger inte provtas eller provtas väldigt sällan. Bedömningen innefattar
två havsbassänger från Västerhavet och tre havsbassänger från Östersjön. I Västerhavet visar de
två områdena en ökande trend och i Östersjön visar ett område minskad trend och två områden
uppvisar ingen trend (se tabell 31 och 32). Därmed blir bedömningen även här att målvärdet inte
klaras eftersom det endast är en havsbassäng som uppvisat en nedåtgående trend.
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Tabell 31. Sammanfattning bedömning av indikator E.1.2 i Östersjön.
Bedömningsområde/
Havsbassäng

Tröskelvärde

Observerat
värde

Bedömning

Tillförlitlig-het

Trend

Bornholmshavet och Hanöbukten

Nedåtgående
trend

Minskande
trend

Klarar målvärdet

Låg

Osäker

Östra Gotlandshavet

Nedåtgående
trend

Ingen trend

Klarar inte
målvärdet

Låg

Osäker

Västra Gotlandshavet

Nedåtgående
trend

Ingen trend

Klarar inte
målvärdet

Låg

Osäker

Tabell 32. Sammanfattning bedömning av indikator E.1.2 i Västerhavet.
Bedömningsområde/
Havsbassäng

Tröskelvärde

Observerat
värde

Bedömning

Tillförlitlig-het

Trend

Kattegatt

Nedåtgående
trend

Ökande trend

Klarar inte
målvärdet

Låg
"inte god
miljöstatus”

Osäker

Skagerrak

Nedåtgående
trend

Ökande trend

Klarar inte
målvärdet

Låg

Osäker

Miljökvalitetsnorm E.1 bedöms inte följas varvid fortsatta åtgärder är nödvändiga för att nå god
miljöstatus. Ökningen av trend är nu liten, minsta möjliga då endast en strand av 16 övervakade
visar på en minskad trend. Data är mycket variabelt från år till år på vissa stränder och
tidsserierna är relativt korta. Även för bottenskräpet är det endast en havsbassäng som uppvisar
en minskad trend av mängden skräp. Flera åtgärder så som information kräver både långsiktighet
och upprepning och behöver nötas in för att få bestående förändringar av beteenden.
I bedömningen av miljötillståndet 2018 konstateras att varken Östersjön eller Nordsjön uppnår
god miljöstatus för marint skräp (Havs- och vattenmyndigheten 2018a).

4.9.3

Aktiviteter som bidrar till marint skräp

Källorna till skräpet på stränder och havsbottnen bedöms likartade, men den typ av avfall som
förekommer på stränder resp. havsbottnen skiljer sig åt på grund av att alla typer av skräp inte
sjunker ner till bottnen.
Ca 20 % av det skräp som hamnar i den marina miljön beräknas komma från havsbaserade
källor och 80 % från landbaserade källor (Marlin 2013). De landbaserade källorna utgörs främst
av rekreation och turism, av avloppsvatten och dagvatten, bristande avfallshantering samt brister
i hur avloppsvatten och dagvatten hanteras. Havsbaserade källor till marint skräp utgörs främst
av kommersiell sjöfart (passagerar- och lastfartyg), fiske- och fritidsbåtar. Men även aktiviteter
såsom vattenbruk, vindkraft, oljeriggar och gasinstallationer bidrar till det marina skräpet.
Dessutom kan naturkatastrofer såsom översvämningar och stormar bidra till förekomsten av
marint skräp.
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Figur 15. Den procentuella fördelningen av aktiviteter och källor för alla stränder som ingår i den nationella miljöövervakningen i
Skagerrak (från faktablad för indikator E.1.1).
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Figur 16. Den procentuella fördelningen av aktiviteter och källor för alla stränder som ingår i den nationella miljöövervakningen i
Kattegatt, Öresund och Östersjön (från faktablad för indikator E.1.1).

Plastföremål är det vanligaste förekommande skräpet (60–90% av skräpföremålen) och kan
bestå av allt från små plastbitar till tunnor, förlorade fiskeredskap och kasserade fritidsbåtar.
Eftersom plast bryts ner långsamt och haven varje år tillförs stora mängder plastskräp är det
oundvikligt att mängderna av plastföremål i haven ökar. De plastföremål som är särskilt
förekommande i nedskräpningssammanhang, med risk för skada vattenlevande organismer och
djur, utan inbördes rangordning är:
•
•
•
•

Cigarettfimpar
Förlorade fiskeredskap
Förpackningar för godis, glass och snabbmat
Förpackningsplast från industri och handel
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•
•
•
•
•

Plastbestick och sugrör
Plastfragment inklusive från expanderad polystyren
Plastkapsyler och lock
Plastpåsar
Rep, snören och nätdelar

I jämförelse med andra konsumtionsprodukter bedöms förlorade fiskeredskap men även
fiskerelaterade föremål så som nätdelar och fiskelinor innebära störst skaderisk i den marina
miljön på grund av dess risk för insnärjning (SOU 2018:84).
För stränder i Skagerrak identifieras 70 % av skräpet som fiskerelaterat (rep, snören, nät), medan
motsvarande siffra för stränder i Östersjön är 3 % (figur 15 och 16) (se även faktablad för
indikator E.1.1).
Det saknas idag säkerställda uppgifter gällande mängder av förlorade fiskeredskap som finns i
den svenska havsmiljön. Redskapen återfinns generellt inte på stränder där mätningar utförs.
Anledningar till det kan vara att hela redskap är för tunga eller att de har tyngder som gör att de
inte spolas upp på stränder samt att de trasslar ihop sig och fastnar på botten eller på vrak samt
att nät- och burfiske inte heller bedrivs i områden där mätningar genomförs. Att det förekommer
stora mängder förlorade fiskeredskap i den marina miljön bekräftas bland annat utifrån de
draggnings- och upptagsinsatser som görs i svenska vatten.
Bland förlorade fiskeredskap återfinns redskap även från fritidsfisket. Då antalet svenska
fritidsfiskeutövare är 1,3 miljoner (SCB 2019a) så står denna grupp sannolikt för en betydande
del av de fiskeredskap som går förlorade.
De geografiska skillnaderna är stora gällande förekomsten av skräp. Mängden är betydligt större i
Skagerrak jämfört med Kattegatt, Öresund och Östersjön. Skillnaden beror till stor del på den
stora mängden skräp som kommer med havsströmmar från Nordsjön till Bohuskusten.
Bohuslän är ett av Europas värst drabbade områden av marin nedskräpning. Det uppskattas att 1
m3 skräp i timmen spolas upp på stränderna. Samtidigt bedöms att ca 80% av det skräpet
kommer med strömmar från Nordsjön (figur 17) d.v.s. är skräp som inte har genererats i Sverige
(Svärd 2013).

Figur 17. Bilden visar strömmar som för med sig skräp från Nordsjön till svenska Bohuskusten (Svärd 2013).
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4.9.4

Åtgärdsbehov avseende marint skräp

En analys har utförts av i vilken grad existerande åtgärder bidrar till att minska relevanta
belastningar och källor till marint skräp. Detta beskrivs inledningsvis. I tabell 33 ges också en
översikt av redan beslutade åtgärder (urval) kopplat till marint skräp. Då det bedöms finnas ett
åtgärdsbehov presenteras därefter förslag på nya och modifierade åtgärder som bidrar till att
minska mängden marint skräp.
4.9.4.1

Existerande regelverk och pågående åtgärder

Fiskerelaterat skräp
Som konstaterats identifieras merparten av skräpet på stränder i Skagerrak som fiskrelaterat. Det
finns krav på märkning av fiskeredskap enligt Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om
märkning och utmärkning av fiskeredskap, vilket bidrar till att minska uppkomsten av förlorade
redskap. Inom ramen ÅPH 19 i det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön, har arbete med att
främja en effektiv och hållbar insamling och mottagning av förlorade fiskeredskap genomförts.
Ett antal draggningsprojekt har genomförts i Östersjön där stora mängder redskap har tagits upp.
Projektet MARELITT Baltic har kartlagt förlorade fiskeredskap i södra Östersjön och därmed
bidragit till värdefull kunskap gällande även bästa metod för hur upptaginsatser bör utföras.
Upptagsåtgärder utefter västkusten har genomförts vilka visar på att det även här finns flera
områden med stora mängder förlorade fiskeredskap.
Eftersom fiskeredskap fortsatt bedöms vara en källa till marint skräp som dessutom orsakar stor
skada, kommer arbetet med ÅPH 19 fortsätta. Det finns där ett mycket stort behov av
kartläggning av hot-spots områden, upptagsinsatser av förlorade fiskeredskap samt ett fortsatt
utvecklande arbete gällande omhändertagande av redskapen så som återvinning. Åtgärden
föreslås dessutom modifieras (se vidare under Behov av nya åtgärder). Inrapportering av förluster
är viktigt för att få ett helhetsgrepp om problemet och här pågår nu utveckling av ett
inrapporteringssystem. Gällande insamling och mottagning av redskap har en återvinningscentral
startats i Sotenäs vilka tar emot och sorterar fiskeredskap. Där har även Fiskereturen startats, en
insamlingstjänst för mottagning och återvinning av uttjänta fiskeredskap. Fiskereturen är ett
initiativ av Båtskroten, Sotenäs kommun, Håll Sverige Rent och Fiskareföreningen Norden med
stöd från Havs- och vattenmyndigheten.
2019 beslutade EU om ett direktiv för minskning av engångsplatser (2019/904/EU), s.k.
engångsplastdirektivet90. I direktivet fastställs bland annat att ett producentansvar gällande
förlorade fiskeredskap skall införas i respektive medlemsstat. Regeringen utreder nu hur Sverige
ska genomföra direktivets olika delar, inklusive producentansvaret för förlorade fiskeredskap.
Som led i detta har Havs- och vattenmyndigheten utrett och föreslagit de författningsändringar
som krävs för att genomföra samtliga krav som rör fiskeredskap. Införandet av utökat
producentansvar träder i kraft 31 december 2024 och förväntas leda till minskning av
förekomsten av fiskeredskap i havsmiljön.
Fiskeredskap är dock inte den enda typen av fiskerelaterat skräp; som redan beskrivits är rep och
snören den vanligast förekommande typen av fiskerelaterade skräp, och idag saknas det
åtgärder för att minska spridningen av dessa. Det finns därför ett behov av ytterligare åtgärder för
att minska det fiskerelaterade skräpet, se figur 18.

90

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på
miljön.
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Skräp från allmänheten
Utöver fiskerelaterat skräp utgör skräp från allmänheten en stor källa till skräpet på ständer både i
Västerhavet och i Östersjön. Inom detta område bedöms finnas omfattande lagstiftning för att
adressera dessa källor. Exempelvis är nedskräpning inte tillåtet, till och med lindrig nedskräpning
kan vara straffbart och kommunerna ansvarar för att återställa platser som skräpats ned.
Kommunerna ska även ta fram en avfallsplan för att förebygga och begränsa nedskräpning; ÅPH
23 i det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön innebär att kommunerna vid revidering av sina
avfallsplaner ska inkludera strategier för att minska tillförseln av marint skräp. Fortsatt
avfallsförebyggande arbete med fokus på marint skräp, i linje med denna åtgärd är därför
angeläget.
Ett specifikt exempel på skräp som fortsatt sprids i marin miljö är plastfragment inklusive fragment
från expanderad polystyren exempelvis från flytbryggor, bojar och sjömärken. Åtgärder för att
minska spridning av expanderad polystyren saknas idag. Ett ökat fokus på denna källa i
genomförandet av ÅPH 22 i åtgärdsprogrammet behövs därmed genom att kommunernas
avfallsplaner och program även inkluderar denna källa och att kvaliteten på flytbryggor vid
kommunala badplatser kontrolleras så de inte läcker fragment av expanderad polystyren.
Sammantaget bedöms de existerande åtgärderna som tillräckliga för att förhindra spridning av
skräp från allmänheten, men att genomförande av dessa behöver stärkas för att
miljökvalitetsnormen ska kunna följas, se figur 18 och 19. Vad gäller EU-direktivet om minskning
av engångsplaster (2019/904/EU) så innefattar detta de vanligaste typerna av skräp som
förekommer i den marina miljön och innehåller förbud mot plast i vissa typer av engångsprodukter
(såsom sugrör, tallrikar och bestick), fler typer av åtgärder såsom förbud mot plast i vissa typer av
engångsprodukter, krav på förbättrad insamling, krav på märkning och design samt åtgärder för
att höja medvetenheten om plast. Det svenska genomförandet av direktivet kan på sikt leda till
genomförande av nya åtgärder som leder till en minskning i uppkomst av plastrelaterat skräp. Det
nya direktivet bör även minska tillförsel av skräp från andra medlemsländer, vilket på sikt kan få
stor betydelse, framförallt för stränderna i Skagerrak där uppskattningsvis 80 % av skräpet som
sköljs upp på stränder på Bohuskusten kommer från ett annat land.
Skräp från sjöfart
Sjöfart bedöms stå för 4 % av det identifierande skräpet på referensstränder i Västerhavet och för
1 % i Östersjön. EU-direktivet om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och
lastrester (2000/59/EG) innebär att fartygsgenererat skräp ska lämnas i land. I Sverige verkar
detta direktivet tillsammans med Helcom-rekommendationen ”no special fee-system” vilket
innebär att hamnavgiften är densamma för ett fartyg, oavsett om avfall lämnas eller inte. I analys
av det svenska genomförandet av det s.k. mottagningsdirektivet bedöms efterlevnaden av
lagstiftningen som hög (Anthesis 2019). Ett nytt mottagningsdirektiv (EU/2019/883) kommer att
träda i kraft år 2021 med striktare regler. Sammantaget bedöms såväl lagstiftning som dess
genomförande vara fullgott med avseende marint skräp från sjöfart.
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Allmän nedskräpning

Fiskerelaterat

Sjöfart

Effekt existerande åtgärder

Genomförande-gap

Behov av nya åtgärder

Figur 18. Diagrammet illustrerar resultat av gap-analysen för indikator E.1.1, baserat på expertbedömning (för mer information
om gap-analysen, se bilaga 1 samt Farnelid m.fl. 2020). Stränder i Östersjön samt Kattegatt. Diagrammet illustrerar de
belastningar som bedöms vara mest relevanta för indikatorn. Staplarnas längd är en relativ uppskattning av belastningarnas
betydelse för indikator E.1.1. Staplarnas färger illustrerar Grönt: hur väl existerande åtgärder bedöms täcka belastningarna och en
uppskattning av existerande åtgärders effekt på dessa, Gult: genomförande-gap d.v.s. uppskattning av potential att minska
belastningar genom att stärka genomförandet av existerande åtgärder samt Rött: uppskattning av behov av nya åtgärder för att
minska belastningen.

Fiskerelaterat

Allmän nedskräpning

Sjöfart

Effekt existerande åtgärder

Genomförande-gap

Behov av nya åtgärder

Figur 19. Diagrammet illustrerar resultat av gap-analysen för indikator E.1.1, baserat på expertbedömning (för mer information
om gap-analysen, se bilaga 1 samt Farnelid m.fl. 2020). Stränder i Skagerrak. Diagrammet illustrerar de belastningar som
bedöms vara mest relevanta för indikatorn. Staplarnas längd är en relativ uppskattning av belastningarnas betydelse för indikator
E.1.1. Staplarnas färger illustrerar Grönt: hur väl existerande åtgärder bedöms täcka belastningarna och en uppskattning av
existerande åtgärders effekt på dessa, Gult: genomförande-gap d.v.s. uppskattning av potential att minska belastningar genom att
stärka genomförandet av existerande åtgärder samt Rött: uppskattning av behov av nya åtgärder för att minska belastningen.

Arbete inom havsmiljökonventionerna
Inom arbetet med de regionala havsmiljökonventionerna Ospar (Nordostatlanten) och Helcom
(Östersjön) har regionala aktionsplaner tagits fram för att förebygga och minska marint skräp.
Planerna ska utvärderas och uppdateras under 2020-2021. En ny rekommendation har beslutats
inom Ospar (rekommendation 2019/01) om minskning av marint skräp genom att införa
hållbarhetsutbildning för fiskare. Inom Helcoms aktionsplan står att gällande rekommendation
28E/10, tillämpning av no special fee system, behöver denna utvärderas. Det internationella
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arbetet är mycket viktigt då det marina skräpet inte stannar inom nationsgränserna. De regionala
aktionsplanerna har en pådrivande funktion även i det nationella arbete med marint skräp då det
gör tydliggör att detta är en fråga av stor vikt. Samtidigt föder det nationella arbetet in kunskap
och erfarenhet i de regionala aktionsplanerna.
4.9.4.2

Behov av nya åtgärder

Sammantaget finns visst förbättringsbehov fortsatt vad gäller förlorade fiskeredskap och
fiskerelaterade föremål.
En betydande del av de fiskeredskap som förloras härrör från fritidsfisket, ett problem som i
dagsläget inte adresseras. För denna grupp av utövare bedöms information och
medvetandehöjande insatser behövas, liksom bättre märkning av redskap och stärkt rapportering
av förluster av redskap.
För att minska förluster av redskap behövs ett stort fokus läggas på preventiva åtgärder. Detta
inkluderar förbättrade märkningslösningar för bättre lokalisering av redskap samt
redskapsutveckling. Även en högre grad av utveckling av alternativa redskap material behövs för
att minimera utsläpp av mikroplaster. Därför föreslås nu två nya åtgärder för uppdateringen av
åtgärdsprogrammet: en som relaterar till produkt- och materialutveckling av fiskeredskap (ÅPH
56) och en åtgärd som syftar till att stärka tillsyn och förbättra hantering av redskap inom
fritidsfisket (ÅPH 47).
Dessutom föreslås ÅPH 19 från det första åtgärdsprogrammet modifieras så att den också
inkluderar att en vägledning tas fram för handläggning av stöd för upptagsinsatser såsom inom
EHFF och LOVA. Detta för att få till stånd så effektiva upptagsinsatser som möjligt med avseende
på bl.a. var åtgärderna bör genomföras, bästa upptagsmetoder och nödvändig inrapportering.
Åtgärden modifieras också för att inkludera preventiva medvetandehöjande aktiviteter gällande
information och upplysning riktade till både fritidsfisket och yrkesfisket för att få till stånd en
minskning av det fiskerelaterade skräpet (snören, rep och nätdelar). Då detta utgör vanligt
förekommande plastföremål i nedskräpningssammanhang är det en viktig belastning/källa att
adressera för att miljökvalitetsnormen ska kunna följas.
Tabell 33. Sammanställning (urval) av befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete mot marint skräp.
Titel existerande åtgärd

Belastning

Omfattning

Status

Miljöbalken (1998:808) 15 kap. förbjuder
nedskräpning och dumpning av avfall

Mot nedskräpning och
dumpning av avfall

Nationell

pågående

Avfallsförordning (2011:927)

Mot nedskräpning och
dumpning av avfall

Nationell

pågående

Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser
om gaturenhållning och skyltning
(ansvarsfördelning, städning)

Mot nedskräpning allmänt

Nationell

pågående

Förordning (2014:1073) om producentansvar
för förpackningar

Mot nedskräpning allmänt

Nationell

pågående

Förordning (2001:512) om deponering av
avfall, ställer krav på lokalisering och
utformning

Mot nedskräpning allmänt

Nationell

pågående

Förordning (2005:220) om retursystem för
plastflaskor och metallburkar

Mot nedskräpning allmänt

Nationell

pågående

Miljöbalken och relaterade förordningar
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Vägledning till kommuner om strategiskt
arbete mot nedskräpning91

Mot nedskräpning allmänt

Nationell

pågående

Engångsplastdirektivet92

Mot nedskräpning från
engångsplast-produkter
samt fiskeredskap av plast

Hela EU

pågående

Förordningen (2018:58) om bidrag till
strandstädning

Kustkommuner, enskilt
eller tillsammans, kan
söka bidrag för
strandstädning

Nationell

pågående

Förordningen (1994:1236) om
producentansvar för däck

Mot nedskräpning och
dumpning av avfall

Nationell

pågående

Förordning (2016:1041) om plastbärkassar

Motnedskräpning i
allmänhet

Nationell

pågående

Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening
från fartyg (fast avfall), samt Förordning
(1980:789) om åtgärder mot förorening från
fartyg

Mot förorening från fartyg

Nationell

pågående

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot
förorening från fartyg Sjöfartsverkets
föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2001:12)
om mottagning av avfall från fartyg; Gäller
kommersiella sjöfarten och fisket; fast avfall

Mot förorening från fartyg

Nationell

pågående

Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket
och fiskerinäringen

Mot förlorade och uttjänta
fiskeredskap.

Nationell

pågående

Jordbruksverkets Havs- och fiskeriprogram
2014–2020 Stöd för åtgärder mot förlorade
fiskeredskap ex: insamling, mottagande och
återvinning av förlorade fiskeredskap samt
kommunikationsinsatser

Mot förlorade och uttjänta
fiskeredskap

Nationell

pågående

Ospar: regional aktionsplan för att minska
marint skräp i Nordostatlanten (Ospar
Agreement 2014-1) åtgärder mot marint skräp
sker genom regional samverkan och frivilliga
nationella åtgärder

Mot gränsöverskridande
påverkan av marint skräp

Nordostatlanten

pågående

Ospar rekommendation 2019/19 minskning av
marint skräp genom att implementera Fishing
for Litter projekt

Mot marint skräp från
fiskesektorn samt skapa
förutsättningar inom fisket
för att omhänderta skräp
från andra sektorer

Nordostatlanten

pågående

Skatt på plastbärkassar

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om
märkning och utmärkning av fiskeredskap Om
rapporteringsskyldigheten förlorade
fiskeredskap:
Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om
resurstillträde och kontroll på fiskets område,
samt:
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot
förorening från fartyg
Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd
(SJÖFS 2001:12) om mottagning av avfall från
fartyg

91

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6551-5.pdf?pid=7406

92

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på
miljön
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Ospar rekommendation 2010/01 minskning av
marint skräp genom att implementera
hållbarhetsutbildning för fisket

Mot marint skräp från
fiskesektorn

Helcom: regional aktionsplan mot marint skräp
i Östersjön (Helcom rekommendation 36/1)
åtgärder mot marint skräp sker genom
regional samverkan och genom frivilliga
nationella åtgärder

Nordostatlanten

pågående

Östersjön

pågående

Helcom rekommendation 28E/10 Tillämpning
no special fee system för att skapa incitament
att lämna avfall i hamn

Avfall från kommersiell
sjöfart och fisket samt
skräp som fastnar i
redskap vid ordinarie fiske

Östersjön

pågående

Regeringsuppdrag till Naturvårdsverket om
mikroplaster (2015-2017), ska identifiera
viktigare källor och spridningsvägar i Sverige
och föreslå åtgärder

Mot utsläpp av
mikroplaster i havet

Nationellt

Avslutat

Projekt, inklusive medvetandegörande och
opinionsbildande insatser, mot nedskräpning.
Fishing for Litter (Simrishamns kommun)

Mot skräp som redan finns
i den marina och kustnära
miljön

Vissa projekt är
nationella andra
fokuserar på
västkusten eller
ostkusten

pågående

Insamling och återvinning av oljebaserat
marint skräp
2015 (Smögens fiskeauktion)
Städa Sverige/vatten (Idrottens
miljöorganisation) Städa Sverige/strand (se
ovan) Städa Sverige/älv (se ovan)
Clean Up Kust (Håll Sverige Rent) Ren och
Attraktiv Kust i Bohuslän

Åtgärder från det första åtgärdsprogrammet 2015 (Havs- och vattenmyndighet 2015a)
ÅPH 19

Se tabell 29

ÅPH 20, Att i samverkan med Naturvårdsverket
ta fram en riktad nationell
informationskampanj till allmänhet och
konsumenter

Konsument- och
beteenderelaterat skräp
marin miljö

Nordsjön och
Östersjön

Genomförd

ÅPH 21, Att stödja initiativ som främjar,
organiserar och genomför strandstädning i
särskilt drabbade områden

Ilandflutet skräp

Främst Skagerrak

Pågående

ÅPH 22, Att bedriva strategiskt arbetet genom
inkludering av marint skräp i relevanta
avfallsplaner och program inklusive de
kommunala avfallsplanerna där
avfallshanteringens betydelse för uppkomst av
marint skräp belyses. Materialströmmar av
plast behöver prioriteras och styrmedel
utredas i syfte att minska förekomsten av
plastföremål so skräp i den marina miljön

Skräp ifrån landbaserade
källor i Sverige

Nordsjön och
Östersjön

Pågående men
där problemet
med förekomst av
expanderad
polystyren till den
marina miljön
behöver belysas.

ÅPH 23, Att vid revidering av de kommunala
avfallsplanerna identifiera och belysa hur
avfallshanteringen kan bidra till att minska
uppkomsten av marint skräp samt sätta upp
målsättningen för ett sådant arbete

Skräp ifrån landbaserade
källor i Sverige

Nordsjön och
Östersjön

Pågående
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I uppdateringen av åtgärdsprogrammet har vissa brister identifierats avseende marint skräp, bl.a.
kopplat till data och övervakning. Data visar att mängden skräp på vissa stränder kan variera
mycket från år till år, medan andra stränder har mindre variation mellan mätningarna. Generellt
finns det avsevärt mycket mer variation mellan åren på stränder i Skagerrak och orsakerna till det
bör undersökas innan en statistisk trendanalys genomförs. Både dramatiska ökningar och starka
minskningar observeras som kan härledas till ökat och minskat antal skräp men mer sannolikt är
orsakad av olika undersökningsrutiner, ändrade städningsrutiner mellan undersökningar eller
annat som kan påverka representativiteten av data. För stränder i Kattegatt, Öresund och
Östersjön är data mer homogena men tidsserierna är inte längre än fyra år vilket gör det svårt att
bedöma tidstrender. Förekomsten av skräp kan också vara känslig för bland annat extrema
väderförhållanden och för enstaka slumpmässiga händelser t.ex. att ett fartyg tappar en del av sin
last och genom strömmar vilka påverkar strand som ingår i övervakningen. Mängden skräp kan
även påverkas av strandstädning då mätning av skräp på stränder kräver att stranden är ostädad
mellan undersökningar. Det finns även en stor osäkerhet kring källor till skräpet eftersom skräp
kan ha multipla ursprung samt huruvida skräpet kommer från strandbesökare eller om det har
transporterats från havet.

4.9.5
4.9.5.1

Undantag från att uppnå god miljöstatus avseende marint skräp
Undantag och grund enligt havsmiljöförordningen

För grundläggande information om hantering av undantag i Sverige se avsnitt kapitel 3. Undantag
från att nå god miljöstatus 2020 för marint skräp föreslås för Västerhavet men inte för Östersjön.
Undantaget gäller inte mikroskräp. Undantaget motiveras både av att Sverige inte själv ansvarar
för de åtgärder som skulle behöva vidtas (29 § 1 havsmiljöförordningen) och av att naturliga
förhållanden inte tillåter en snar förbättring (29 § 4 havsmiljöförordningen) då vi dels är beroende
av andra länders åtgärder och eftersom stora mängder skräp redan finns i havsmiljön.
4.9.5.2

Motivering

Västerhavet och framför allt Bohuskusten är mycket hårt drabbad av extern tillförsel av marint
skräp, eftersom skräp från hela Nordsjön driver med strömmar till Skagerrak. Av det skräp som
återfinns på stränderna uppskattas ca 80 % komma från andra länder. I underlaget till den EUgemensamma rekommendationen om tröskelvärde för skräp på stränder konstateras att den
svenska delen av Västerhavet hör till de allra mest belastade områdena inom EU. I
modellberäkningar som gjorts över minskning av skräp uppskattas tiden för att klara tröskelvärdet
till 4-5 förvaltningscykler, alltså omkring 2050.
4.9.5.3

Åtgärder för att sträva mot god miljöstatus

Även om all ny tillförsel av skräp upphör så finns redan mycket skräp som transporteras omkring i
havsmiljön. Detta kommer att finnas kvar under lång tid även om olika åtgärder för att samla in
det skulle bli framgångsrika. Genomförandet av åtgärderna i det första åtgärdsprogrammet för
havsmiljön kommer på sikt att innebära en minskning av mängden skräp som tillförs. Dessutom
tillkommer en ny åtgärd i detta åtgärdsprogram (se tabell). Genomförandet av
engångsplastdirektivet kommer också att innebära en minskning av belastningen såväl från
Sverige som från andra länder.
EU-ländernas gemensamma arbete med att ta fram tröskelvärden för att definiera god miljöstatus
för marint skräp har resulterat i rekommendation om tröskelvärde för makroskräp på stränder
2020. Detta gör det möjligt att inför bedömningen 2024 ta fram en kvantitativ definition av god
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miljöstatus och även att ta fram kvantitativa målvärden för indikatorerna till
miljökvalitetsnormerna.
4.9.5.4

När undantag inte föreslås

Mängden skräp i Östersjön är inte lika stor som i Västerhavet och Sveriges del av Östersjön
ligger redan nu nära det föreslagna tröskelvärdet för skräp på stränder som nämnts ovan. För
Östersjön är det också en större andel av skräpet som härrör sig från land vilket gör att åtgärder
får genomslag snabbare. Vi bedömer därför att det kan vara möjligt att nå god miljöstatus vid
nästa bedömning 2024 och att undantag därför inte är motiverat.
Då Sverige ännu inte definierat vad som kännetecknar god miljöstatus avseende mikroskräp finns
inte förutsättningar för att bedöma behovet av undantag för mikroskräp. Detta kan ändras när en
bedömning av status avseende mikroskräp kunnat göras.

4.10 Undervattensbuller
Den marina miljön är fylld med ljud av naturligt ursprung. Exempel på detta är vågor som bryter,
strömmar, samt nederbörd på vattenytan. Ljud genereras även av djurlivet i havet, t.ex. från
däggdjur och fiskar.
Ljud tillförs också den marina miljön genom mänskliga aktiviteter och verksamheter. Impulsivt
buller innefattar plötsliga höga ljud som på olika sätt stör, eller skadar, marina djur. De kan leda
till fysiska skador eller flyktbeteenden som påverkar känsliga djurs hälsa eller
fortplantningskapacitet negativt.
Kontinuerligt buller är betydligt mer utbrett i tid och rum än impulsivt buller. Denna typ av buller
har troligen en maskerande effekt på marina djurs kommunikation och hindrar därmed marina
djurs möjligheter att kommunicera, döljer deras parningsrop eller försvårar för dem att söka föda.
Det kan även orsaka flera kroniska effekter på ljudkänsliga organismer.
Miljökvalitetsnorm E.2 omfattar enbart impulsivt buller, därför behandlar åtgärdsprogrammet inte
kontinuerligt buller. Även kontinuerligt buller utgör troligen en betydande belastning på
havsmiljön, därför pågår arbete med att definiera tröskelvärden kopplat till det kontinuerliga
bullret. Effekten kan vara mindre akut vilket gör det svårare att definiera en hållbar belastning,
men är inte desto mindre ett viktigt pågående utvecklingsarbete.

4.10.1 Nya åtgärder mot undervattensbuller
Pågående åtgärder som bidrar till att minska impulsivt undervattensbuller listas i tabell 35. I tabell
34 presenteras förslag på en ny åtgärd, utöver redan beslutade åtgärder och existerande
åtgärdsarbete, som ska medverka till att miljökvalitetsnormen följs.
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Tabell 34. Förslag på nya åtgärder till uppdatering 2021 mot undervattensbuller.
Åtgärdsnamn

Aktivitet eller
mänsklig
verksamhet som
åtgärden riktas mot93

Relevant
miljökvalitetsnorm
(MKN) samt
kriterium för god
miljöstatus94

Hänvisning till
faktablad

Omfattning

Vägledning för att
förhindra att
seismiska
undersökningar
orsakar skadligt
impulsivt buller med
negativa effekter på
marina däggdjur (ÅPH
57)

Forsknings-,
undersökning- och
utbildningsverksamhet

MKN E.2

Åtgärdsfaktablad 57

Nordsjön och
Östersjön

Kriterium för god
miljöstatus D11C1

4.10.2 Nuvarande status gällande miljökvalitetsnormen för undervattensbuller
Miljökvalitetsnorm E.2 Mänskliga verksamheter ska inte orsaka skadligt impulsivt ljud i
marina däggdjurs utbredningsområden under tidsperioder då djuren är känsliga för störning.
Indikatorer till miljökvalitetsnormen E.2 saknas; bedömning är inte möjlig.

Miljökvalitetsnorm E.2 handlar specifikt om impulsivt bullers påverkan på marina däggdjur. Dessa
är särskilt beroende av hörseln för födosökande och kommunikation, men många övriga marina
djur är känsliga för impulsivt buller.
Funktionell indikator saknas till miljökvalitetsnorm E.2 och bedömning om normen följs är därför
inte möjlig. Däremot förs resonemang om belastningarna i kommande delar av temaavsnittet.
Vad gäller god miljöstatus har det i avsaknad av indikator inte heller varit möjligt att göra en
nationell bedömning av status för undervattensbuller (deskriptor 11) (Havs- och
vattenmyndigheten 2018a).
Arbetet med indikatorutveckling inklusive tröskelvärden för bedömning av status pågår inom EU:s
tekniska arbetsgrupp TG Noise samt inom de regionala havskonventionerna Helcom och Ospar.

4.10.3 Belastning och aktiviteter som bidrar till undervattensbuller
Impulsivt buller orsakas av ett flertal aktiviteter i havsmiljön. Störst risk för påverkan på marina
däggdjur tros i nuläget vara kopplat till impulsivt undervattensljud som uppstår vid anläggning av
infrastruktur; närmast all konstruktionsaktivitet i marin miljö genererar impulsivt buller. När man
pålar eller gräver i havsbottnen är det svårt att undvika att det bullrar, men tekniska åtgärder kan
minska bullernivån. Baserat på tillgänglig information är den vanligaste konstruktionsaktiviteten i
svenskt förvaltningsområde anläggning av havsbaserad vindkraft.

93

Havsmiljödirektivet (2008/56/EG), bilaga III, tabell 2b

94

Havs- och vattenmyndighets föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt
miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön.
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Andra källor till impulsivt buller är militära övningar och seismologiska undersökningar.
Seismologiska undersökningar är den vanligaste aktiviteten som ger upphov till impulsivt buller
som rapporteras till det internationella havsforskningsrådets (ICES) bullerregister.
Genom det internationella bullerregistret kan viss information om belastningens omfattning fås
t.ex. semikvantitativ information såsom förekomst och utbredning av impulsivt buller. Däremot är
informationen inte fullständig eftersom alla typer av aktiviteter som ger upphov till impulsivt buller
inte rapporteras. Detta beror på att många av de aktiviteter som ger upphov till impulsivt buller till
stor del saknar tillstånds- eller anmälningsplikt (till exempel pålning för att förstärka en mindre
brygga) och rapporteringen är därför bristfällig (Havs- och vattenmyndigheten 2018b).
Kontinuerligt buller orsakas främst av sjöfart, där buller från fartygens propellrar och maskin
sprider sig långväga och i områden med tät trafik leder till långvarigt förhöjda ljudnivåer.
Uppskattningar av hur utbredd belastningen är kan baseras på fartygsrutter, djup och
bottenegenskaper.

4.10.4 Åtgärdsbehov avseende undervattensbuller
En analys har utförts av i vilken grad existerande åtgärder regelverk bidrar till att minska
relevanta belastningar som ger upphov till impulsivt buller i svenskt förvaltningsområde. Detta
beskrivs inledningsvis. I tabell 35 ges också en översikt av befintliga regelverk och pågående
åtgärdsarbete mot impulsivt buller. Utifrån det åtgärdsbehov som identifierats presenteras också
förslag på ny åtgärd.
4.10.4.1 Existerande regelverk och pågående åtgärder
De aktiviteter som huvudsakligen bidrar till impulsivt buller bedöms vara seismiska
undersökningar, konstruktion av vindkraft och militär aktivitet.
I viss mån kan man vid genomförande av åtgärder eller byggnation i vatten undvika påverkan från
impulsivt buller genom att på olika sätt minska ljudnivåerna (t.ex. använda bubbelridåer eller
svagare pålningsmaskiner), undvika att genomföra högljudda aktiviteter då marina däggdjur är i
närområdet, eller planera bullrande aktiviteter under perioder då känsliga arter inte använder
området.
Impulsivt buller från anläggning av vindkraftverk begränsas genom att villkor ställs i samband
med tillståndsprövning enligt miljöbalken. I tillstånd fastställs ofta begränsningsvärden för
ljudnivåer eller tider på året när verksamheten inte får ske för att på så sätt undvika påverkan av
skadligt impulsivt ljud på marina däggdjur i deras utbredningsområden.
Det finns vägledning för föreslagna ljudnivåer som riskerar ge upphov till allvarlig miljöpåverkan
på tumlare riktad till konstruktion av havsbaserad vindkraft, till exempel Underlag för reglering av
undervattensljud vid pålning (Andersson m.fl. 2016b). Även andra marina däggdjur påverkas av
impulsivt ljud, men just tumlaren är särskilt känslig. Dessa nivåer ger vägledning för bedömning
av begränsningsvärden vilka kan villkoras i tillstånd, men det är osäkert om dessa ger tillräckligt
skydd för att säkerställa att normen följs.
I förslag till svenska havsplanerna enligt havsplaneringsförordning (2015:400) föreslås områden
som bedöms lämpliga för havsbaserad vindkraft. Två sammanfaller med skyddsvärda områden
för tumlare: Stora Middelgrund i Västerhavet och Södra Midsjöbanken i Östersjön. Båda områden
är idag utpekade Natura 2000-områden med avseende på bland annat tumlare, enligt 7 kap.
miljöbalken. Vid tillståndsprövning i ett Natura 2000-område krävs en specifik miljöbedömning,
enligt miljöbalken, som bl.a. ställer krav på att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en
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beskrivning av de åtgärder som vidtas för att undvika att den aktuella verksamheten bidrar till att
en miljökvalitetsnorm, t.ex. för havsmiljön, inte kan följas.
Sammantaget finns det flera existerande åtgärder som tillsammans bedöms ge goda
förutsättningar för att begränsa impulsivt buller i anläggningsfasen av havsbaserad vindkraft.
Syftet med villkor är ofta att förhindra att marina däggdjur, specifikt tumlare, skadas. Däremot
finns det behov av att stärka genomförandet genom att säkerställa att de begränsningsvärden av
ljudnivåer som används som vägledning vid prövning av vattenverksamhet är tillräckliga för att
inte ge upphov till skada hos tumlare.
Seismologiska undersökningar genomförs med tillstånd eller efter anmälan enligt lagen om
kontinentalsockeln. Då dessa delvis genomförs med tryckluftskanoner kan de ge upphov till
impulsivt buller. I de fall tillstånd krävs kan detta villkora hur, var och när arbetet genomförs, vilket
kan skydda marina däggdjur. Vilka villkor som ställs framgår inte i rapporteringen av aktiviteten till
ICES bullerregister och därför saknas sammanställning av krav på åtgärder som ställs för att
undvika att marina däggdjur störs av dessa undersökningar. Då aktiviteten enligt bullerregistret är
regelbundet förekommande ger försiktighetsprincipen skäl att vidta ytterligare åtgärder för att
försäkra att påverkan på marina däggdjur minimeras.
För användning av aktiva militära sonarsystem finns en sammanställning över möjliga
förebyggande åtgärder för att begränsa störning på marina däggdjur från impulsivt buller
(Johansson m.fl. 2013). För att göra en fullgod bedömning om på vilket sätt dessa åtgärder har
införlivats i Försvarsmaktens arbete behövs mer information och vidare utredning.
Gällande kontinuerligt buller driver Kanada, med stöd från bl.a. Sverige (Transportstyrelsen) och
EU ett arbete för att lyfta frågan om hur man kan minska buller från sjöfart till IMO:s
miljökommitté, MEPC. Även om det finns belägg för att vissa arter störs av kontinuerligt buller
eller att detta troligen maskerar deras kommunikationsmöjligheter, så saknas fortfarande enighet
om vilka ljudnivåer som ger en negativ effekt på populationsnivå. Detta försvårar åtgärdsarbetet
eftersom det inte går att bedöma effekt av åtgärder. När en hållbar nivå av kontinuerligt buller
definierats underlättas arbetet med att rikta åtgärder för att nå detta tillstånd i havsmiljön. De
kunskapshöjande insatser som behövs för att få bättre kunskap om hur åtgärdsbehoven ser ut
avseende undervattensbuller ingår inte i detta åtgärdsprogram, utan hanteras inom Regionala
Havskonventionerna Ospar och Helcom samt EU:s expertgrupp TG NOISE, där Sverige deltar.
4.10.4.2 Behov av nya åtgärder
Den aktivitet som inte bedöms täckas av befintliga styrmedel är seismiska undersökningar. Det
betyder inte att dessa orsakar betydande störningar för marina däggdjur i nuläget, men att det
finns risk för att detta sker. En ny åtgärd föreslås därför i syfte att förebygga potentiella negativa
effekter av seismologiska undersökningar (ÅPH 57). Genom att vägleda utförare om hur negativa
effekter på marina däggdjur kan undvikas, med fokus på svenska förhållanden och arter ämnar
Havs- och vattenmyndigheten minimera påverkan från en belastning som inte hanteras fullt ut i
dagsläget.
I tabell 35 beskrivs också befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete mot impulsivt buller.
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Tabell 35. Sammanställning (urval) av befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete mot impulsivt buller.
Titel existerande åtgärd

Belastning

Omfattning

Status

Miljöbalken (1998:808) 9 kap.

Buller (Havsbaserad
vindkraft)

Östersjön &
Nordsjön

Pågående

Miljöbalken (1998:808) 11 kap. vattenverksamhet

Buller (Havsbaserad
vindkraft)

Östersjön &
Nordsjön

Pågående

Havsplaneringsdirektivet 95 Införlivat i svensk lagstiftning genom
havsplaneringsförordning (2015:400)

Buller (Havsbaserad
vindkraft)

Östersjön &
Nordsjön

Pågående

Miljöbalken (1998:808) 2 kap. hänsynsregler

Buller (Alla relevanta
verksamheter)

Östersjön &
Nordsjön

Pågående

Miljöbalken (1998:808) 6 kap. krav på skyddsåtgärder för att bland
annat minska buller

Buller (Alla relevanta
verksamheter)

Östersjön &
Nordsjön

Pågående

Regional samordning och utveckling i expertgruppen Helcom-EN
Noise Expertgrupp med mandat från Helcoms medlemsländer

Tillförsel av
undervattensbuller

Östersjön

Pågående

Regional samordning och utveckling i expertgruppen ICG-NOISE
Expertgrupp med mandat från Ospars medlemsländer

Tillförsel av
undervattensbuller

Nordsjön

Pågående

Nationell referensgrupp om undervattensljud. För nationell
samordning av arbetet med undervattensljud. Inkluderar berörda
myndigheter och experter.

Tillförsel av
undervattensbuller

Östersjön &
Nordsjön

Pågående

Nationellt aktivitets-/belastningsregister som samlar in och bokför
uppgifter om ljudaktiviteter

Impulsivt buller

Östersjön &
Nordsjön

Pågående

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4.11 Biologisk mångfald
Termen biologisk mångfald sammanfattar variation inom arter, så kallad genetisk variation, samt
mellan arter och livsmiljöer i ett ekosystem (CBD 1992). En stor variation inom och mellan arter i
ett ekosystem höjer dess motståndskraft mot naturliga och mänskliga störningar.
Biologisk mångfald i svenska hav skiljer sig mellan havsområden naturligt beroende på rådande
miljöfaktorer. Västerhavet med dess naturligt höga salthalt och kontakt med stora havsområden i
Nordostatlanten hyser en stor artrikedom jämfört med norra delarna av Östersjön. Dock finns det
många arter i Östersjön som är endemiska, alltså inte finns någon annanstans, bland annat
eftersom salthalten är låg och utbytet med andra havsområden är begränsat vilket gör detta
område extra känsligt för störningar. Förutom miljöförhållanden i vattenmassan beror den
biologiska mångfalden även på den typ av havsbotten som förekommer, t.ex. substrat (sten, sand
etc.) och djup.

4.11.1 Nya åtgärder för att gynna biologisk mångfald
Biologisk mångfald är centralt för definitionen av god miljöstatus (deskriptor 1). Åtgärdsarbetet för
att följa miljökvalitetsnormerna är i de flesta fall inriktat på att minska belastningar. För att nå god
95

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU av den 23 juli 2014 om upprättandet av en ram för havsplanering
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status behöver vi dock kompletterande åtgärder som inriktas på att bevara eller återställa
biologisk mångfald. I tabell 37 finns en sammanställning (urval) av befintligt regelverk och
åtgärdsarbete som specifikt syftar till att skydda eller aktivt restaurera livsmiljöer och arter. I tabell
36 presenteras förslag på nya och modifierade åtgärder som direkt kopplar till detta temaområde
och som bedöms behövas för att stärka biologisk mångfald, utöver pågående åtgärdsarbete.
Det ska dock noteras att i stort sett alla åtgärder som minskar mänsklig påverkan också gynnar
biologisk mångfald. Många av de åtgärder, existerande eller nya, som presenteras inom andra
temaområden i rapporten och som syftar till att minska belastningar från mänskliga aktiviteter och
verksamheter, gynnar därför även biologisk mångfald.
Tabell 36. Förslag på nya och modifierade åtgärder till uppdatering 2021 för biologisk mångfald.
Åtgärdsnamn

Aktivitet eller
mänsklig
verksamhet som
åtgärden riktas
mot96

Relevant
miljökvalitetsno
rm (MKN) samt
kriterium för
god
miljöstatus97

Hänvisning
faktablad

Omfattning

Genomförande av pilotprojekt som ska
ge underlag till vägledning för
ekosystembaserad havsförvaltning på
havsområdesnivå (ÅPH 58)

Kopplar till samtliga
belastningar

Åtgärden syftar
till att alla MKN
ska kunna följas.

Åtgärdsfaktablad
58

Nordsjön och
Östersjön

Inrättande av förvaltningsråd för
skyddade områden i svenska
havsområden (ÅPH 59)

Kopplar till samtliga
belastningar

Kriterium för god
miljöstatus
D1C2, D1C1,
D1C3, D1C4,
D1C5 & D6C3,
D6C4, D6C5

Åtgärdsfaktablad
59

Nordsjön och
Östersjön

MKN C.3, C.4,
D.1, D.2, C.1 och
C.2

Åtgärdsfaktablad
2798

Nordsjön och
Östersjön

Åtgärdsfaktablad
2999

Nordsjön och
Östersjön

Deskriptorer för
god miljöstatus
D1, D3, D4, D6

Modifierade åtgärder från det första åtgärdsprogrammet
Inrätta nya marina skyddade områden
och andra rumsliga
förvaltningsåtgärder i tillräcklig
omfattning med lämpliga
förvaltningsåtgärder för att de nya
områdena ska kunna hjälpa till att nå
god miljöstatus enligt
havsmiljöförordningen (ÅPH 27 –
Modifieras)

Kopplar till samtliga
belastningar

Att med bistånd från länsstyrelserna,
Naturvårdsverket, Boverket samt
Riksantikvarieämbetet ta fram en
samordnad åtgärdsstrategi mot fysisk
påverkan och för biologisk
återställning i kustvattenmiljön (ÅPH
29 – Modifieras)

Kopplar till samtliga
belastningar

Kriterium för god
miljöstatus:
D1C1-D1C5,
D3C1-D3C3,
D4C1-D4C4,
D6C3-D6C5
MKN C.3, C.4
och D.1.
Kriterium för god
miljöstatus:
D6C3-D6C5

96

Havsmiljödirektivet (2008/56/EG), bilaga III, tabell 2b

97

Havs- och vattenmyndighets föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt
miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön

98

Uppdaterat faktablad för modifiering av ÅPH 27 finns i bilaga 3. För ursprungligt faktablad, se Havs- och vattenmyndigheten
2015a.

99

Uppdaterat faktablad för modifiering av ÅPH 29 finns i bilaga 3. För ursprungligt faktablad, se Havs- och vattenmyndigheten
2015a.
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4.11.2 Nuvarande status gällande biologisk mångfald
Sverige har i dagsläget inga specifika miljökvalitetsnormer för att nå god miljöstatus för biologisk
mångfald. I nedanstående analys refereras därför till beskrivningen av biologisk mångfald i den
övergripande miljökvalitetsnormen för god miljöstatus som specificeras i bilaga 2 i föreskrifterna
HVMFS 2012:18.
Det övergripande målet med havsmiljöförordningen är att uppnå god miljöstatus som definieras
bland annat genom att bevara biologiskt mångfald, därmed bidrar samtliga miljökvalitetsnormer
som återfinns i bilaga 3 i HVMFS 2012:18 till att gynna biologisk mångfald.
I havsmiljödirektivet finns också särskilt utpekat att det i åtgärdsprogrammet ska ingå
geografiska skyddsåtgärder (artikel 13.4), och att det i den marina strategin ska ingå
återställning, restaurering, av marina ekosystem där det låter sig göras (artikel 1.2a).

Mänskliga aktiviteter och verksamheter i och kring havet ger upphov till olika typer av
belastningar som påverkar biologisk mångfald. Ofta blir effekten kumulativ, vilket innebär att flera
belastningar tillsammans förstärker effekten de får på en population eller livsmiljö.
För bedömning av miljöstatus avseende biologisk mångfald (deskriptor 1) ingår flera olika
artgrupper och livsmiljöer. I bedömningen inkluderades både fåglar, fisk, marina däggdjur, samt
pelagiska och bentiska livsmiljöer. God miljöstatus för de flesta bedömda artgrupperna samt
livsmiljötyper kommer inte att nås fram till 2020, varken i Östersjön eller i Västerhavet (figur 20)
(Havs- och vattenmyndigheten 2018a). Tillståndet för bedömda arter och artgrupper varierar
stort, både i Västerhavet och i Östersjön. Det finns tecken på återhämtning i framförallt
Västerhavet och för vissa arter och artgrupper i Östersjön, till exempel för knubbsäl och gråsäl,
samt fiskätande och betande fåglar. Trenderna är dock inte statistiskt säkerställda. För både
pelagiska och bentiska livsmiljöer är tillståndet fortfarande osäkert. Bentiska livsmiljöer kan bara
bedömas fragmentariskt, bl.a. på grund av bristande geografisk täckning av övervakningsdata.
Pelagiska livsmiljöer är delvis i god miljöstatus, även om djurplanktonsamhället domineras av
små arter (figur 20) vilket indikerar ändrad artsammansättning i plankton som i sin tur kan leda till
en försämrad födotillgång längre upp i näringsväven.

Figur 20. Översikt över ekosystemrelevanta kriteriekomponenter som ingår i bedömningen av god miljöstatus avseende
biologisk mångfald (deskriptor 1). Vertikala axeln illustrerar om god miljöstatus nås, den horisontella axeln illustrerar
bedömningens tillförlitlighet. Tillförlitliga bedömningar hamnar i den högra delen av figuren. Tillförlitlighet är i detta fall en
expertbedömning och definieras som bedömning av alla relevanta kriterier, geografisk täckning och statistisk styrka i
bedömningen. Om inte ett specifikt område anges (Östersjön - ÖS/ Västerhavet - VH) gäller slutsatsen för båda områdena (var
för sig) (Havs- och vattenmyndigheten 2018a).
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4.11.3 Belastningar och aktiviteter som påverkar den biologiska mångfalden
Eftersom biologisk mångfald omfattar alla arter och livsmiljöer i ett ekosystem blir även
beskrivning och kvantifiering av påverkan komplex. Olika belastningar kan ha kumulativa
(sammanlagt ökande) effekter och därmed öka eller minska stressen som en art eller livsmiljö
utsätts för. Övergödning, farliga ämnen, marint skräp, buller, fysisk förlust och fysisk störning av
livsmiljöer, fiske inklusive bifångst samt främmande arter är alla relevanta belastningar som i
framtiden dessutom kan förstärkas av den förväntade klimatförändringen.
Som beskrivs i temaavsnittet om näringsbelastning så påverkar övergödning
artsammansättningen av både växt- och djurplankton, vilket förstärks av klimatrelaterade
förändringar såsom temperaturhöjningar eller förändrad salthalt. Dessutom påverkar ökade
koldioxidnivåer i luften, som upplöses i havsvatten, pH-värdet i vattnet. Detta förändrar i sin tur
förutsättningar för primärproducenter och resulterar i en ändrad artsammansättning. Miljögifter
kan påverka arterna och livsmiljöer indirekt, t.ex. genom förändrad könsfördelning i en population
eller nedsatt hälsotillstånd och motståndskraft till andra belastningar. Miljögifter kan därmed
påverka reproduktionen av vissa arter och hotar dess långsiktiga överlevnad. Andra belastningar
som buller från sjöfart, båttrafik, byggnation och liknande kan påverka arter exempelvis genom att
störa deras födosökande eller leda till ett ständigt flyktbeteende från ljudkällor som minskar
hälsotillståndet av en art (Kunc m.fl. 2016). De belastningar som medför förlust eller störning av
havsbotten (t.ex. byggnationer, muddringar) leder främst till att livsmiljöernas struktur förändras
(t.ex. förändrad artsammansättning eller total förlust av arter). Detta minskar i sin tur tillgängliga
livsmiljöer för arter, både vad gäller att söka föda och reproduktion. Utöver de nämnda
belastningarna påverkas biologisk mångfald genom introduktion av nya arter (som konkurrerar ut
inhemska arter och ändrar artsammansättningen), fiske (uttag av stora individer), jakt och direkt
störning av arter genom mänsklig närvaro.

4.11.4 Åtgärdsbehov gällande biologisk mångfald
Då god miljöstatus inte bedöms nås avseende biologisk mångfald är det viktigt att pågående
åtgärder som syftar till att inrätta skyddade områden, ta fram specifika åtgärdsprogram för hotade
arter och livsmiljöer samt aktiv restaurering fortgår och förstärks. Detta beskrivs inledningsvis. I
tabell 37 ges också en översikt av befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete kopplat till
biologisk mångfald. Nuvarande åtgärder bedöms dock inte tillräckliga för att uppnå god
miljöstatus avseende biologisk mångfald och därför presenteras därefter förslag på nya och
modifierade åtgärder.
4.11.4.1 Existerande regelverk och pågående åtgärder
Tabell 37. Sammanställning (urval) av befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete för att främja biologiskt mångfald.
Titel existerande åtgärd

Belastning

Omfattning

Status

Miljöbalken (1998:808)

Kumulativt

Nordsjön/Östersjön

Pågående

Miljöbedömningsförordningen (2017:966)

Kumulativt

Nordsjön/Östersjön

Pågående

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.

Kumulativt

Nordsjön/Östersjön

Pågående
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Artskyddsförordningen (2007:845) genomför Art- och
habitatdirektivet100 och Fågeldirektivet101

Kumulativt

Nordsjön/Östersjön

Pågående

Åtgärder från det första åtgärdsprogrammet 2015 (Havs- och vattenmyndighet 2015a)
ÅPH 24, ta fram övergripande ramar för nationella
åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper i marin
miljö samt samordna arbetet nationellt.

Kumulativt

Nordsjön/Östersjön

Pågående.

ÅPH 25, ta fram kunskapsuppbyggande program för
hotade arter och naturtyper i marin miljö samt
samordna arbetet nationellt.

Kumulativt

Nordsjön/Östersjön

Pågående.

ÅPH 26, utveckla vägledning för vad
förvaltningsdokument för marina skyddade områden
ska innehålla.

Kumulativt

Nordsjön/Östersjön

Pågående.

ÅPH 28, införa förvaltningsåtgärder i marina skyddade
områden (befintliga/nya, där sådana inte finns idag).

Kumulativt

Nordsjön/Östersjön

Pågående.

ÅPH 30, utveckla metoder för ekologisk kompensation
och restaurering av marina miljöer.

Fysisk
påverkan

Nordsjön/Östersjön

Pågående-

ÅPH 31, genomföra restaureringsåtgärder för ålgräs i
Västerhavet.

Fysisk
påverkan

Nordsjön

Pågående.

ÅPH 27 och ÅPH 29

Se tabell 36

Även befintliga regelverk och åtgärder inom andra temaområden som syftar till att minska belastningar bidrar till
gynnande av biologisk mångfald.

Det är flera projekt och regeringsuppdrag som beskrivs i andra temaavsnitt som också är av
relevans för att förbättra tillståndet av biologisk mångfald. Främst med koppling till fiskförvaltning i
skyddade områden, fördelning av demersala fiskerättigheter, framtidens fiske och förbud av
bottentrålning i skyddade områden. Dessutom är det viktigt med internationellt samarbete inom
både Ospar och Helcom. Många arter och livsmiljöer har ett utbredningsområde som är större än
svensk ekonomisk zon. De målsättningar som överenskommits i både Baltic Sea Action Plan
(BSAP) och North East Atlantic Environmental Strategy (NEAES) är avgörande för att förbättra
tillstånd av både arter och livsmiljöer även i svenska hav. Även europeiska och globala strategier,
t.ex. EU:s biodiversitetsstrategi, FN:s hållbarhetsmål och arbete inom konventionen för biologisk
mångfald sätter ramar för naturvårdsarbetet i Sverige.
Områdesskydd med ändamålsenliga föreskrifter och förvaltning är en effektiv åtgärd för att
minska den direkta påverkan från olika mänskliga aktiviteter, t.ex. fysisk störning och förlust,
störning av arter, yrkes- och fritidsfiske, jakt och buller. Det finns fortsatt behov att stärka arbetet
med områdesskydd genom att säkerställa att nätverket av skyddade områden är representativt
och sammanhängande, samt genom att stärka förvaltningen bl.a. genom att inrätta strikt
skyddade zoner inom vissa skyddade områden. Därför föreslås ÅPH 27 modifieras (se vidare
under Behov av nya åtgärder).
Vad gäller restaurering bedöms behov främst finnas av att stärka arbetet med de åtgärder som
beslutades i det första åtgärdsprogrammet 2015 och som syftar till att aktivt restaurera förlorade
livsmiljöer (ÅPH 29-31). Detta innebär att ÅPH 29 föreslås modifieras (se vidare under Behov av

100

Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter

101

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar
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nya åtgärder). Vidare behöver arbetet fortgå med aktiv restaurering inom ÅPH 30 och ÅPH 31
(ÅPH 31 syftar främst restaurering av ålgräsängar i några lokaler längs västkusten och södra
Östersjön; ÅPH 30 innebär utveckling av ramverk för ekologisk kompensation)och intensifieras
för att öka restaureringstakten och att ekologisk kompensation kan tillämpas på fler livsmiljötyper
än ålgräsängar.
Ett ytterligare åtgärdsområde som direkt kopplar till skydd och bevarande av biologisk mångfald
innefattar arbetet med livsmiljö- och artspecifika åtgärdsprogram. Dessa program tas fram för att
säkerställa att framförallt hotade arter och livsmiljöer bevaras eller återställs och kopplar delvis till
arbetet med art- och habitatdirektivet. Det är viktigt att åtgärderna ÅPH 24 och ÅPH 25 från det
första åtgärdsprogrammet fortsätter, så att ett nationellt ramverk kommer på plats så snabbt som
möjligt. Detta för att samordna olika myndigheters arbete med dessa åtgärdsprogram.
Exempelvis är det nödvändigt att samordna det nationella arbetet med hotade arter och habitat
med internationella initiativ inom de regionala havskonventionerna, Helcom och Ospar. Dessutom
är det viktigt att revidera eller utveckla fler åtgärdsprogram vid behov. För regelverk och
pågående åtgärdsarbete, se tabell 37.
4.11.4.2 Behov av nya åtgärder
Nuvarande åtgärder bedöms inte som tillräckliga för att uppnå god miljöstatus avseende biologisk
mångfald. Det är viktigt att stärka arbete med områdesskydd och aktiv restaurering av habitat.
Dessutom behövs holistiska förvaltningsprocesser, som ekosystembaserad havsförvaltning för att
effektivisera åtgärdsarbetet.
Eftersom länsstyrelser och kommuner ansvarar för utpekande av skyddade områden behöver det
finnas forum med möjlighet att planera och diskutera det regionala arbetet med marina
skyddsområden i ett specifikt havsområde. Det kan vara t.ex. Västerhavet. Södra Östersjön,
Bottenviken, Egentliga Östersjön. För att stärka den regionala och nationella koordineringen av
områdesskydd och säkerställa ett representativt och sammanhängande nätverk av skyddade
områden, föreslås att tre regionala och ett nationellt förvaltningsråd inrättas (ÅPH 59). Dessutom
finns det behov av att fortsätta arbetet med förvaltningsåtgärder i skyddade områden (tabell 37).
Pågående åtgärder, som beskrivits ovan, kompletterar åtgärdsarbete som syftar till att minska
specifika belastningar på havsmiljön. Det finns också behov av att säkerställa anpassning till
lokala eller regionala förhållanden för att det samlade åtgärdsarbetet effektivt ska kunna stärka
den biologiska mångfalden. Ekosystembaserad havsförvaltning (Link m.fl. 2017) bedöms vara ett
sätt att uppnå detta. För det uppdaterade åtgärdsprogrammet föreslås därför en ny åtgärd (ÅPH
58) som syftar till att utveckla arbetssättet geografiskt, på lokal nivå; antingen i en havsbassäng
eller kustvattentyp. Havsmiljöförvaltning enligt havsmiljöförordningen följer de grundläggande
principerna om ekosystembaserad havsförvaltning som framgår i havsmiljödirektivet102 men
dessa principer måste omsättas och definieras på en lämpligt geografisk skala, t.ex. för ett
specifikt havsområde. Ett framgångsrikt åtgärdsarbete inkluderar även lokalt deltagande och
beaktar målsättningar från olika ramverk och intressen på lokal nivå. ÅPH 58 ska resultera i en
vägledning förkommuner och länsstyrelser för att planera, genomföra och följa upp åtgärder för
att förbättra ekosystemets tillstånd som bidrar till att uppnå god miljöstatus i svenska hav i stort.
Kunskapsläget kring hur arter och livsmiljöer kan förvaltas effektivt har förbättrats avsevärt jämfört
med det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Detta gör att två av åtgärderna från det första
åtgärdsprogrammet nu föreslås modifieras (ÅPH 27 och 29). För ÅPH 27 innebär modifieringen
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens
åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi).

102
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att nätverket av skyddade områden kan förbättras och att andra kompletterande skyddsformer
kan bidra till att stärka områdesskyddet ytterligare, t.ex. biotopskyddsområden, områden som
utpekats i havsplanering för särskild hänsyn till naturvärden (lilla N) samt rumslig förvaltning
utanför skyddade områden. Vad gäller ÅPH 29, inom vilken en åtgärdsstrategi mot fysisk
påverkan och för biologisk återställning i kustvattenmiljön ska utarbetas, så modifieras åtgärden
så att nya kunskapsunderlag kan inkluderas vilket ger bättre förutsättningar för aktiv restaurering i
framtiden och omfattar fler naturtyper än idag.
Det är svårt att bedöma om god miljöstatus för biologisk mångfald kan uppnås med hjälp av de
ovannämnda åtgärderna, tillsammans med de åtgärder som beskrivs i andra temaavsnitt. En
orsak till detta är rådande kunskapsbrist om kumulativ påverkan, kopplingar mellan belastningar
och tillstånd samt lång återhämtningstid för vissa arter och livsmiljöer. Det finns också risk för att
pågående klimatförändringar kan minska effekten av de planerade åtgärderna enligt
havsmiljöförordningen.

4.11.5 Undantag från att uppnå god miljöstatus avseende biologisk mångfald
För grundläggande information om hantering av undantag i Sverige se avsnitt kapitel 3. Biologisk
mångfald består av flera olika delar med varierande status och kunskapsläge och olika grupper
av arter respektive habitat hanteras därför var för sig när det gäller undantag.
Fåglar
4.11.5.1 Undantag och grund enligt havsmiljöförordning
Undantag från att nå god miljöstatus 2020 föreslås för bentiskt födosökande fågelarter i
Östersjön. Undantaget motiveras främst av att naturliga förhållanden inte tillåter en snar
förbättring (29 § 4 havsmiljöförordningen), men det är även relevant att beakta att Sverige inte
själv ansvarar för alla de åtgärder som skulle behöva vidtas (29 § 1 havsmiljöförordningen). Det
finns också en koppling till undantagen avseende övergödning och farliga ämnen.
4.11.5.2 Motivering
De arter som inte har tillräckligt stora populationer är brunand, ejder, alfågel och svärta.
Orsakerna till problemen varierar för de olika arterna och är inte säkerställda. Det kan vara
födotillgång kopplad till övergödning, bifångst, oljespill samt förändringar och störningar i
häckningsområden. Även klimatförändringar kan spela in. Det är svårt att uppskatta när god
miljöstatus kan nås för denna grupp av fåglar eftersom det är många olika belastningar som
spelar in, inklusive sådana där åtgärder behövs på en annan nivå än den nationella.
4.11.5.3 Åtgärder för att sträva mot god miljöstatus
Biologisk mångfald påverkas av många olika belastningar och är beroende av många åtgärder för
att god miljöstatus ska kunna nås. De åtgärder som syftar till att minska olika belastningar i det
första åtgärdsprogrammet och de nya åtgärder som föreslås i detta åtgärdsprogram bidrar till att
gynna populationsutvecklingen för dessa arter. Dessutom finns det åtgärder inom annan
lagstiftning (exempelvis olika former av områdesskydd) som också verkar i samma riktning.
4.11.5.4 När undantag inte föreslås
Inte heller gruppen vadande fåglar klarar kriteriet för god miljöstatus men undantag föreslås inte
för denna grupp. Detta motiveras dels av att det är små förändringar som krävs för att god
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miljöstatus ska nås men också av att de är oklart vad som orsakar problemen för de tre arter som
inte har tillräckligt stora populationer (gravand, drillsnäppa och roskarl), men det är troligen förlust
av habitat och predation som är viktiga faktorer.
Däggdjur
4.11.5.5 Undantag och grund enligt havsmiljöförordning
Undantag föreslås för knubbsäl i Östersjön och det motiveras främst av att naturliga förhållanden
inte tillåter en snar förbättring (29 § 4 havsmiljöförordningen), men det är även relevant att beakta
att Sverige inte själv ansvarar för alla de åtgärder som skulle behöva vidtas (29 § 1
havsmiljöförordningen).
4.11.5.6 Motivering
Knubbsälspopulationen i Östersjön är främst knuten till Kalmarsund och populationen begränsas
av tillgängligt habitat. Den har begränsat utbyte med andra populationer i Egentliga Östersjön och
det maximala utbredningsområdet omfattar även kusterna i Estland, Polen och Tyskland.
Eftersom det inte bedöms som sannolikt att populationen expanderar till dessa områden under de
närmaste decennierna bedöms god miljöstatus ligga minst 20 år framåt i tiden.
4.11.5.7 Åtgärder för att sträva mot god miljöstatus
Se text under rubriken fåglar
4.11.5.8 När undantag inte föreslås
Inte heller vikaresäl i Bottniska viken når god miljöstatus men undantag åberopas inte för
närvarande eftersom populationen fortfarande växer. Denna bedömning kan omvärderas i
framtiden. Klimatförändring är ett hot genom minskad isutbredning, men tillgång och kvalitet på
föda kan också spela in.
Tumlare är ytterligare en däggdjursart som undantag skulle kunna övervägas för. Undantag
föreslås dock inte för närvarande eftersom Havs- och vattenmyndigheten generellt beslutat att
inte åberopa undantag om det inte tagits fram tröskelvärden och god miljöstatus inte definierats
(se kapitel 3.2).
Fisk
Se text under avsnittet om Fisk och skaldjur som påverkas av fiske.
Habitat
Undantag föreslås inte för varken pelagiska eller bentiska habitat eftersom definitionerna av god
miljöstatus fortfarande är otillräckliga och en fullständig bedömning av statusen därför inte kunnat
göras. Då det inte tagits fram tröskelvärden och god miljöstatus inte definierats åberopas inte
undantag (se kapitel 3.2). Såväl pelagiska som bentiska habitat bedöms påverkas positivt av
åtgärderna i pågående åtgärdsprogram och de som föreslås i detta åtgärdsprogram.
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5 Samhällsekonomiska konsekvenser av
åtgärdsprogrammet
Kapitlet redogör för de samhällsekonomiska konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna i det
uppdaterande åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Det inkluderar även en kostnads-nyttoanalys
samt ekosystemtjänstanalys av de nya åtgärder som föreslås.

5.1 Finansiering
De administrativa kostnaderna för att genomföra en åtgärd, så som arbetskostnader för
framtagande av en vägledning eller en föreskriftsändring, tillsyn och kontroll av efterlevnad av en
åtgärd och utredningsarbete finansieras av de myndigheter och kommuner som åtgärden riktas
till. Merparten av dessa kostnader faller inom ramen för respektive statlig myndighets och
kommuns uppdrag och anslag. De faktiska kostnaderna som krävs för att åtgärden ska få effekt i
miljön finansieras antigen med principen om att förorenaren betalar, vilket innebär att kostnaden
för miljöpåverkan internaliseras hos verksamhetsutövaren, genom att denne bär kostnaden för att
åtgärda miljöpåverkan, eller genom statlig finansiering. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar
för anslag för åtgärder för havs- och vattenmiljön. Anslaget kan i dagsläget bland annat användas
för att genomföra miljöförbättrande åtgärder, kunskapsuppbyggnad och för att testa ny kunskap i
pilotprojekt, eller användas som medfinansiering till olika EU-fonder. Den fond som är mest
relevant för de föreslagna åtgärderna är den Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).
Resultaten från konsekvensanalysen visar att statliga åtgärdskostnader uppgår till 10 miljoner per
år och cirka 60 miljoner totalt. Medel från EHFF kan sannolikt utgöra en betydande del av
finansieringen. För detaljer kring finansiering för enskilda åtgärder, se respektive faktablad och
konsekvensutredning.

5.2 Samhällsekonomiska konsekvenser av de föreslagna
åtgärderna
Konsekvensanalysen är ett verktyg för att avgöra om det föreslagna åtgärdsprogrammet är
samhällsekonomiskt rimligt och om åtgärderna är kostnadseffektiva, samt redovisa
fördelningseffekter av de analyserade förslagen. Syftet är att jämföra de positiva konsekvenserna
(nyttorna) med de negativa konsekvenserna (kostnaderna). En sådan konsekvensanalys
inklusive en kostnadseffektivitetsanalys krävs för åtgärdsprogram enligt 25 § i
havsmiljöförordningen (2010:1341) och 5 kap. 6 § miljöbalken. I den här rapporten ges en utförlig
sammanfattning av resultaten av den samhällsekonomiska analysen. För fullständiga information
om den samhällsekonomiska analysen, inklusive samtliga konsekvenser, antaganden och
metodbeskrivning, se underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för havsmiljön
2022-2027.

5.3 Ekosystemtjänstanalys – ökad samhällsekonomisk nytta av de
föreslagna åtgärderna
En viktig byggsten i havsmiljöförvaltningen är att beakta och analysera de ekosystemtjänster som
havsekosystemen producerar. Ett ekosystem är ett nätverk av organismer och icke-levande
materia som samspelar i en funktionell enhet. Ekosystemtjänster är de nyttor, för människor och
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samhällen, som ekosystemen förser oss med. Ekosystemtjänsterna kan delas upp i fyra
huvudkategorier: Stödjande, Reglerande, Försörjande och Kulturella.
Tabell 38. Klassificering av ekosystemtjänster uppdelat i fyra huvudkategorier (Havs- och vattenmyndigheten 2015b).
Stödjande tjänster (S)

Reglerande tjänster (R)

Försörjande tjänster (F)

Kulturella tjänster (C)

S1 Biogeokemiska kretslopp

R1 Klimat- och
atmosfärsreglering

P1 Livsmedel

C1 Rekreation

S2 Primärproduktion

R2 Sediment-kvarhållning

P2 Råvaror

C2 Estetiska värden

S3 Födovävsdynamik

R3 Reglering av
övergödning

P3 Genetiska resurser

C3 Forskning och utbildning

S4 Biodiversitet

R4 Biologisk reglering

P4 Kemiska resurser

C4 Kulturarv

S5 Habitat

R5 Reglering av giftiga
ämnen

P5 Utsmyckningar

C5 Inspiration

P6 Energi

C6 Naturarv

S6 Resiliens

Stödjande tjänster upprätthåller ekosystemens struktur och funktion och som vi därmed drar
indirekt nytta av. Reglerande tjänster reglerar och minskar olika miljöproblem. Försörjande
tjänster (P) är de ekosystemtjänster som direkt tillhandahåller varor som kan säljas på en
marknad. Kulturella tjänster (C) är icke-materiella nyttor som människor får från ekosystem
genom t.ex. upplevelser i naturen (Havs- och vattenmyndigheten 2015b). Se tabell 38 för
klassificering av ekosystemtjänster.

5.3.1

Dagens tillgång av ekosystemtjänster

I bedömning av miljötillståndet 2018 konstaterades att tillgången av havets ekosystemtjänster är
begränsad som följd av dagens miljöstatus (Havs- och vattenmyndigheten 2018a). De sektorer
som står i starkast beroende av tillgången till ekosystemtjänster är yrkesfisket och den marina
turismen (Bryhn m.fl. 2020a). Dessa sektorer drabbas av mindre intäkter och uteblivna vinster till
följd av dagens miljötillstånd. Exempelvis finns beräkningar som visar att fångsterna för
yrkesfisket i Sverige vid god miljöstatus, skulle öka med 150 000 ton per år (intäkter motsvarande
1,2 miljarder kronor) (New Economics Foundation 2017). Detta kan jämföras med de 166 000 ton
som togs ut 2014 (1 miljard kronor). I den samhällsekonomiska konsekvensbedömningen av det
första åtgärdsprogrammet för havsmiljön från 2015 görs en uppskattning av tillkommande vinster
för den maritima turismen för ett scenario med god status. Resultaten från analysen visar att
tillkommande vinster till den marina turismsektorn skulle uppgå till 4,9 miljarder kronor per år vid
ett scenario med god miljöstatus jämfört med dagens status (Havs- och vattenmyndigheten
2015a). Utöver företagsekonomiska effekter innebär dagens begränsade tillgång på
ekosystemtjänster även samhällsekonomiska konsekvenser av användar- och ickeanvändarvärden som inte värderas på en ekonomisk marknad, se faktaruta.
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Två huvudtyper av ekonomiska värden:
Användarvärden är de värden som genereras till följd av direkt användning av de varor eller tjänster
som naturen tillhandahåller. Detta kan t.ex. vara uttag av råvaror eller användandet av ett
naturområde för rekreation.
Icke-användarvärden är de värden som inte är kopplande till eget användande, och inkluderar:


altruistiska värden: värdet av att andra individer kan nyttja havsmiljön



arvsvärde: att vilja lämna över friska ekosystem till framtida generationer



existensvärden: är helt frikopplat från nyttjande, t.ex. vetskapen om att ekosystemen är i gott
skick

En studie från 2019 syftar till att uppskatta den ekonomiska nyttan av att nå god havsmiljö i
Västerhavet och Östersjön, i enlighet med havsmiljödirektivet (Anthesis 2020). Den följer samma
upplägg och metod som en motsvarande finsk studie från 2018 och inkluderar samtliga
temaområden (deskriptorer) som är relevanta för havsmiljödirektivet (Nieminen m.fl. 2018). I
studien används CV-metoden103 som möjliggör en skattning av både användarvärden och ickeanvändarvärden, se faktaruta. I en enkätundersökning fick ett urval av den svenska befolkningen
över 18 år ange vad de maximalt var villiga att betala per år, för ett scenario där god miljöstatus
enligt havsmiljödirektivet uppnås år 2040. I scenariot användes en skatt för finansiering av
åtgärder för att god miljöstatus till år 2040 ska uppnås, som betalningsmedel. Resultatet från
studien visade en genomsnittlig betalningsvilja om 1075 (920-1200) kronor per person och år,
med en total betalningsvilja som uppgår till 8,2 (7 -9,3) miljarder kronor per år104.

5.3.2

Förbättrad status på miljökvalitetsnormer har betydelse för tillgången av
ekosystemtjänster

De nya åtgärderna i det uppdaterade åtgärdsprogrammet syftar till att miljökvalitetsnormerna för
havsmiljön ska följas. Detta leder till att tillgången på ekosystemtjänster ökar och att havsmiljön
bidrar till ökande nyttor. Genom en ekosystemtjänstanalys uppskattas den samhällsekonomiska
nyttan av en förbättrad status på normerna för havsmiljön. I ett första steg undersöks kopplingen
mellan ekosystemtjänster till miljökvalitetsnormerna för att se hur tillgången på ekosystemtjänster
förändras som följd av en förbättring av status för enskilda normer.
Som underlag för att bedöma de föreslagna åtgärdernas potential att öka ekosystemtjänsterna
görs en analys som baseras på miljökvalitetsnormernas koppling till ekosystemtjänster (Bryhn
m.fl. 2020b). I analysen inkluderas de kopplingar mellan miljökvalitetsnormerna och
ekosystemtjänster som är högre än måttlig, och där det bedöms finnas evidens för kopplingen.
Vidare tas hänsyn till nuvarande status av ekosystemtjänster där förbättring av en
ekosystemtjänst med låg status ges större betydelse. Resultaten illustreras med hjälp av ett
diagram, se figur21, där storleken på de olika miljökvalitetsnormerna i diagrammen (boxarna)
indikerar betydelsen för att förbättra tillgången på ekosystemtjänster. Resultaten visar att
förbättring av status på miljökvalitetsnormerna har varierande betydelse för att öka tillgången på
ekosystemtjänster. Förbättringar av normerna A.1 Näringsämnen, C.3 Fisk och C.4 Marina
CV-metoden är en ekonomisk metod som innebär att en hypotetisk marknad skapas med hypotetiska betalningar för en vara
där en faktiskt vara saknas.
104 Detta baseras på en medelbetalningsvilja motsvarande 1075 kr/person/år samt en svensk befolkningsmängd på 7 610 775
personer i åldern 18–79 år (SCB, 2019b).
103
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näringsvävar bedöms ha störst potential att öka tillgången på ekosystemtjänster. Merparten av
normerna kopplar till alla de fyra huvudgrupperna av ekosystemtjänster. Den relativt sett låga
betydelse för normerna E.1 Marint skräp samt E.2 Impulsivt buller, kan förklaras av att det idag
saknas tillförlitlig evidens för dessa normers betydelse för flera av ekosystemtjänsterna (Bryhn
m.fl. 2020b).

Figur 21. Den förbättrade statusen av miljökvalitetsnormernas betydelse för stödjande, reglerande, producerande och kulturella
ekosystemtjänster.

5.3.3

Ökade tillgång på ekosystemtjänster som följd av åtgärderna

För att bedöma åtgärdernas potentiella belastningsminskning användes en expertbedömning
(Farnelid m.fl. 2020), samt analysresultaten från normernas koppling till ekosystemtjänsterna (se
figur 21 ovan). Analysen inkluderar 12 av de föreslagna åtgärderna105. De sektorer som har störst
beroende av tillgången till ekosystemtjänster är fiske, inkluderar både yrkes- och fritidsfiske, samt
marin turism (Bryhn m.fl. 2020a). I Tabell 39. 39 redogörs de föreslagna åtgärdernas potentiella
belastningsminskning på de ekosystemtjänster som är relevanta för Fiske, inkluderat fritidsfiske
samt Marin turism. De föreslagna åtgärderna har en potential att minska belastningen på samtliga
ekosystemtjänster som både fiske och marin turism är beroende av, minskningen uppgår till 6 - 8
%, se tabell 39. För ekosystemtjänster som enbart fisket är beroende av, utgör minskningen 7 10 %. För ekosystemtjänster som enbart marin turism är beroende av, utgör minskningen mellan
6 - 10 % .

105

ÅPH 50, 56, 58 ingick inte i expertbedömningen.
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Tabell 39. Belastningsminskning av de föreslagna åtgärderna på ekosystemtjänster som Fiske och Marin turism är beroende
av.
Ekosystemtjänster
S2 Primärproduktion

Beroenden
Båda

Medel
6%

Låg
1%

Hög
10 %

S4 Biodiversitet

Båda

7%

1%

13 %

S5 Habitat

Båda

6%

1%

11 %

R3 Reglering av övergödning

Båda

8%

1%

14 %

S3 Födovävsdynamik

Fiske

8%

1%

15 %

S6 Resiliens

Fiske

8%

1%

14 %

R4 Biologisk reglering

Fiske

7%

1%

13 %

R5 Reglering av giftiga ämnen

Fiske

8%

1%

14 %

P1 Livsmedel

Fiske

10 %

2%

18 %

P2 Råvaror

Fiske

8%

1%

15 %

C3 Forskning och utbildning

Fiske

7%

1%

13 %

C2 Estetiska värden

Marin turism

6%

1%

11 %

C4 Kulturarv

Marin turism

10 %

2%

18 %

C5 Inspiration

Marin turism

6%

1%

10 %

C6 Naturarv

Marin turism

7%

1%

13 %

C1 Rekreation

Marin turism

9%

2%

17 %

Genom att inkludera ekosystemtjänsternas status och grad av beroende för Fiske och Marin
turism i analysen beräknas vilka ekosystemtjänster som förväntas öka mest till följd av de
föreslagna åtgärderna, se figur 22. Ekosystemtjänstens storlek (boxarna i diagrammet) visar
förbättringens relativa betydelse för Fiske och Marin turism. För fiske förväntas de föreslagna
åtgärderna öka tillgången på livsmiljö (S5 Habitat) vilket ger ökade förutsättningar för havet att
producera livsmedel. Åtgärderna leder också till en bättre dynamik i födoväven (S3) vilket ger
bättre förutsättningar för vissa fiskar, så som torsk och abborre och sämre för andra, exempelvis
spigg.
Åtgärderna förväntas också leda till en bättre tillgång på fisk (P1 Livsmedel), vilket på sikt leder till
ökade fångster för såväl yrkes- som fritidsfiske. För marin turism innebär de föreslagna
åtgärderna bättre förutsättningar för rekreation. Som ekosystemtjänst innebär rekreation värdet
av att vistas havsnära, och innefattar bland annat strandpromenader, havsbad, båtturer och
fritidsfiske. Alla aktiviteter är tätt sammanlänkade med marin turism (Havs- och
vattenmyndigheten 2015b). Även ökningen av flera stödjande ekosystemtjänster som livsmiljö
(S5) och biodiversitet (S4) har betydelse för sektorn.
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Figur 22. Ökad tillgång av ekosystemtjänster som följd av nya åtgärder i åtgärdsprogrammet för havsmiljön.

5.3.4

Värdering av ökad tillgång på ekosystemtjänster

Resultaten av ekosystemtjänstanalysen visar hur de föreslagna åtgärderna leder till en ökad
tillgång av ekosystemtjänster genom att belastningar på miljökvalitetsnormerna minskar. För att
uppskatta den totala nyttan inkluderas samtliga ekosystemtjänster. Dessa kvantifieras men hjälp
av en betalningsviljestudie som har uppskattat nyttan för att nå god miljöstatus 2040 (Anthesis
2020). Flera miljökvalitetsnormer utgör ett delmål mot god miljöstatus och det är därför inte alltid
tillräckligt att miljökvalitetsnormen följs för att god miljöstatus ska uppnås. Detta tas hänsyn till i
analysen för att inte överskatta nyttan av att minska belastningen på miljökvalitetsnormerna.
Givet antaganden i ekosystemtjänstanalysen uppskattas nyttan uttryckt i betalningsviljan för de
nya åtgärderna till 528 (69- 917) miljoner kronor per år. Räknat för perioden 2022-2040
uppskattas nyttan av de föreslagna åtgärderna diskonterade med 3,5 % till totalt 7,3 (0,96-12,6)
miljarder kronor.
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5.3.5

Tillkommande kostnader av de nya åtgärderna

Tillkommande kostnader för de nya åtgärderna är beräknande för perioden 2022- 2040. Dessa
innefattar endast de kostnader som har kvantifierats. För samtliga konsvenser av de föreslagna
åtgärderna och antaganden för uppskattningar av samhällsekonomiska konsekvenser se
underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för havsmiljön 2022-2027. De
tillkommande kostnaderna består av direkta kostnader för de aktörer som är delaktiga i att
genomföra åtgärden och indirekta kostnader som uppstår som konsekvens av en åtgärd,
exempelvis förlorade nytta som följd av begränsat möjlighet till fritidsfiskefiske. Den totala
kostnaden för de förslagna åtgärderna för perioden 2022 -2040 har uppskattas till 540 (186-895)
miljoner kronor. Kostnaden är diskonterad med 3,5 % och år 2022 som basår.

5.4 Resultat kostnadsnyttoanalysen
Resultaten av kostnadsanalysen visar att de nya åtgärderna sannolikt är en god
samhällsekonomisk investering. Det är dock viktigt att påpeka att de kvantifierande kostnaderna
är behäftade med osäkerhet och nyttan är behäftad med stor osäkerhet. Kostnaderna har
uppskattats till 0,54 (0,19–0,90) miljarder kronor för perioden 2022-2040 och nyttorna till 7,26
(0,96-12,60) miljarder kronor. Överskott i nytta av de föreslagna åtgärderna är uppskattad till 6,72
(0,77- 11,7) miljarder kronor.
Tabell 40. Uppskattning av tillkommande kostnader och tillkommande nyttor för de föreslagna åtgärderna i det uppdaterade
åtgärdsprogrammet för havsmiljön.
Uppskattad nytta 2022 -2040
(miljarder kronor)

Kostnader nya åtgärder 2022-2040
(miljarder kronor)

Överskott nytta 2022-2040 (miljarder
kronor)

7,26 (0,96-12,60)

0,54 (0,19–0,90)

6,72 (0,77- 11,70)

5.5 Fördelningseffekter av de föreslagna åtgärderna
I detta avsnitt redovisas konsekvenserna av åtgärder i det uppdaterande åtgärdsprogrammet
fördelat på olika sektorer. Den totala kostnaden av de förslagna åtgärderna för perioden 2022 2040 har uppskattats till 540 (186-895) miljoner kronor med en diskonteringsränta på 3,5 %.
Fullständig redogörelse av kostnaderna och konsekvenser återfinns i underlagsrapporten:
Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för havsmiljön 2022-2027. Här redogörs för en
sammanfattning av konsekvenserna fördelat på de sektorer som berörs.

5.5.1

Sjöfart

Ekonomiska konsekvenser för sjöfarten har kunnat kvantifieras för två delar av åtgärden ÅPH 51:
i) utsläpp av mineralolja som används som smörjmedel i fartygs propellerhylsor och iii)
begränsning för sjöfart att släppa ut farliga ämnen i skrubbervatten. Det är idag inte beslutat hur
dessa två delar av åtgärden kommer genomföras och i konsvensanalysen räknas på ett möjligt
scenario för vardera av dessa delåtgärder. Ökade kostnader för en eventuell reglering av utsläpp
av mineralolja från fartygs propellerhylsor beror till stor del på hur mycket det enskilda fartyget
läcker mineralolja. Åtgärden för att minska utsläpp av farliga ämnen från skrubbervatten förväntas
endast gälla fartyg med öppen skrubber. Kostnader har endast uppskattats för svensk sjöfart,
men åtgärderna innebär samma konsvenser för internationell sjöfart. Den totala kostnaden för
svensk handelsflotta har uppskattats till mellan 63-526 miljoner kronor. Det stora intervallet
reflekterar osäkerheter i underlaget.
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Konsekvenser för sjöfarten som följd av ÅPH 51 iv) utsläpp av lastrester från fartygs tanktvättar i
Östersjön har inte kunnat kvantifieras. Om åtgärden medför en lagförändring som innebär att
dessa lastrester inte får släppas till Östersjön kan det innebära konsekvenser för sjöfart indirekt.
Detta eftersom hamnar behöver investera i mottagningsstationer för att omhänderta lastresterna
vilket i så fall bör leda till högre hamnavgifter. Antingen skulle de ökade hamnavgifterna drabba
endast de fartyg som idag släpper lastresterna till havs. Eller så skulle en kostnadsökning ske för
samtliga fartyg om omhändertagandet omfattas av Helcoms system för ”no-special fee”. I det
senare fallet skulle kostnadsökningen drabba fler men bli betydligt lägre.

5.5.2

Yrkesfiske

Hur genomförandet av de åtgärder som berör yrkesfiske kommer se ut har inte beslutats. När
genomförandet av de föreslagna åtgärderna leder till föreskriftsändringar och områdesskydd som
kan påverka yrkesfisket kommer dessa förslag samrådas och en fullständig konsvensanalysen
genomföras. I konsekvensanalysen för åtgärdsprogrammet har därför konsekvenser analyserats
av möjliga utfall av de föreslagna åtgärderna. Utifrån dessa analyser har den totala kostnaden
uppskattats till mellan 9,7 -29,4 miljoner kronor i minskat förädlingsvärde under perioden 20222040.

5.5.3

Fritidsfiske

I konsekvensanalysens har konsekvenser analyserats för möjliga utfall av de föreslagna
åtgärderna som berör fritidsfisket. Konsekvenser för fritidsfiske har kvantifierats till kostnader
genom minskat konsumentöverskott106 för fritidsfiskare. Detta är inte en faktisk finansiell kostnad
utan en uppskattning av minskad nytta på grund av minskade möjligheter till fritidsfiske. Den
totala minskningen av konsumentöverskottet för fritidsfiskare har uppskattats till mellan 19 - 58
miljoner kronor under perioden 2022-2040.

5.5.4

Fritidsbåtsägare

Två av de föreslagna åtgärderna berör fritidsbåtsägare. För ÅPH 54, som handlar om att minska
användningen av biocidinnehållande båtbottenfärger på fritidsbåtar, har inga ekonomiska
konsekvenser för fritidsbåtsägare identifierats. Även ÅPH 55, aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer
med förgasare på fritidsbåtar, berör fritidsbåtsägare. Genomförandet av åtgärden innebär en aktiv
utfasning, med syfte att frivilligt minska användningen av tvåtaktsmotorer. Då åtgärden bygger på
frivillighet har inga ekonomiska konsvenser för fritidsbåtsägare identifierats i konsvensanalysen.

5.5.5

Verksamhetsutövare

De kostnader som rör verksamhetsutövare och som har kunnat kvantifieras, är små
administrativa kostnader och uppgår till 50-100 tkr. ÅPH 57 (Vägledning för att förhindra att
seismiska undersökningar orsakar skadligt impulsivt buller med negativa effekter på marina
däggdjur) kan innebära kostnader för de som genomför seismiska undersökningar, exempelvis
inför anläggning av havsbaserad vindkraft. Vägledningen kan innebära konsekvenser för när och
hur seismologiska undersökningar kan genomföras. Detta kan innebära ökade kostnader för
aktörer inom exempelvis etablering av havsbaserad vindkraft, men dessa kostnader har inte
kunnat kvantifieras.

Konsumentöverskottet som skillnaden mellan vad fritidsfiskarna maximalt är villiga att betala för en fiskedag, och vad de
faktiskt betalar eller utgifterna för fisket.

106
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6 Klimatförändringar och åtgärdsprogrammet för
havsmiljön
Klimatförändringar bedöms medföra ökad påverkan från olika belastningar som finns på våra
havsområden, exempelvis avseende övergödningens effekter (Saraiva m.fl. 2018). Med högre
temperaturer, ändrad salthalt och lägre pH ändras också förutsättningar och förhållanden för
havens ekosystem och arter. Detta ger effekter för både dess motståndskraft och förmåga till
anpassning (IPCC 2019). Samtidigt kan friska och välmående hav bidra till att begränsa
klimatförändringen genom att vara en viktig sänka för koldioxid och genom att stödja
produktionen av förnybar energi. Klimatförändringar och dess effekter kan därmed påverka såväl
åtgärdsbehovet som effektiviteten av planerade åtgärder. Åtgärder kan också bidra till att stärka
havets (ekosystemens) motståndskraft mot klimatförändringar.
Som redogjorts för, se avsnitt 2.5 Avgränsningar, så inkluderar åtgärdsprogrammet inte specifika
åtgärder för att minska klimatpåverkan. Klimatförändringar har däremot beaktats i uppdateringen
av åtgärdsprogrammet. Detta genom att de nya åtgärder som föreslås genomgått en enkel
granskning i förhållande till effekter av klimatförändringar. Det huvudsakliga syftet med
granskningen är att synliggöra åtgärdernas samspel med de effekter som klimatförändringarna
förväntas innebära, t.ex. utifrån förändringar i belastningar, spridning eller förekomst av arter och
livsmiljöer som förväntas.
Inom ramen för den EU-gemensamma genomförandestrategin (CIS) för vattendirektivet, har en
vägledning tagits fram för hur klimatförändringar ska beaktas inom arbetet med vattendirektivet
(EU-kommissionen 2009). Då CIS-vägledningen för havsmiljödirektivets åtgärdsprogram inte
innehåller några detaljer om hur klimataspekter ska beaktas har den genomförda
klimatgranskningen av åtgärder i detta åtgärdsprogram inspirerats av denna vägledning.
Klimatgranskningen undersöker översiktligt om åtgärderna är tillräckligt flexibla och möjliggör en
framtida anpassning till förändrade klimatförhållanden. Granskningen gör det också möjligt att i
utformning av åtgärderna identifiera och hantera möjliga negativa eller oönskade
effekter/påverkan. Detta för att de åtgärder som föreslås ska vara effektiva, väl motiverade och
kostnadseffektiva med avseende på miljökvalitetsnormerna även i längre perspektiv. Därmed har
de enskilda åtgärderna som förslås granskats utifrån ett antal parametrar:
•
•
•

Hur åtgärden väntas fungera utifrån sannolika eller möjliga framtida klimatförändringar
Kommer åtgärdens effektivitet påverkas
Kan åtgärden medföra positiva eller negativa klimateffekter

Om åtgärdens effektivitet eller dess funktion bedöms påverkas, eller om det finns risk att den kan
medföra negativ klimatpåverkan, bedöms även om åtgärden är anpassningsbar och flexibel.
Detta för att landa i en slutgiltig rekommendation om åtgärden inte bör vidtas (eller vidtas med
försiktighet), eller om åtgärden ändå kan föreslås men behöver justeras.

6.1 Resultat av granskningen
Ingen av de föreslagna åtgärderna bedöms primärt ha negativa klimateffekter och det har därför
inte funnits behov att justera någon åtgärd. Åtgärderna i sig har kort livslängd men de kan behöva
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fortsätta under flera förvaltningscykler och det är då troligt att flertalet kommer behöva justeras
utifrån framtida förändrade förhållanden.
De flesta åtgärder bedöms vara flexibla, kunna anpassas till framtida klimatförhållanden och då
även behöva justeras. För tre av åtgärderna bedöms däremot inte det behovet föreligga, eftersom
de inte direkt påverkas av klimateffekter. Det gäller ÅPH 53 om brottförebyggande arbete mot
olagliga utsläpp, ÅPH 55 om utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare och ÅPH 57 om
vägledning för seismiska undersökningar.
Ett förändrat klimat bedöms i de flesta fall inte påverka åtgärdens effektivitet i sig, men däremot
hur den fungerar. Inom många områden gäller att det inför ytterligare förändringar i klimatet blir
ännu viktigare att åtgärderna genomförs och fungerar som avsett. Exempel på detta är ÅPH 54
och 55 som rör fritidsbåtar då en förlängd säsong för användning av fritidsbåtar kan förväntas.
Förändringar i miljön som beror på klimatförändring kan också maskera åtgärdens effektivitet
genom att verka i motsatt riktning och även förändra behovet av åtgärder. Exempel på detta är
ÅPH 51 om att minimera sjöfartens miljöpåverkan då t.ex. områden där sjöfåglar uppehåller sig
kan förändras. Vissa åtgärder bedöms inte att påverkas när det gäller effektivitet. Det gäller ÅPH
52 om expertstöd för oljeskadeskydd, ÅPH 53 om brottsförebyggande arbete, ÅPH 56 om
produkt- och materialutveckling av fiskeredskap, ÅPH 57 om vägledning för seismiska
undersökningar och ÅPH 59 om inrättande av förvaltningsråd.
Endast två åtgärder bedöms i någon mån kunna bidra till att lindra framtida klimatförförändringar.
Den ena är ÅPH 55 om utfasning av tvåtaktsmotorer, om dessa ersätts med motorer med mindre
klimatpåverkande utsläpp. Den andra är ÅPH 56 om materialutveckling av fiskeredskap, om
återvinning och användning av andra material än plast gör att användning av fossila råvaror
minskar.
Alla åtgärder bedöms på olika sätt ha potential att underlätta anpassning till klimatförändringar
framför allt genom att minska belastningar eller leda till ett ökat skydd av arter och livsmiljöer.
Detta kan bidra till att förbättra ekosystemets motståndskraft mot direkta och indirekta effekter av
klimatförändring. Exempel på detta är ÅPH 46 om vägledning om invasiva främmande arter som
kan verka proaktivt mot den spridning av främmande arter som förväntas gynnas av t.ex. ökad
temperatur. Ett annat exempel är ÅPH 48 om att främja storleksfördelningen i det kustnära
fisksamhället där stora individer kan missgynnas av varmare vatten. Att skydda dem kan därför
bli ännu viktigare då stora individer också indirekt skulle kunna begränsa spridning av främmande
arter. ÅPH 52 om expertstöd för ett samordnat oljeskydd är en åtgärd som skulle kunna bli
viktigare i ett förändrat klimat. Detta eftersom klimatanpassning i andra sektorer i samhället
förväntas leda till att nya typer av bränslen, med andra egenskaper än de som transporteras idag,
transporteras och riskerar att släppas ut.

- 133 -

7 Internationell samverkan
7.1 Internationell samordning
Den svenska havsmiljöförvaltningen ska vara samordnad med andra medlemsstaters förvaltning i
Nordsjön och Östersjön och där så är lämpligt samordnas med arbetet inom ramen för de
regionala havskonventionerna. Inom ramen för åtgärdsprogrammet är samarbetet extra viktigt då
det finns aktiviteter och belastningar som behöver hanteras gemensamt på grund av
gränsöverskridande effekter av både miljöproblem och åtgärder.
Internationell samordning sker genom EU-kommissionen, de regionala havskonventionerna
Ospar och Helcom samt genom bi- och multilaterala kontakter. Internationellt informationsutbyte
kring miljöbedömningar sker också.

7.1.1

EU-samarbete kring åtgärdsarbete i havsmiljön

Inom EU sker övergripande samordning genom EU-kommissionen och inom flertalet
undergrupper i den gemensamma CIS (Common Implementation Strategy)-processen. Det har
också tagits fram flera vägledningar om arbetet med havsmiljödirektivet.

7.1.2

Havsregionalt samarbete kring åtgärder i havsmiljön

Samordning inom havsregionerna kring åtgärdsarbetet sker inom de regionala
havskonventionerna Ospar (Nordsjön) och Helcom (Östersjön). Inom ramen för Helcom och
Ospar sker nu arbete med att uppdatera regionala aktionsplaner107. Det är inom dessa processer
som diskussioner om gemensamma överenskommelser, målsättningar och åtgärder främst äger
rum. De regionala aktionsplanerna förväntas beslutas 2021. Inom båda processerna betonas
nyttan av ytterligare samordning som också bidrar till att nå målen för havsmiljödirektivet. Här är
Sverige, tillsammans med övriga medlemsländer, aktivt deltagande och pådrivande. Havs- och
vattenmyndigheten har ett regeringsuppdrag som syftar till att samordna svenska myndigheters
insatser i arbetet med uppdateringarna av BSAP och NEAES, och detta har gjort det möjligt att
uppmärksamma kopplingar till åtgärdsprogrammet för havsmiljön108. I mån av relevans kan
åtgärder som diskuteras inom aktionsplaneprocesserna genomföras nationellt genom
åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Åtgärder som föreslås i det nationella arbetet kan på
motsvarande sätt tas upp i det regionala samarbetet och därmed inspirera och driva på
åtgärdsarbetet i andra länder. Även om det finns skillnader i tidplaner som till viss del försvårar
koordinering av arbetet med uppdateringen av det svenska åtgärdsprogrammet för havsmiljön, så
löper processerna delvis parallellt. Utöver detta arbete har även en jämförande analys gjorts av
nya förslagen på åtgärder jämfört med de åtgärder som diskuteras i de pågående regionala
aktionsplaneprocesserna, med avseende på ett antal aspekter:
om det finns förslag som diskuterats inom aktionsplaneprocesserna som kan genomföras
nationellt genom åtgärdsprogrammet,
i vilken grad de åtgärder som diskuteras nationellt är föreslagna, lämpliga att föreslå, i de
regionala aktionsplaneprocesserna, eller i andra fora

•
•

Helcom, Baltic Sea Action Programme, BSAP, update: https://helcom.fi/baltic-sea-action-plan/bsap-update-2021/ , Ospar
North-East Atlantic Environment Strategy, NEAES: https://www.ospar.org/convention/strategy

107

Regeringsuppdrag till Havs- och vattenmyndigheten (M2019/01667/Nm) att samordna svenska myndigheter vid uppdatering
av Helcoms aktionsplan för Östersjön och Ospars miljöstrategi https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vartuppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/samordna-svenska-myndigheter-vid-uppdatering-av-helcoms-aktionsplan-forostersjon-bsap-och-ospars-miljostrategi-neaes-2019.html
108
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•

om det redan finns regional aktivitet som adresserar samma problem.

Utkomsten av denna analys redovisas i respektive åtgärdsfaktablad under rubriken ”regional
koordinering” och pekar på viktiga aspekter att ta vidare för genomförandet av åtgärderna för en
stärkt koordinering, regional förankring och utväxling av åtgärdsarbetet.
Inför uppdateringarna av BSAP har Helcom uppmärksammat att det saknats metoder för att på
havsregional skala uppskatta hur långt befintliga åtgärder räcker mot att nå BSAP:s mål. 2019
startade Helcom därför omfattande arbete med metodutveckling kring detta för att bättre kunna
uppskatta i vilken grad, och vilken typ av nya åtgärder som krävs (Helcom 2019; Helcom 2020).
Erfarenheterna från detta arbete ska kunna stödja nationell utveckling, bl.a. inom
havsmiljödirektivet kring åtgärder. Det finns stora likheter med den gap-analys som utförts för
inom ramen för uppdateringen av detta åtgärdsprogram (se bilaga 1). Helcom har utöver detta
arbete även sett behov av samarbete kring uppdateringen av åtgärdsprogrammen, bl.a. när det
gäller en starkare samordning kring bedömningarna per ämnesområde av om god miljöstatus kan
nås eller inte, och skälen till detta (se kapitel 3 om undantag). Den gemensamma rapporten Joint
documentation of regional coordination of Programmes of Measures in the Baltic Sea area,
beskriver den regionala koordineringen kring havsmiljödirektivet i Östersjön och förväntas vara
klar 2022. Rapporten kommer då göras tillgängliga via http://www.havochvatten.se/hmd-atgard
Också inom Ospar arbetar medlemsländerna för att identifiera möjligheter till framtida samordning
av åtgärder relaterat till havsmiljödirektivet.

7.1.3

Bilaterala/multilaterala kontakter kring åtgärdsarbete i havsmiljön

Samordning sker även genom bi- och multilaterala kontakter för utbyte av information och
erfarenheter i uppdatering av åtgärdsprogrammet, samt att se på möjligheter att koordinera
arbetet. Havs- och vattenmyndigheten har haft diskussioner med kollegor i angränsande
havsområden. Framför allt har koordinering av åtgärdsprogrammet hittills skett med Finland och
Danmark.
Med Finland har möte hållits 2020 med särskilt fokus på gränsöverskridande samarbete med
fokus på livsmiljöer och specifika arter (relaterar till ÅPH 24). En färdplan ska tas fram för detta
arbete. Information om samarbetet delas inom Helcom (arbetsgrupp State&Conservation) och
kopplas till vidare arbete där. Med Danmark finns pågående samarbete, bl.a. i frågan om
fiskereglering i marina skyddade områden.
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8 Gränsöverskridande påverkan
De åtgärder som vidtas i åtgärdsprogrammet för havsmiljön har generellt en gränsöverskridande
karaktär, då havsområdena som berörs gränsar till ett flertal andra staters havsbassänger.
Havsmiljödirektivet och havsmiljöförordningen anger att medlemsstaterna bör beakta eventuell
gränsöverskridande påverkan av åtgärdsprogrammen för havsmiljön, minimera risken för skada
och verka för positiv påverkan. Därutöver gäller enligt Esbokonventionens protokoll och 6 kap. 15
§ miljöbalken, att samråd ska ske med andra länder i samband med planer och program som har
en gränsöverskridande påverkan. Naturvårdsverket är enligt 9 § förordning (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) ansvarig myndighet för gränsöverskridande samråd. Den
gränsöverskridande miljöpåverkan från detta åtgärdsprogram analyseras i
miljöbedömningsarbetet och sammanfattas i framtagen MKB för respektive temaområde.
Sammanfattningsvis förväntas positiv påverkan, men troligen varken betydande positiva eller
betydande negativa effekter av åtgärdsprogrammet för havsmiljön på annan stat. Av stor vikt är
däremot att åtgärdsarbetet inom samtliga angränsande länder görs på likartad nivå för att
betydande positiva effekter för havsmiljön generellt i gemensamma havsområden ska uppnås.
Den kumulativt positiva effekten kan bli betydande om alla länder runt ett havsområde vidtar
behövliga åtgärder.
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9 Genomförande och uppföljning
I åtgärdernas faktablad beskrivs vilka myndigheter och kommuner som behöver vidta åtgärderna,
hur och för vilken period de ska genomföras. I faktabladen anges också att en genomförandeplan
ska upprättas för respektive åtgärd. Med detta avses en mer detaljerad plan som närmare
specificerar hur åtgärden ska genomföras med tidsatta delmoment där så är möjligt. Planen
upprättas av ansvarig åtgärds myndighet(er) i samråd med Havs- och vattenmyndigheten. Syftet
med planen är att underlätta för åtgärdernas genomförande genom att definiera och tydliggöra
exempelvis moment, aktiviteter och arbetsprocesser som krävs. Genomförandeplanen blir också
ett användbart underlag vid rapportering och uppföljning av åtgärden.
Rapportering och uppföljning
I den uppdatering av åtgärdsprogrammet som nu görs, så kommer åtgärd 32 (ÅPH 32) som rör
uppföljning av åtgärder, modifieras för att bl.a. förtydliga uppgifter kring rapportering.
Rapportering av åtgärdernas genomförande görs dels för uppföljning av det nationella arbetet
med att följa miljökvalitetsnormerna och att nå god miljöstatus i havet, dels för att Havs- och
vattenmyndigheten ska kunna fullgöra de uppgifter om rapportering till EU-kommissionen som
följer av havsmiljödirektivet. Rapportering till EU om genomförandet av det uppdaterade
åtgärdsprogrammet kommer ske vid interrimsrapporteringen 2024 och i slutet av
åtgärdsprogrammets period (2027). Återrapporteringen av åtgärdernas genomförande kan också
bidra till miljömålsrapporteringen.
Detta innebär att alla myndigheter och kommuner som omfattas av åtgärdsprogrammet årligen
ska rapportera status för åtgärdernas genomförande till Havs- och vattenmyndigheten. Kopplat till
den årliga återrapporteringen håller Havs- och vattenmyndigheten också uppföljningsdialoger
med berörda myndigheter.
Uppföljning och rapportering möjliggör en utvärdering av åtgärdernas effekt förhållande till de
miljökvalitetsnormer som ska följas. Uppföljning av åtgärdernas effekter följs även upp genom
övervakningsprogrammet för Nordsjön och Östersjön109.
Även EU-kommissionen följer upp medlemsländernas införande av åtgärdsprogrammet (artikel
16 i havsmiljödirektivet). Efter att medlemsländerna har rapporterat de uppdaterade
åtgärdsprogrammen kommer kommissionen att utvärdera dem och inom sex månader
återkomma med eventuella synpunkter. Enligt artikel 18 i havsmiljödirektivet ska
medlemsländerna lämna en delrapport om genomförandet till EU-kommissionen. Delrapporten
ska lämnas i början av 2025 och kommer att baseras på en utvärdering av åtgärdsarbetet 2024.

https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/miljomal--direktiv/havsmiljodirektivet/uppdaterade-overvakningsprogramfor-nordsjon-och-ostersjon.html

109
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10 Ordlista
ATMOSFÄRISK DEPOSITION: Föroreningar som färdas i atmosfären innan de når mark,
inlandsvatten eller hav via torrdeposition eller nederbörd.
BENTISK: Bottenlevande.
BIOTA: Levande organismer som t.ex. fisk, kräftdjur och blötdjur.
DEMERSALA: T.ex. fiskarter som lever och söker föda bottennära.

EKOSYSTEMTJÄNSTER: Funktioner hos ekosystem som på något sätt kommer människan till
godo, samt de egenskaper i systemet som upprätthåller och understödjer de funktioner som
kommer människan till godo. De delas ofta in i producerande, kulturella, reglerande och
stödjande ekosystemtjänster.
FEKUNDITET: Inom biologin avser detta en organisms potentiella fortplantningskapacitet.
HYDROGRAFISK: Vattnets fysiska egenskaper t.ex. salthalt, temperatur, djup, strömmar eller
vågor.
HYDROMORFOLOGI: Hydromorfologi (hymo) är de förhållanden som råder avseende
konnektiviten (möjligheten till spridning och fria passager för djur, växter med mera), morfologi
(fysiska förhållanden som råder i en vattenförekomst) och hydrografiska villkor (information om
avrinningsområden, sjöar, vattendrag och havsområden). Förändringar i hydromorfologi kan leda
till ändrade livsbetingelser för såväl vattenlevande som landlevande organismer i eller i närheten
av vattenmiljön.
FÖRSIKTIGHETSANSATSEN: Försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen enligt artikel 4,
grundförordningen för fiske (Förordning (EU) nr 2013/1380), en ansats som beskrivs i artikel 6 i
FN:s avtal om fiskbestånd och som innebär att avsaknaden av tillförlitlig vetenskaplig information
inte bör tas som intäkt för att skjuta upp eller avstå från att vidta förvaltningsåtgärder för att
bevara målarter, associerade arter eller arter som är beroende av dessa, ickemålarter samt deras
livsmiljö.
FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN: En princip som förekommer och definieras och tolkas i flera
lagstiftningar och internationella överenskommelser. Internationellt i Riodeklarationen från 1992
(princip 15): För att skydda miljön, skall försiktighetsprincipen tillämpas allmänt av stater i enlighet
med deras förmåga. Om hot om allvarlig eller oåterkallelig skada uppstår, skall brist på fullständig
vetenskaplig säkerhet inte användas som ett skäl att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att
förhindra miljöförsämring. Inom EU från 1993 och definieras fördraget om Europeiska unionen
(artikel 191 punkt 2): Unionens miljöpolitik ska syfta till en hög skyddsnivå med beaktande av de
olikartade förhållandena inom unionens olika regioner. Den ska bygga på försiktighetsprincipen
och på principerna att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring företrädesvis bör
hejdas vid källan och att förorenaren ska betala. I detta sammanhang ska de
harmoniseringsåtgärder som motsvarar miljöskyddskraven i förekommande fall innehålla en
skyddsklausul som tillåter medlemsstaterna att av icke-ekonomiska miljömässiga skäl vidta
provisoriska åtgärder, som ska vara föremål för ett kontrollförfarande på unionsnivå. I Sverige i
miljöbalken från 1999 (2 Kap 3 §): Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall
vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas
så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet
för människors hälsa eller miljön.
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INDIKATOR: En mätbar egenskap eller företeelse som används för att bedöma tillståndet i eller
belastningen på miljön för att antingen möjliggöra bedömning av god miljöstatus eller av om en
miljökvalitetsnorm följs.
INTERNBELASTNING: En belastning från en historiskt lagrad förorening (näringsämnen eller
farliga ämnen) i t.ex. en sjö eller ett havsområde och som riskerar att frigöras. Ett exempel är
fosfor som är bundet i sedimentet men kan frigöras vid syrebrist och bidra till övergödning.
KASKADEFFEKT: Inom ekologin när förändringar inom en funktionell grupp (t.ex. rovlevande
fisk) i näringsväven får effekter på flera andra gruppers (t.ex. djurplankton) antal, biomassa eller
produktivitet, vilket i sin tur kan leda till förändringar i hela ekosystemet.
KONFIDENSINTERVALL: Är inom matematiken en skattning av osäkerheten associerad med
olika skattningar.
KUMULATIVT: Succesivt adderande. Kumulativa effekter kan uppstå då effekt x och effekt y
samverkar så att den kumulativa effekten blir olika stor och additiv effekt uppstår.
LEKBIOMASSA: Den totala vikten av könsmogna individer i ett fiskbestånd, eng. Spawning
Stock Biomass (SSB).
MSY (maximal hållbar avkastning): Det i teorin högsta balanserade genomsnittliga uttag som
fortlöpande kan tas ur ett bestånd under rådande genomsnittliga miljöförhållanden utan att detta
avsevärt påverkar fortplantningsprocessen, eng. Maximum Sustainable Yield.
MILJÖKVALITETSNORM: Ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken 1999.
En miljökvalitetsnorm (MKN) uttrycker den kvalitet miljön i ett visst område ska uppnå.
MÅLVÄRDE: Indikatorvärde för att bedöma om en miljökvalitetsnorm i föreskrifterna HVMFS
2012:18 bilaga 3 följs.
PELAGISK: Den fria vattenmassan. T.ex. är pelagiska fiskarter sådana som lever och söker
föda i den fria vattenmassan.
SEDIMENT: Material som sjunker ner genom vattnet och samlas på havs- och sjöbottnar.
Bottnarna i världens oceaner, hav och sjöar byggs upp av sediment.
TROFISK: ’Trofi’ innebär ”ätande” och trofiska strukturer eller nivåer beskriver näringspyramider
eller näringskedjor och hur viss energi överförs från producenter till konsumenter uppåt i
näringskedjan.
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11 Förkortningar
CBD

FN:s konvention om biologisk mångfald (Convention on Biological
Diversity)

GFP

EU:s gemensamma fiskeripolitik

GES

God miljöstatus (Good Environmental Status)

HaV

Havs- och vattenmyndigheten

HCB

Hexaklorbensen

HBCDD

Hexabromcyklododekan

Helcom

Helsingforskommissionen (the Helsinki Commission) som styr arbetet
inom konventionen för skydd av den marina miljön i Östersjön.

HVMFS

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter

IBTS

Internationell fiskerioberoende undersökning med bottentrål
(International Bottom Trawl Survey)

ICES

Internationella Havsforskningsrådet (International Council for the
Exploration of the Sea) för samordnande och främjande av
havsforskning i Nordatlanten.

IMO

FN:s internationella sjöfartsorganisation

LFI

Index som anger andelen stor fisk (större än 40 cm) i fisksamhället (Large Fish
Index)

MKN

Miljökvalitetsnorm

MSY

Maximal hållbar avkastning (Maximum Sustainable Yield)

Ospar

Konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten
(sammanslagning av Oslokonventionen och Pariskonventionen 1992).
Arbetet styrs av Ospar-kommissionen.

PAH

Polycykliska aromatiska kolväten

PCB

Polyklorerade bifenyler (Polychlorinated Biphenyl)

PBDE

Polybromerade difenyletrar

PFAS

Polyfluorerade alkylsubstanser

PFOS

Perfluoroktansulfonat

STECF

EU-kommissionens vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommitté
för fiskerinäringen

TBT

Tributyltenn
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13 Bilaga 1
Metodbeskrivning gap-analys
Syftet med gap-analysen är att utifrån miljökvalitetsnormerna göra en kvantitativ bedömning och
identifiera var det krävs ytterligare åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. För att
genomföra gap-analysen används en semikvantitativ-metodik som innebär att kvalitativt underlag
och expertbedömningar används för att göra kvantitativa skattningar. Den här typen av metodik
är vanlig inom havsmiljödirektivet för områden där det finns brist på kvantitativ data110,111,112.
Det finns få studier som beskriver existerande åtgärders effekt, större delen av analysen vilar
därför på expertbedömningar. Resultaten ska följaktligen inte ses som en fullständig beskrivning
av nuvarande åtgärders effekt, utan syftar till att på ett övergripande sätt illustrera vilka
belastningar som behöver adresseras och ge vägledning i att identifiera var ytterligare åtgärder
behövs för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. I analysen identifieras exempelvis källor,
aktiviteter, spridningsvägar som inte är tillräckligt adresserade med existerande åtgärder.
Analysen kan också visa om genomförandet av existerande åtgärder kan behöva stärkas för att
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas.
Urval av existerande åtgärder för gap-analysen
I ett första steg görs en sammanställning av samtliga åtgärder som bidrar till att följa de olika
miljökvalitetsnormerna. Med åtgärd avses alla typer av åtgärder på nationell, regional, europeisk
eller internationell nivå. Åtgärderna kan variera i omfattning, från omfattande EU-direktiv eller
förordningar, till mindre omfattande så som projekt eller kampanjer. En åtgärd kan definieras som
teknisk, lagstiftning, ekonomisk, policy etc.113. Forskning och övervakning klassificeras
exempelvis inte som åtgärder.
Den långa listan av existerande åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna ska kunna
följas, utgör underlag för ett urval av de mest relevanta åtgärderna per miljökvalitetsnormerna.
Detta urval görs med stöd av experter på Havs- och vattenmyndigheten.
Skattning av åtgärdsbehov per miljökvalitetsnormerna
För att identifiera åtgärdsbehovet per miljökvalitetsnormerna används tre kriterier:
•

•

Belastningens betydelse för miljökvalitetsnormen, vilket bygger på en källfördelningsanalys
som finns i faktablad för miljökvalitetsnormernas indikatorer. I de fall det saknas en
källfördelningsanalys, görs bedömningen med expertstöd och/eller med stöd av tidigare
studier genom att 100 poäng fördelas ut på de olika typerna av belastningar utifrån deras
uppskattade relativa betydelse.
Hur väl existerande åtgärder täcker de belastningar som har identifierats. Kriteriet bedöms på
en skala 1-5 utifrån åtgärdernas potential att minska dessa belastningar.

EU-kommissionen (2020) Programmes of measures and Exceptions under the Marine Strategy Framework Directive Recommendations for implementation and reporting for the updates in the 2nd cycle. DG Environment, Brussels. pp 54
(MSFD Guidance Document 10 - update)
111
Reinhard, A. J., de Blaeij, A. T., Bogaardt, M. J., Gaaff, A., Leopold, M. F., Scholl, M. M., Slijkerman, D. M. E., Strietman, W.
J., & van der Wielen, P. (2012). Cost-effectiveness and cost-benefit analysis for the MSFD. (Report / LEI, Wageningen UR :
Research area Regional economy & land use). LEI, part of Wageningen UR. https://edepot.wur.nl/199888
112
Börger T., Broszeit S., Ahtiainen H., Atkins J.P., Burdon D., Luisetti T., Murillas A., OinonenS., Paltriguera L., Roberts L.,
Uyarra M.C., Austen M.C. (2016) Assessing Costs and Benefits of Measures to Achieve Good Environmental Status in
European Regional Seas: Challenges, Opportunities, and Lessons Learnt. Front. Mar. Sci., 07 October 2016
113
EU-kommissionen (2020) Programmes of measures and Exceptions under the Marine Strategy Framework Directive Recommendations for implementation and reporting for the updates in the 2nd cycle. DG Environment, Brussels. pp 54
(MSFD Guidance Document 10 - update)
110
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•

I vilken utsträckning nuvarande genomförande når de existerande åtgärdernas potential
bedöms utifrån en skala 1-5. Genomförandet värderas med en samlad bedömning med stöd
av tidigare studier och annat underlag som beskriver nuvarande genomförande.

Analyserna resulterar i två typer av gap:
•

•

Genomförande-gap: Effekten av nuvarande åtgärder kan öka med ett förbättrat
genomförande av dessa. Det kan då vara aktuellt med nya åtgärder som syftar till att stärka
genomförandet för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas.
Åtgärds-gap: Nuvarande åtgärder är inte tillräckliga, utan det behövs nya åtgärder för att
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas.
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14 Bilaga 2
Samråd och samverkan
Uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön påbörjades 2019. Arbetet och delar i
processen samt förslagen på nya åtgärder har samverkats och förankrats på olika sätt.
En referensgrupp har bildats bestående av kontaktpersoner vid centrala myndigheter och
länsstyrelser, för att underlätta samverkan i arbetet med åtgärdsprogrammets uppdatering114. Ett
informationsmöte hölls i juni 2019 där referensgruppen informerades om det uppstartade arbetet
samt planeringen av processen. I januari 2020 fick referensgruppen delar av gap-analysen för
påseende och med möjlighet att komma med skriftlig input och synpunkter. En workshop
genomfördes i mars 2020 där förslag till åtgärder diskuterades. Under 2020 och inför samrådet
har också flera av åtgärdsförslagen diskuterats separat med möjlig ansvarig och/eller berörd
myndighet.
Information om åtgärdsprogrammets uppdatering har gått ut till Sveriges kommuner och till
Sveriges kommuner och Regioner (SKR) per mail samt i form av ett webbaserat
informationsmöte i oktober 2019. Åtgärdsförslag har diskuterats med ett antal referenskommuner
i april 2020.
Ett webbformulär har varit tillgängligt via Havs- och vattenmyndighetens hemsida under hösten
2019, öppet för vem som helst att skicka in förslag på åtgärder för det uppdaterade programmet.
Ett 50-tal åtgärdsförslag skickades in till Havs- och vattenmyndigheten via webbformuläret.
Under arbetets gång har löpande avstämningar hållits med vattenmyndigheterna för koordinering
och synkning i processen av att uppdatera åtgärdsprogrammet för havsmiljön och
åtgärdsprogrammen inom vattenförvaltningen.
Havs- och vattenmyndigheten har även spridit information och tagit in synpunkter under
åtgärdsprogrammets uppdatering genom arrangemang och via ett antal existerande dialog/samverkansgrupper och -forum. Exempelvis kan nämnas: Information vid Havs- och Vattenforum
(4 – 5 juni 2019), öppet för yrkesverksamma och intresserade. En dialogkonferens om åtgärder
för havsmiljön arrangerades av Havs- och vattenmyndigheten (december 2019) där forskare
bjöds in att presentera förslag på åtgärder för att förbättra tillståndet för havsmiljön115.
Båtmiljörådet (april 2020), där frilufts- miljö- och fritidsbåtsorganisationer finns representerade.
Ytterligare informationsinsatser om åtgärdsprogrammet har genomförts, bl.a. till sjöfartens
branschorganisation, miljö,- fritidsfiske- och friluftsorganisationer, fiskeorganisationer.
Samråd av förslag till uppdaterat åtgärdsprogram genomförs under perioden november 2020 –
april 2021. Samrådet sker parallellt med vattenmyndigheternas samråd om ”Planer och åtgärder

Referensgruppen har bestått av kontaktpersoner från de centrala myndigheterna: Boverket, Energimyndigheten,
Försvarsmakten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, SMHI, Statens geotekniska institut, Sveriges
geologiska undersökning, Trafikverket och Transportstyrelsen, samt vid länsstyrelserna i följande län: Blekinge, Dalarna,
Gotland, Gävleborg, Halland, Kalmar, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland,
Västra Götaland och Örebro.

114

Mer information om konferensen finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida: https://www.havochvatten.se/planeringforvaltning-och-samverkan/program-projekt-och-andra-uppdrag/uppdatering-av-atgardsprogram-for-havsmiljon/forskar--ochforvaltningskonferens-om-atgarder-for-havsmiljon.html

115
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för vattenarbetet 2022–2027”. Myndigheterna går ut med en gemensam kungörelse och håller två
gemensamma nationella samrådsmöten (februari 2021).
Information om åtgärdsprogrammets uppdatering publiceras löpande på Havs- och
vattenmyndighetens hemsida: www.havochvatten.se/atgardsprogram-uppdateras
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15 Bilaga 3

Åtgärdsfaktablad 10
Åtgärd
Åtgärder mot internbelastning av fosfor i Östersjön

ÅPH 10 - modifierad
Åtgärd 10 i Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram från 2015116 föreslås modifieras.
Modifiering av åtgärden innebär:


Fokus på genomförande av pilotprojekt för att begränsa internbelastning av fosfor i
Östersjön; med förankring i resultat från tidigare utförda undersökningar samt relevanta
nationella och internationella vägledningar.

Motivering
Åtgärden vidtas för att minska den betydande interna näringsbelastningen av fosfor, som i
nuläget har lika stor påverkan på Östersjön som den externa belastningen från land117, och som
leder till övergödning. Den interna belastningen innebär att den positiva effekten av minskad
belastning av fosfor och kväve till Östersjön fördröjs118.
Syftet med åtgärden är att i enlighet med försiktighetsprincipen försäkra att samtliga möjliga
åtgärder för att minska övergödningen i havsmiljön vidtas.
Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus
Åtgärden bidrar till att den övergripande normen god miljöstatus119 ska kunna följas med
avseende på deskriptor 5 Övergödning.
Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus
Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar:
näringsämnen, livsmiljöer (bentiska och pelagiska), löst syre, näringsvävar och övergödning.
Genomförande
Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för åtgärdens genomförande.
Åtgärden påbörjades under 2016. En vägledning för att hjälpa tillsynsmyndigheter bedöma när,
var och med vilken teknik åtgärder bör vidtas, samt vilka skyddsåtgärder och övervakning som
bör användas beräknas vara färdigställd under 2021.

Havs- och vattenmyndigheten (2015) God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram
för havsmiljön. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:30

116

Eilola K., Almroth-Rosell E, Meier H.E.M. (2014) Impact of saltwater inflows on phosphorus cycling and eutrophication in the
Baltic Sea: a 3D model study. Tellus A 66(0)

117

Helcom (2014) Eutrophication status of the Baltic Sea 2007-2011 – A concise thematic assessment, Balt. Sea Environ. Proc.
No. 143, ISSN 0357-2994, accessed online 20140729 at http://www.helcom.fi/Lists/Publications/BSEP143.pdf

118

119

17 § havsmiljöförordningen.
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Utifrån tillgängligt underlag och fortsatt kunskapsinhämtande avseende möjligheten att påverka
den interna näringsbelastningen, lokalt i övergödda vikar och fjärdar samt i Egentliga Östersjön,
ska Havs- och vattenmyndigheten genomföra pilotprojekt för att motverka internbelastning.
I samband med att åtgärden modifieras för det uppdaterade åtgärdsprogrammet ska en
genomförandeplan för åtgärdens utarbetas.
Förväntad effekt av åtgärden
Pilotprojekt bör leda till lokalt minskade övergödningseffekter i havsmiljön; med direkt effekt på
siktdjup, fosfor- och syrehalt i vattenmassan, algblomning, bottenvegetation och djurliv.
Lagstiftning/regelverk
Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras:
Miljöbalken (1998:808) och relaterade förordningar.
Beroende på projektutformning och teknikval för internbelastningsprojekt kan krav på tillstånd
eller anmälan enligt reglering för antingen vattenverksamhet eller miljöfarlig verksamhet
aktualiseras.
Miljökvalitetsmål
Ingen övergödning
Bakgrund och nuläge
Syrefria bottnar uppstår ofta på grund av övergödning, och drabbar Östersjön både i utsjön och i
kustnära vikar. Syrefria bottnar frigör näringsämnen som tidigare har varit lagrade i sedimentet,
så kallad internbelastning. Dessa näringsämnen kommer ofta från historisk belastning.
Syrefattiga förhållanden förhindrar även att fosfor som tillförs från land begravs i sedimenten, och
gör att den fortfarande är tillgänglig för växtplankton.
För att komma tillrätta med övergödningen i havet krävs först och främst åtgärder på land för att
begränsa extern näringstillförsel. Att dessa åtgärder är genomförda är en viktig förutsättning
innan åtgärder mot internbelastning genomförs.
Internbelastningen innebär att oavsett åtgärder som vidtas på land, så dröjer effekten i utsjön och
det tar sannolikt mer än 50 år innan god miljöstatus nås. Ett liknande problem, men i mindre
skala, finns i flera havsvikar. I vissa vikar i Stockholms skärgård har åtgärdsarbetet på land gjort
att den externa näringsbelastningen är liten, men utsläpp av näringsämnen lagrade i
bottensediment gör att dessa vikar, och även avgränsande vikar, fortfarande drabbas av
övergödning. Exempel på redan genomförda projekt: I Byfjorden, Lännerstasundet och
Sandöfjärden (Finska viken) har försök gjorts med syresättningspump, så kallad haloklin
ventilation. Vid Östhammar och i Björnöfjärden har man blandat aluminium med bottensediment
för att förhindra internbelastning av fosfor. I vissa sjöar har lågflödesmuddring testats som ska
suga upp organiskt material från sjö- eller havsbottnen.
Geografisk omfattning
Östersjön
Koordinering med EU:s regelverk I kustzonen:
Vattendirektivet (2000/60/EG)120
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens
åtgärder på vattenpolitikens område

120
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Regional koordinering
Övergödningsproblematiken i Östersjön hanteras inom Helcom (med belastningstak definierade
genom Helcoms aktionsplan, BSAP). Förslag till åtgärder förankras inom Helcoms arbetsgrupp
”Pressure”.
Kostnad och finansiering
Administrativa kostnader för att genomföra åtgärden finansieras inom Havs- och
vattenmyndighetens löpande arbete. Kostnad för genomförande av pilotprojekt uppskattas först
efter omfattningsstudie då denna är osäker och beror på skala och teknikval.
Uppföljning av åtgärdens effekter
Åtgärdens effekt bedöms med miljöövervakning: ett kontrollprogram innefattande
basundersökningar innan projekt påbörjas; ett riktat övervakningsprogram under pågående
projekt samt långvarig övervakning för att försäkra att åtgärdens positiva miljöeffekt är bestående.
Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan.
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Åtgärdsfaktablad 15
Åtgärd
Ta fram vägledning riktad till myndigheter och verksamheter för omhändertagande av farliga
ämnen och påväxt på fartygsskrov.

ÅPH 15 –modifierad
Åtgärd 15 i Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram från 2015121 föreslås modifieras.
Modifiering av åtgärden innebär:


Åtgärden fokuserar enbart på omhändertagande av farliga ämnen och påväxt på
fartygsskrov.



Skrov på fritidsbåtar flyttas till ÅPH17 och fundament och bryggor utesluts från åtgärden.



Det förtydligas vad som ska ingå i den vägledning som ska tas fram.

Motivering
Trots utförliga existerande regelverk122, så bidrar sjöfarten fortfarande till negativ miljöpåverkan,
t.ex. tillförsel av farliga ämnen och spridande av främmande arter123. Intensiv sjöfart sker inom
svenskt territorialvatten och ekonomisk zon. Till exempel så sker det årligen ca 28 000
fartygspassager i Öresund, och ca 44 500 passager mellan Bornholm och svenska fastlandet124.
Dessutom väntas sjöfarten öka i framtiden125. Enligt bedömning av miljötillståndet för Nordsjön
och Östersjön från 2018 så uppnås inte god miljöstatus för främmande arter eller farliga
ämnen126. Denna åtgärd syftar till att motverka införsel och begränsa spridning av främmande
arter samt tillförsel av farliga ämnen från sjöfart genom att ta fram vägledning hur man ska
omhänderta farliga ämnen och påväxt från fartygsskrov.
Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus
Åtgärd 15 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas127.
Miljökvalitetsnorm B.1 Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den
inte orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås.
Indikator B.1.1 Farliga ämnen i biota

Havs- och vattenmyndigheten (2015) God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram
för havsmiljön. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:30

121

Sjöfartens miljöpåverkan regleras via internationella sjöfartsorganisationens (IMO) internationella konventioner, t.ex.
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), International Convention on the Control of
Harmful Anti-fouling Systems on Ships (AFS konventionen) och International Convention for the Control and Management of
Ships' Ballast Water and Sediments (barlastvattenkonventionen). Konventionerna är ratificerade av ett stort antal länder.
Sverige har genomfört en stor del av IMO-konventionerna i nationell lagstiftning inte minst föreskrifter från Transportstyrelsen.

122

Andersson K., Brynolf S., Lindgren J.F., Wilewska-Bien M. (2016) Shipping and the environment – Improving environmental
performance in Marine Transportation. Springer Verlag

123

124

Helcom, map and data service.

125

UNCTAD (2019) Review of maritime transport. ISBN 978-92-1-112958-8

126

Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023- Bedömning av miljötillstånd och
socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27
För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för
Nordsjön och Östersjön.

127
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Miljökvalitetsnorm C.1 Havsmiljön ska vara fri från avsiktligt nyutsatta eller flyttade främmande
arter och stammar, samt främmande arter spridda på annat sätt genom mänsklig verksamhet,
som riskerar att negativt påverka den genetiska eller biologiska mångfalden eller ekosystemets
funktion.
Indikator C.1.1 Trend för introduktioner av nya främmande arter
Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus
Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar:
fisk, livsmiljöer (bentiska och pelagiska), farliga ämnen, negativa effekter på arter och livsmiljöer,
nya introducerade främmande arter.
Genomförande
Åtgärden genomförs av Naturvårdsverket genom arbete för att ta fram en tillsynsvägledning riktad
till myndigheter (kommun, länsstyrelse) för rengöring av fartygsskrov. Vägledningen beskriver hur
tillsynsmyndigheter ska bedriva tillsyn och inkluderar riktlinjer om vilka krav som ska ställas på
filtrering och omhändertagande av biologisk påväxt, och krav på teknik för minimering av
spridning av farliga ämnen vid aktiviteten. Åtgärden genomförs i samverkan med Havs- och
vattenmyndigheten och Transportstyrelsen och består dessutom av ett antal delmoment som
syftar till att begränsa spridningen av främmande arter och farliga ämnen vid rengöring av
fartygsskrov.
Åtgärden genomförs i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten och Transportstyrelsen
enligt följande:


Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att utreda betydelsen av skrovpåväxt för
introduktion och spridning av (invasiva) främmande arter.



Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Transportstyrelsen genomför en
kunskapssammanställning om tillgängliga tekniker för rengöring av fartygsskrov,
inkluderande filtrering och destruktion av biologisk påväxt, och minimering av spridning av
farliga ämnen.



Transportstyrelsen verkar i sitt internationella arbete, inom IMO och Helcom, för att
vägledningar för fartyg/rederier angående skrovtvätt av fartyg ska uppdateras med
beskrivningar för hur biologiskt material ska filtreras, omhändertas och hur aktiviteten
motverkar överdrivet frisättande av biocider, enligt bästa möjliga tekniker.

Åtgärden genomförs löpande under 2022-2027. Under 2022 ska en genomförandeplan för
åtgärden utarbetas. Under 2022-2024 ska underlagsmaterial tas fram eller sammanställas som
beskriver betydelsen av skrovpåväxt för introduktion av främmande arter, tillgängliga tekniker för
rengöring av skrovpåväxt och framtagande av en nationell ståndpunkt för att verka på en
internationell nivå.
Förväntad effekt av åtgärden
Om rengöring av fartygsskrov genomförs enligt en framtagen vägledning, som beaktar tekniker
och metoder som minimerar sannolikheten för att borttagen påväxt på fartygsskrovet hamnar i
den marina miljön, då minskar spridningen av främmande arter. Detta medför förbättrade
möjligheter att nå målvärdet för indikator C.1.1 och ökad förutsättning för att miljökvalitetsnorm
C.1 kan följas. Dessutom så minimeras tillförseln av farliga ämnen, vilket ökar möjligheten att
klara målvärdet för miljökvalitetsnorm B.1.
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Lagstiftning/regelverk
Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk och vägledningar aktualiseras:
Miljöbalken (1998:808)
Miljötillsynsförordning (2011:13)
I miljötillsynsförordningen framgår vilken myndighet som har tillsynsvägledningsansvar.
Förordning (2018:1939) om invasiva främmande arter
IMO. 2011. RESOLUTION MEPC.207 (62) - Guidelines for the control and management of ship´s
biofouling to minimize the transfer of invasive aquatic species.
Miljökvalitetsmål
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Giftfri miljö
Ett rikt växt- och djurliv
Bakgrund och nuläge
Invasiva främmande arter pekas ut som en utav de fem skäl till förlusten av biologisk mångfald på
jorden128. Det finns flertalet exempel då invasiva främmande arter har medfört stora ekonomiska
och ekologiska konsekvenser i de områden som drabbas. Det är därför av stort intresse att
motverka spridning av invasiva främmande arter. En stor källa till spridning, ballastvatten, har i
och med införandet av krav från IMO på rening av detta motverkats129. Emellertid pekas biologisk
påväxt på fartygsskrov också ofta ut som en stor källa till spridning av främmande arter. Denna
påväxt uppskattas orsaka lika många spridningar av främmande arter som ballastvatten (innan
reglering infördes)130. Ett fartygsskrov utan antifoulingteknik eller antifouling som är i slutet av sin
livslängd får snabbt ett lager av biologisk påväxt131.
Skrovrengöring av fartyg i vatten är en aktivitet som sker av flera skäl. Dels för att ta bort påväxt
på fartygsskrov, men också för att förlänga livslängden hos en båtbottenfärg som innehåller
biocider. Genom att undvika påväxt på skrovet så drar fartyget mindre bränsle och motverkar
spridning av främmande arter, men rengöringen kan också påverka vattenmiljön där den utförs.
Skrovrengöring är en ökande trend internationellt och även i Sverige, framför allt då
bränslepriserna är höga. I dagsläget finns det inte ett nationellt regelverk för hur rengöringen ska
ske, t.ex. avseende uppsamling av restprodukter och intensitet i rengöringen. Frågan hanteras
idag på kommunal nivå, där utförare av aktiviteten får olika direktiv om skrovrengöring är tillåtet
och under vilka förutsättningar. Idag tillämpas flera olika metoder av skrovrengöring, t.ex. med
hjälp av borstar eller vattenjet. Uppsamling av det organiska materialet efter en rengöring är
oftast inte i fokus i tillståndsprocessen utan snarare problematiken med att rengöringen kan bidra
till en temporär ökad frisättning av biocider, t.ex. koppar. Användandet av biocider innebär att det
sker en spridning av farliga ämnen till den kustnära vattenmiljön. Kunskapen kring vilka metoder
som fungerar bättre eller sämre ur perspektivet spridning av främmande arter, finns inte samlad.
IPBES (2019) Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services

128

IMO (2004) International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments (BWM)
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Control-andManagement-of-Ships'-Ballast-Water-and-Sediments-(BWM).aspx

129

Gollasch S. (2002) The Importance of Ship Hull Fouling as a Vector of Species Introductions into the North Sea. Biofouling,
2002. 18(2): p. 105-121.

130

Oliviera D.S.R. (2019) Roughest hour – approaches to ship hull fouling management. Diss. Chalmers University of
Technology, 2019

131
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Geografisk omfattning
Nordsjön, Östersjön. Kust och utsjön.
Koordinering med EU:s regelverk
Kemikalielagstiftning, inkluderat Reachförordningen (Förordning nr 1907/2006)132 och
Biocidförordningen (Förordning nr 528/2012)133
Direktivet om prioriterade ämnen (2008/105/EG)134
Regional koordinering
Helcom BSAP.
Kostnad och finansiering
Kostnader för att ta fram en vägledning bekostas av Naturvårdsverket. Underlag som beskriver
betydelsen av skrovpåväxt för introduktion av (invasiva) främmande arter bekostas av Havs- och
vattenmyndigheten. Kostnader för att ta fram underlag och informationspapper till IMO:s grupp
Marine Environmental Protection Committee (MEPC) bekostas av Transportstyrelsen. Kostnader
för att ta fram en kunskapssammanställning om tillgängliga tekniker för rengöring av fartygsskrov,
inkluderande filtrering och destruktion av biologisk påväxt, och minimering av spridning av farliga
ämnen bekostas tillsammans av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och
Transportstyrelsen.
Uppföljning av åtgärdens effekt
Antalet introduktioner av invasiva främmande arter som kan härledas till fartygsskrov, alternativt
nedåtgående trend i antalet nyintroducerade främmande arter genom mänskliga aktiviteter.
Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering,
godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv
1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt
rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

132

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och
användning av biocidprodukter

133

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom
vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG,
84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG

134
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Åtgärdsfaktablad 17
Åtgärd
Att utreda orsak och behov av ytterligare reglering för att förhindra spridning av TBT till
havsmiljön från mark och sediment.
Att ta fram vägledning eller riktlinjer med avseende på skrovrengöring av fritidsbåtar för att
förhindra spridning av TBT, övriga biocider och främmande arter till havsmiljön.

ÅPH 17 – Modifierad
Åtgärd 17 i Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram från 2015135 föreslås modifieras.
Modifiering av åtgärden innebär:


Fokus på utredning av orsak och möjlig ytterligare reglering till fortsatt tillförsel av TBT
flyttas från fritidsbåtsskrov till mark och sediment i anslutning till fritidsbåtsanvändning.



Till åtgärden läggs till att ta fram vägledning eller riktlinjer för skrovrengöring av
fritidsbåtar för att förhindra spridning av TBT, övriga biocider och främmande arter.

Motivering
Även om det finns regelverk som förbjuder användandet av TBT som biocid på båtskrov uppnås
inte gränsvärdet i havsmiljön avseende TBT. Gränsvärdet avseende TBT bedöms inte kunna
uppnås 2020 varken i utsjön för halter i sediment och kustnära när det gäller effekter från TBTförorenade sediment. Fritidsbåtar och anläggningar förknippade med fritidsbåtar, t.ex.
fritidsbåtshamnar, har identifierats som fortsatta källor till spridning av TBT till havsmiljön.
Fritidsbåtar kan även bidra till ytterligare spridning av främmande arter.
Åtgärden syftar till att möjliggöra en ökad åtgärdstakt för att förhindra fortsatt indirekt spridning av
TBT och andra farliga ämnen från båtbottenfärger och andra relevanta källor till havsmiljön men
även till att begränsa spridning av främmande arter via påväxt på fritidsbåtar.
Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus
Åtgärd 17 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas136.
Miljökvalitetsnorm B.1 Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den
inte orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås.
Indikator
B.1.1 Farliga ämnen i biota

Havs och vattenmyndigheten (2015) God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram
för havsmiljön. Havs och vattenmyndighetens rapport 2015:30

135

För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för
Nordsjön och Östersjön.

136
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Miljökvalitetsnormen B.1 tillämpas inte i kustvatten enligt 8 § i Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt
miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön eftersom motsvarande ämnen
hanteras inom vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer för kemisk ytvattenstatus i
kustvattenförekomster.
Genom att bidra till en minskad mängd och minskade koncentrationer av farliga ämnen även i
Östersjöns och Västerhavets kustvatten kommer åtgärden även påverka möjligheten att kunna
följa vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer. D.v.s. god kemisk ytvattenstatus i kustvatten och
därmed även ha en effekt på möjligheten att nå god miljöstatus avseende koncentrationer och
effekter av farliga ämnen.
Miljökvalitetsnorm B.2 Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig verksamhet får
inte orsaka negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem.
Indikator
B.2.3 Effekter av organiska tennföreningar på snäckor (imposex)
Miljökvalitetsnorm C.1 Havsmiljön ska vara fri från avsiktligt nyutsatta eller flyttade främmande
arter och stammar, samt främmande arter spridda på annat sätt genom mänsklig verksamhet,
som riskerar att negativt påverka den genetiska eller biologiska mångfalden eller ekosystemets
funktion.
Indikator
C.1.1 Trend för introduktioner av nya främmande arter
Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus
Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar:
Bentiska livsmiljöer, etablerade främmande arter, farliga ämnen, UPBT-ämnen och negativa
effekter på arter och livsmiljöer.
Genomförande
Åtgärden genomförs av Naturvårdsverket och Transportstyrelsen i samråd med
Kemikalieinspektionen, Sjöfartsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Försvarsinspektören för
hälsa och miljö (FIHM), länsstyrelser och kommuner. Åtgärden består av flera delmoment:
-

Utreda behov av ytterligare reglering för att förhindra spridning av TBT till havsmiljön från
mark (t.ex. uppställningsplatser) och sediment samt verka för att den reglering
utredningen förespråkar tas fram. För denna del ansvarar Naturvårdsverket.

-

Ta fram vägledning eller riktlinjer med avseende på skrovrengöring av fritidsbåtar
(förberedande arbete inför målning, underhåll, skrovtvätt) för att förhindra spridning av
TBT och övriga biocider till havsmiljön. Denna del genomförs av Transportstyrelsen med
stöd av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. I det vägledningsmaterial
som tas fram ska även spridning av främmande arter ingå och beaktas, detta för att
vägledningen ska bli heltäckande och sammanhållen. Havs- och vattenmyndigheten
bidrar även med expertstöd för att utreda betydelsen av skrovpåväxt för introduktion och
spridning av (invasiva) främmande arter. Utifrån detta ska Naturvårdsverket upprätta
vägledning för tillsyn av skrovrengöring samt användning av biocidinnehållande
båtbottenfärger på fritidsbåtar med stöd av Kemikalieinspektionen och Havs- och
vattenmyndigheten.

De utredningar och kartläggningar som genomförs ska vara representativa för svenska
förhållanden i Östersjön och Nordsjön.
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Åtgärden påbörjades 2016. I samband med att åtgärden modifieras för det uppdaterade
åtgärdsprogrammet ska en genomförandeplan för åtgärdens utarbetas. Åtgärden genomförs
löpande under 2022-2027.
Förväntad effekt av åtgärden
Studier visar att nytillskott av TBT fortfarande är ett problem i områden som har aktiviteter
kopplade till fritidsbåtsanvändning eller historisk användning av fritidsbåtar. Därför kommer ett
genomförande av åtgärden som minskar spridning av TBT från fritidsbåtsrelaterade
underhållsaktiviteter leda till en positiv effekt för miljökvalitetsnorm B.2. Storleksordningen på
effekten beror på verkningsgraden i åtgärden för att motverka nytillskott av TBT till den marina
miljön.
På samma sätt kommer framtagande av en vägledning eller riktlinjer med avseende på
skrovrengöring och tillsyn av denna ha en positiv effekt för miljökvalitetsnormerna B.1, B.2 och
C.1.
Lagstiftning/regelverk
Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras:
Miljöbalken (1998:808)
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 om förbud mot
tennorganiska föreningar på fartyg.
Förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg.
Miljömål
Giftfri miljö
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Bakgrund och nuläge
Halter av TBT i sediment och observerade effekter i havsmiljön (imposex hos snäckor,
gastropoder) visar på att TBT fortfarande medför negativa effekter i den marina miljön. Dessutom
indikerar kvoten mellan TBT och dess nedbrytningsprodukter i sediment att tillförseln många
gånger överskrider nedbrytningshastigheten137. Även om TBT varit förbjudet att använda som
biocid i båtbottenfärg (antifouling) på fritidsbåtar en längre tid, påträffas det fortfarande frekvent
på båtskrov138. Studier visar att TBT fortfarande återfinns i gamla övermålade färglager som
släpper från skroven vid högtryckstvätt, borsttvätt, skrapning, slipning etc. Höga halter av ämnet
har också återfunnits i jord på båtuppställningsplatser, i dagvatten och i ytsediment i
småbåtshamnar139,140, förhållanden som också förekommer i varvsmiljö.
Ytterligare åtgärdsinsatser för att förhindra indirekt spridning av TBT till havsmiljön bedöms
därmed nödvändiga. På detta sätt kan även utsläpp av andra farliga ämnen i båtbottenfärger,
såsom koppar och zink minska.

137 Moksnes P-O., Eriander L., Hansen J., Albertsson J., Andersson M., Bergström U., Carlström J., Egardt J., Fredriksson R.,

Granhag L., Lindgren F., Nordberg K., Wendt I., Wikström S., Ytreberg E. (2019) Fritidsbåtars påverkan på grunda
kustekosystem i Sverige. Havsmiljöinstitutets Rapport nr 2019:3
138

Ibid.

139 Bengtsson H., Wernersson A. (2012) TBT, koppar, zink och irgarol i dagvatten, slam och mark i småbåtshamnar, Västra

Götalands län 2011. 2012:16

Magnusson M. (2017) Effekter av tennorganiska föreningar i småbåtshamnar. R2018:06, Göteborgs stad, miljöförvaltningen,
ISBN 1401-2448

140
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Fritidsbåtar som har en båtbottenfärg som är i slutet av sin livslängd eller båtägare som har valt
att inte måla sitt skrov med biocidinnehållande färg kan använda sig av borsttvätt eller andra
alternativ till att kemiskt bekämpa biologisk påväxt. Då båtborsttvättar tar bort biologiskt material
ska detta samlas upp i en bassäng under båten och slutligen samlas upp och destrueras,
eftersom materialet både kan innehålla färgpartiklar innehållande farliga ämnen och levande
biologiskt material. Om fritidsbåtar som enbart använder borsttvätt som antifoulingmetod rör sig
över större geografiska områden kan aktiviteten leda till en spridning av främmande arter.
Undersökningar har visat att om bassängen som omsluter borsttvätten inte har en fullgod funktion
eller om bassäng saknas, bidrar aktiviteten spridning av partiklar från färg och organiskt
material141. Därav är det av intresse att detta beaktas inom åtgärden.
I dagsläget är det Transportstyrelsen som bedriver tillsyn avseende TBT och kommuner som
tillsynar aktiviteter kopplade till fritidsbåtar som kan sprida farliga ämnen och främmande arter. På
grund av detta behöver tillämpningen av gällande lagstiftning ses över och kraven eventuellt
kompletteras för att bättre hantera ovanstående problematik. Vägledningsinsatser som bedöms
nödvändiga för att på ett effektivt sätt driva på arbetet med att motverka spridning av TBT och
främmande arter till havsmiljön bör genomföras. Det kan gälla metoder för identifiering av
båtskrov målade med färg innehållande tenn, riktlinjer för hantering av båtskrov, efterbehandling
av förorenade sediment- och markområden, nationella tillsynkampanjer. Genom t.ex.
informationskampanjer riktade till allmänheten och båtägare etc. kan även utsläpp av tillåtna
aktiva substanser i båtbottenfärger, såsom koppar och zink minska.
Geografisk omfattning
Nordsjön och Östersjön, kust och utsjö.
Koordinering med EU:s regelverk
Vattendirektivet (2000/60/EG)142.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten enligt HVMFS 2019:25 kan följas.
Regional koordinering
Helcom BSAP.
Kostnad och finansiering
Administrativa kostnader för respektive myndighet för att genomföra åtgärden finansieras inom
myndighetens löpande arbete.
Uppföljning av åtgärdens effekter
Åtgärden följs upp genom att koncentrationer av TBT och imposex undersöks i det nationella
övervakningsprogrammet, där flertalet fritidsbåtshamnar ingår. Minskad tillförsel av TBT kommer
på sikt minska TBT-halten i sediment och då framförallt ytsediment (0-2 cm) i representativa
ackumulationsbottnar. En lägre kvot mellan TBT och dess nedbrytningsprodukter och lägre
värden på Vas Deferens Sequence Index (VDSI) kan också användas för att följa upp att
tillförseln av TBT till den marina miljön minskar. I närområden till fritidsbåtshamnar där insatser
genomförs för att minska spridningen av invasiva arter, TBT och andra farliga ämnen i
båtbottenfärger bör mätningar av förekomst av invasiva arter respektive halter utföras innan och
över tid efter genomförandet av åtgärden. Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens
genomförandeplan.
141

Hassellöv (2018) Läckage av mikroskopiska båtbottenfärgspartiklar från båtborsttvättar – en förstudie. Göteborgs universitet.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens
åtgärder på vattenpolitikens område

142
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Åtgärdsfaktablad 19
Åtgärd
Främja en effektiv och hållbar insamling och mottagning av förlorade fiskeredskap samt
förebygga förlusten av nya.

ÅPH 19 -Modifierad
Åtgärd 19 i Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram från 2015143 föreslås modifieras.
Modifiering av åtgärden innebär:


Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket ska gemensamt utforma en
vägledning för handläggning av stöd för upptagsinsatser inom EHFF.



Havs- och vattenmyndigheten ska ge riktad information till yrkes- och fritidsfisket gällande
framförallt hanteringen av avfall på båtar för att minimera att detta hamnar i havet.

Motivering
Förlorade fiskeredskap kan snärja in och fånga fåglar, fiskar och marina däggdjur. Därför syftar
åtgärden till att bygga upp ett effektivt och långsiktigt arbete med att samla in förlorade
fiskeredskap samt förebygga uppkomsten av nya förluster. Detta behövs för att miljökvalitetsnorm
E.1 ska kunna följas
Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus
Åtgärd 19 syftar till att miljökvalitetsnormen nedan ska kunna följas144.
Miljökvalitetsnorm E.1 Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från skräp.
Indikatorer:
E.1.1 Mängd skräp på stränder
E.1.2 Mängd skräp på havsbotten
Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus
Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar:
fisk, livsmiljöer, näringsvävar, skräp i miljön och mikroskräp i miljön.
Genomförande
Åtgärden bygger på genomförande av flera delmoment där olika aktörer involveras. Havs- och
vattenmyndigheten (HaV) har det övergripande ansvaret och ska verka pådrivande, stödjande
och samlande för att de olika delarna tillsammans bidrar till att åtgärden genomförs effektivt.
Havs- och vattenmyndigheten ska samverka med Jordbruksverket. Genom Jordbruksverkets
Havs- och fiskeriprogram kan enskilda aktörer söka ekonomiskt stöd bland annat för: att avlägsna
och samla in förlorade fiskeredskap; inköp och installation av utrustning ombord eller i
fiskehamnar för insamling och lagring av avfall; informationskampanjer samt utbildning för fiskare
Havs- och vattenmyndigheten (2015a) God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4:Åtgärdsprogram
för havsmiljön. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:30

143

För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för
Nordsjön och Östersjön.

144
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och hamnanställda. Stödmöjligheten och uppbyggda informationskanaler mellan myndigheterna
är viktig för åtgärdens genomförande.
Därtill ska Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket gemensamt utforma en vägledning
för handläggning av stöd för upptagsinsatser inom Europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF, för
att få till stånd ett så effektivt arbete som möjligt med avseende på lokalisering och bästa metod
för upptag av förlorade fiskeredskap. Havs-och vattenmyndigheten behöver samverka med
aktörer som Kustbevakningen, kommuner och fiskehamnar. Detta för att utreda, tydliggöra och
effektivisera (genom överenskommelser eller genom att verka för författningsändringar) ansvaret
för bärgning och mottagning av förlorade fiskeredskap.
Vidare behöver samverkan ske med fiskerinäringen för att tydliggöra deras ansvar och hur
förluster av nya fiskeredskap bäst undviks. För att höja kunskapen inom både yrkesfiskekåren
och gruppen fritidsfiskare gällande problematiken med marint skräp, om förlorade fiskeredskap
samt fiskerelaterat skräp (innefattar framförallt rep, snören och även nät i varierande storlekar)
ska Havs- och vattenmyndigheten ge riktad information till yrkes- och fritidsfisket. Denna gäller
framförallt hanteringen av avfall på båtar för att minimera att detta hamnar i havet. För att nå ut till
så många fiskare som möjligt kan exempelvis sociala medier nyttjas. Genom att nyttja sådana
kanaler skulle även fiskare i andra länder kunna få tillgång till informationen.
För att åtgärden ska bli verkningsfull behöver resurser avsättas och rätt aktörer integreras i
arbetet. För detta ansvarar Havs- och vattenmyndigheten.
Åtgärden påbörjades under 2016. Då insamling och mottagning av förlorade fiskeredskap samt
förebygga förlusten av nya, är ett långsiktigt arbete väntas åtgärden pågå längre än till 2027. I
samband med att åtgärden modifieras för det uppdaterade åtgärdsprogrammet ska en
genomförandeplan för åtgärdens utarbetas.
Förväntad effekt av åtgärden
Minimering eller borttagande av förlorade fiskeredskap innebär minskat fisketryck. Förlorade
fiskeredskap kan fortsätta att fiska i flera år efter att ha gått förlorade. Detta innebär en belastning
på fiskebestånd och andra arter även om inget aktivt fiske genomförs. Reducering av denna risk
kan alltså innebära förbättrade förutsättningar för fiskebestånd och ökad biologisk mångfald.
Även en högre grad av medvetande hos yrkesfiskare gällande hantering ombord av fiskerelaterat
skräp är en viktig preventiv åtgärd som på sikt väntas bidra till att en mindre mängd fiskerelaterat
skräp så som rep, snören och nätdelar tillförs haven.
Lagstiftning/regelverk
Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras:
Förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap
Ovan förordning och föreskrifter innehåller regler om märkning och utmärkning av fiskeredskap
m.m.
Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område
Föreskrifterna reglerar rapporteringsskyldighet för förlorade fiskeredskap.
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening
från fartyg
Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2001:12) om mottagning av avfall från
fartyg.
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I ovan föreskrifter finns reglering avseende mottagning av fartygsgenererat avfall och marint
skräp
Miljökvalitetsmål
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Levande Sjöar och Vattendrag
Ett rikt växt och djurliv
Bakgrund och nuläge
Moderna svårnedbrytbara konstfibermaterial i fiskeredskapen har medfört att problemen med
spökgarn blivit mer omfattande. Spökgarn kan också medföra skador och kostnader för fiskare
vars redskap fastnar i näten.
Det förloras dock idag färre garn jämfört med för 15–20 år sedan, bland annat till följd av att
antalet båtar har minskat, konfliktzonerna mellan trålare och garnfiskare har minskat och garnen
har blivit dyrare vilket ökar motiven att bärga förlorade redskap145.
De speciella förhållanden som finns i Östersjön medför att dessa garn fortsätter att fiska under
lång tid. Enligt grova uppskattningar som gjordes som en del av ett EU-projekt (FANTARED) i
slutet av 1990-talet så tappades årligen 167 kilometer garn i den svenska delen av Östersjön.
Sedan åtgärden påbörjades 2016 har flera avslutade projekt slutrapporterats vilka har bidragit
med värdefulla erfarenheter och information gällande fortsatt arbete med förlorade fiskeredskap
och för genomförandet av åtgärd 19.
Geografisk omfattning
Nationellt, inklusive kust och utsjö.
Främst Östersjön men även Nordsjön. Garn/-nätfisket är vanligare i Östersjön och Öresund än i
Västerhavet, vilket (tillsammans med Östersjöns säregenskaper) förklarar varför så kallat
spökgarn är ett större problem i dessa områden. Men också förlorade fiskeredskap i form av
burar och ryssjor, redskap som är vanliga på västkusten, fortsätter att fånga både småfisk och
skaldjur, varför det finns ett behov av att också utreda hur stort problemet är på västkusten och
vad som kan göras för att förebygga problemet där.
Koordinering med EU:s regelverk
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa
plastprodukters inverkan på miljön (engångsplastdirektivet)
EU:s Havs- och fiskerifond (EHFF)
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska
havs- och fiskerifonden146
Regional koordinering
Ospar (Nordostatlanten) har i juni 2014 beslutat om en regional aktionsplan mot marint skräp i
Nordostatlanten. I denna plan beskrivs i åtgärd 56 och 57 behovet av att identifiera och kartlägga
områden där förlorade fiskeredskap ansamlats eller dumpats samt utveckla riskbedömningar för
KIMO Baltic Sea och Håll Sverige Rent (2012) Varför spökar det i Östersjön? En studie av förekomsten av spökgarn i
Östersjön baserat på draggningar i Sydkustens och Gotlands fiskeområden sommaren 2012

145

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och
om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011

146
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var de förlorade fiskeredskapen utgör hot mot miljön och vilka områden som därmed bör
prioriteras vid avlägsnande av förlorade fiskeredskap.
Även Helcom (Östersjön) har under 2015 antagit en regional aktionsplan mot marint skräp som
innehåller flera åtgärder för att förebygga och avlägsna förlorade fiskeredskap från den marina
miljön.
Kostnad och finansiering
Administrativa kostnader för respektive myndighet för att genomföra åtgärden finansieras inom
myndighetens löpande arbete.
Finansiering för att genomföra delar av den samlade åtgärden kan bestå exempelvis av stöd från
Havs- och vattenmiljöanslaget eller stöd från EU;s Havs- och fiskerifond. Även andra aktörer
såsom fiskerinäringen, kommuner och fiskehamnar har ett ansvar att bidra till lösningar som
motverkar uppkomsten av nya förluster.
Uppföljning av åtgärdens effekter
Uppföljning av åtgärden kan göras genom att se hur många upptagsinsatser som utförts samt
mängd inrapporterad data till Ghost Guard. Gällande informationsinsatsen kan uppföljning göras
genom att se hur många som har nåtts av informationen för att sedan även följa upp hur många
som gjort beteendeförändring.
Den långsiktiga uppföljningen gällande samtliga insatser inom ÅPH 19 är en minskad mängd
fiskerelaterat skräp samt förlorade fiskeredskap på botten och på stränder. Uppföljning kommer
närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan.

- 166 -

Åtgärdsfaktablad 27
Åtgärd
Inrätta nya marina skyddade områden och andra rumsliga förvaltningsåtgärder i tillräcklig
omfattning med lämpliga förvaltningsåtgärder för att de nya områdena ska kunna hjälpa till att nå
god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen

ÅPH 27 –Modifierad.
Åtgärd 27 i Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram från 2015147 föreslås modifieras.
Modifiering av åtgärden innebär:


Åtgärden har vidgats för att inkludera arbete med grön infrastruktur och
ekosystembaserad havsförvaltning samt inkluderar ytterligare aktiviteter för att uppnå ett
högre arealmål om detta beslutas i en snar framtid.



Ytterligare rumsliga förvaltningsåtgärder föreslås under genomförande för att inkludera
andra förvaltningsprocesser (t.ex. fiskförvaltning och havsplanering):



o

Biotopskyddsområden

o

Fredningsområden eller liknande fiskvårdsområden

o

Lilla n-områden enligt havsplanering

Uppföljningen av åtgärden kopplas tydligare till bedömning av god miljöstatus enligt
havsmiljöförordningen.

Motivering
Bedömningen av miljötillståndet 2018 visar att god miljöstatus fortfarande inte uppnås för en rad
olika ekosystemkomponenter, t.ex. marina däggdjur, fåglar, fisk och bentiska habitat148. Marina
skyddade områden och andra rumsliga förvaltningsåtgärder kan fungera som en bas för arter och
habitat, en ytterligare förstärkning av områdesskydd kan därmed bidra till att god miljöstatus nås i
havsmiljö. Denna förstärkning innebär att både utöka arealen av skyddade områden men även att
intensifiera arbete med att införa effektiva områdesspecifika förvaltningsåtgärder i de skyddade
områdena och rumsliga förvaltningsåtgärder utanför. Åtgärden ska dessutom bidra till ett
sammanhängande nätverk av skyddade områden och målsättningar inom grön infrastruktur.
Detta kräver nationell och internationell samordning i svenska havsområden.
Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus
Geografiska skyddsåtgärder och rumsliga förvaltningsåtgärder syftar till att miljökvalitetsnormerna
nedan ska kunna följas149.
Miljökvalitetsnorm C.3 Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som
påverkas av fiske har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek som garanterar deras
långsiktiga hållbarhet
Havs- och vattenmyndigheten (2015a) God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4:Åtgärdsprogram
för havsmiljön. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:30

147

Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023- Bedömning av miljötillstånd och
socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27

148

För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för
Nordsjön och Östersjön.

149
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Indikatorer
C.3.1 Fiskeridödlighet (F)
C.3.2 Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade bestånd
C.3.3 Hållbart nyttjande av nationellt förvaltade arter

Miljökvalitetsnorm C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället
ska möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls.
Indikatorer
C.4.1 Storleksstruktur i fisksamhället i utsjövatten
C.4.2 Storleksstruktur hos nyckelart i kustvatten – torsk
C.4.3 Storleksstruktur hos nyckelart av fisk i kustvatten – abborre

Miljökvalitetsnorm D.1 Den av mänsklig verksamhet opåverkade havsbottenarealen ska ha en
omfattning som ger förutsättningar för att upprätthålla bottnarnas struktur och funktion för
respektive livsmiljötyp.
Indikatorer
D.1.1 Trend för fysisk störning på havsbotten från bottentrålning
D.1.2 Fysisk förlust av sandbankar och rev

Miljökvalitetsnorm D.2 Arealen av biogena substrat ska bibehållas eller öka.
Indikatorer saknas.
Åtgärden bidrar också till att den övergripande normen god miljöstatus150 ska kunna följas med
avseende på deskriptor 1 Biologisk mångfald och delvis för deskriptor 4 Marina näringsvävar, för
främst marina däggdjur, fåglar, fisk och bentiska habitat.
Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus
Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar:
Fåglar, fisk, däggdjur, livsmiljöer och näringsvävar.
Genomförande
Länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för åtgärden.
Vägledning från Havs- och vattenmyndigheten behövs för vissa delmoment, som t.ex. specifika
förvaltningsåtgärder. Länsstyrelserna samarbetar med kommunerna, som också har möjlighet att
inrätta marint områdesskydd.
Länsstyrelsernas och kommunernas inrättande av nya marina skyddade områden ska göras med
stöd av den nationella handlingsplanen för marint områdesskydd, detta för att säkerställa att nya
områden kompletterar befintliga, samt bidrar till ett sammanhängande nätverk av områdesskydd.
Länsstyrelser och kommuner kommer därmed att inrätta marina skyddade områden med stöd av
den nationella handlingsplanen för marint områdesskydd. För andra rumsliga förvaltningsåtgärder
som fiskevårdsområden eller havsplanering, ansvarar Havs- och vattenmyndigheten.
150

17 § havsmiljöförordningen (2010:1341)
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I åtgärden ingår följande aktiviteter:
-

Att inrätta nya skyddade områden enligt nationella handlingsplanen för områdesskydd
och i ett internationellt perspektiv Helcom/Ospar Marine Protected areas151.

-

Där det anses nödvändigt ska biotopskyddsområden inrättas i marin miljö. Vid behov ska
Havs- och vattenmyndigheten ta fram en vägledning för att underlätta inrättande av
biotopskyddsområden.

-

Förstärkning av aktiv förvaltning av belastningar utanför skyddade områden där det anses
nödvändigt. Till exempel inom fiskförvaltning med frednings- och fiskefria områden (ÅPH
4-6), inom havsplanering och relevant vägledning för tillsyn och prövning i områden där
särskild hänsyn ska tas vid nyetablering av verksamheter (lilla-n-områden), möjligt
utökning av strandskyddet.

Införande av zonering av skyddade områden, så att strikt skyddade områden bildas som är fria
från direkt mänskligt påverkan (fysiskt störning och förlust, buller osv.).
Åtgärden påbörjades under 2016. Då inrättande av nya skyddsområden är ett långsiktigt arbete
väntas åtgärden pågå längre än till 2027. I samband med att åtgärden modifieras för det
uppdaterade åtgärdsprogrammet ska en genomförandeplan för åtgärden utarbetas.
Förväntad effekt av åtgärden
Ett sammanhängande nätverk av skyddade områden kommer att säkerställa att viktiga
ekosystemtjänster, arter och livsmiljöer bevaras och därmed bidra till att ovannämnda
miljökvalitetsnormer följs samt slutligen att god miljöstatus kan nås. Dessa områden kan även
fungera som refugier för att öka ekosystemets motståndskraft mot storskaliga förändringar som
klimatförändringar och övergödning. Till exempel kan områdesskydd bidra till att uppväxtområden
för fisk bevaras som i sin tur bidrar till att lekbiomassan ökar eller bibehålls för kommersiellt
nyttjande och andra fiskarter (C.3). Dock ska skyddade områden inte kopplas bara till fiskarter
utan ska bidra till att bevara livsmiljöer för hotade djur- och växtarter i allmänhet.
Lagstiftning/regelverk
Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras:
Miljöbalken (1998:808), främst 7 kap.
Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Arbetet med införande av skyddade områden sker med stöd av ovan reglering
Förvaltningslag (2017:900)
Förvaltningslagen fastställer att myndigheter ska samverka inom sina ansvarsområden.
Enligt artikel 13.4 havsmiljödirektivet ska åtgärdsprogrammet omfatta geografiska
skyddsåtgärder. Motsvarande saknas i det svenska genomförandet, men åtgärden kan komma
att rapporteras under art. 13.4.
Miljökvalitetsmål
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Rikt växt- och djurliv

151

Havs- och vattenmyndigheten (2016) Handlingsplan för marint områdesskydd.

Myllrande mångfald och unika naturvärden i ett ekologiskt nätverk under ytan. Slutredovisning av regeringsuppdrag
M2015/771/Nm. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2016
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Bakgrund och nuläge
Genom arbete inom den nationella handlingsplanen för regionalt områdesskydd har Sverige
intensifierat arbetet med områdesskydd. Detta resulterade i att nuvarande arealmål på 10% (som
kan komma uppdateras baserad på nya EU biodiversitetsstrategi eller post 2020 CBD process)
uppnås både i Västerhavet (31,2%) och Östersjön (15,9%). I Bottniska viken återstår däremot
fortfarande behovet att skydda ytterligare områden för att uppnå arealmålen.
Havs- och vattenmyndigheten samordnar och utvecklar arbetet med områdesskydd av marina
miljöer genom att utveckla vägledning för marina skyddade områden inklusive områdesskyddets
betydelse för samhällets motståndskraft i ett förändrat klimat. Dessutom bedriver Sverige ett
aktivt arbete med att inrätta fiskereglering i skyddade områden och att uppdatera
förvaltningsplaner för skyddade områden för att öka effekten av marint områdesskydd med
avseende på bevarande av marina naturvärden. Under 2019 har det lett till att länsstyrelserna
bildat åtta nya marina naturreservat. Arbete pågår hos länsstyrelserna för att skydda ytterligare
cirka 50 områden.
I samarbete med SLU Aqua har en kunskapssammanställning om konnektivitet kopplat till marint
områdesskydd i svenska vatten slutförts och redovisats under 2019152. Rapporten kommer
fungera som värdefullt underlag till utformning av en guide med riktlinjer för hur ett
sammanhängande nätverk av skyddade områden kan utformas. För att kunna inrätta nya
skyddade områden behövs noggrann kartering av havsbotten samt verktyg för att identifiera
naturvärden. Genom en intensifierad kartering de senaste åren och utveckling av metoder för
rumslig, anpassningsbar och integrerande ekosystembaserad naturvärdesbedömning (MOSAIC)
har förutsättningar för planering av nya områden avsevärt förbättrats. Dessutom arbetar
Artdatabanken med att ta fram ett system för att följa upp effekten av inrättandet av, och
tillståndet i, skyddade områden på ett samordnat sätt inom Sverige.
Geografisk omfattning
Västerhavet och Östersjön.
Koordinering med EU:s regelverk
Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG153)
Fågeldirektivet ( 2009/147/EG154)
Vattendirektivet (2000/60/EG)155
Den gemensamma fiskeripolitiken (GFP)
Havsplaneringsdirektivet (2014/89/EU)156
Regional koordinering
Det finns kopplingar till såväl Ospar som Helcom eftersom flera av de nya marina skyddade
områdena skulle kunna ingå i de regionala havskonventionernas nätverk av marina skyddade
områden. Om ett fungerade nätverk av skyddade områden ska etableras och underhållas i både
Östersjön och Nordsjön måste ett samarbete kring dessa frågor ske internationellt. Inom Ospar

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/aqua-reportsxxxx_xx/aquarapporter/2019/aqua-reports-2019_15.pdf

152

153

Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter

154

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens
åtgärder på vattenpolitikens område

155

156

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU av den 23 juli 2014 om upprättandet av en ram för havsplanering
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och Helcom är Sverige aktiv bland annat i de arbetsgrupper som arbetar med områdesskydd och
ska fortsätta att ha en hög ambitionsnivå i dessa frågor internationellt.
Åtgärden kopplar direkt till Helcom rekommendation 35/1157 för marina skyddade områden samt
Ospars arbete med listan över hotade arter och habitat158.
Kostnad och finansiering
Åtgärden bedöms kunna bekostas av åtgärdsanslaget för havs- och vattenmiljö. Administrativa
kostnader för respektive myndighet för att genomföra åtgärden finansieras inom myndighetens
löpande arbete.
Uppföljning av åtgärdens effekter
Åtgärden kommer att följas upp utifrån nationellt antagna arealmål för skyddade områden samt
genom statusbedömning enligt havsmiljöförordningen. Uppföljning mot arealmål kan ske årligen.
Dessutom måste effekten av nätverket av skyddade områden utvärderas regelbundet på lämpligt
geografiskt skala. Detta ska ske med hjälp av bevarandemålen och lämpliga målindikatorer som
möjliggör att bedöma effekten på ekosystemkomponenter som ingår i kommande bedömningar
av miljötillståndet enligt havsmiljöförordningen. Uppföljning kommer närmare specificeras i
åtgärdens genomförandeplan.

HELCOM RECOMMENDATION 35/1. Adopted 1 April 2014. System of coastal and marine Baltic Sea Protected Areas
(HELCOM MPAs). https://www.helcom.fi/wp-content/uploads/2019/06/Rec-35-1.pdf

157

Ospar. Agreement 2008-6 Ospar List of Threatened and/or Declining Species & Habitats. https://www.ospar.org/workareas/bdc/species-habitats/list-of-threatened-declining-species-habitats

158
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Åtgärdsfaktablad 29
Åtgärd
Att med bistånd från länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Boverket samt Riksantikvarieämbetet
ta fram en samordnad åtgärdsstrategi mot fysisk påverkan och för biologisk återställning i
kustvattenmiljön

ÅPH 29 –modifierad
Åtgärd 29 i Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram från 2015159 föreslås modifieras.
Modifiering av åtgärden innebär:


Att samverkan även ska ske med Boverket som har ansvar för fysisk planering.



Tanken är att Havs- och vattenmyndigheten tar fram strategin och
vattenmyndigheterna/länsstyrelserna samordnade handlingsplaner havsområdesvis enligt
planerade åtgärd 12 i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.



Regional koordinering: att strategin ska presenteras för relevanta expertgrupper inom
både Helcom och Ospar (regionala havskonventioner) med målsättningen att föra in
principer och metoder i relaterade processer på internationell nivå i framförallt Östersjön.



Tydligare skrivningar kring att strategin är tvådelad, med en del som hanterar drivkrafter
och aktiviteter (påverkanstryck/belastning) d.v.s. passiv återställning och en del som
hanterar aktiv återställning.



Implementering: text har lagts till hur implementeringen bör ske när väl strategin är
framtagen.

Motivering
För att kunna förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald och ekosystemtjänster är det
viktigt att naturtyper restaureras, nyskapas och återskapas.
Havsmiljöförordningen och vattenförvaltningsförordningen överlappar varandra i kustvattnet, och
åtgärdsarbete kräver samordning särskilt vad gäller fysisk påverkan och biologisk återställning i
kustvattenmiljön. För att också få synergier med arbetet inom art- och habitatdirektivet är det
viktigt att även beakta åtgärder som görs för hotade arter och livsmiljöer för att nå en gynnsam
bevarandestatus. I dagsläget saknas ett helhetsgrepp om åtgärdsarbetet i kustmiljöerna. Detta
trots att kustnära grundområden är mycket betydelsefulla för att god miljöstatus ska kunna nås,
samtidigt som de är utsatta för ett stor påverkan från mänskliga aktiviteter.
Syftet med åtgärden är därför att ta fram en samordnad åtgärdsstrategi för att hantera fysisk
påverkan och återskapa biologiska värden och ekosystemtjänster i kustvattenmiljön. Målet är att
arbetet ska skapa samordning och samsyn inom förvaltningen kring hur vi gemensamt ska arbeta
och prioritera för att bevara biologisk mångfald, ekosystemtjänster och en funktionell grön
infrastruktur. Åtgärdsstrategin skapar förutsättningar för fler fysiska restaureringsåtgärder av olika
Havs- och vattenmyndigheten (2015a) God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4:Åtgärdsprogram
för havsmiljön. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:30
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typer av kustvattenmiljöer och är därmed ett viktigt steg för att nå god miljöstatus och därmed ett
steg närmare fastställda nationella miljökvalitetsmål.
Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus
Åtgärd 29 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas160.
C.3 Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som påverkas av fiske
har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek som garanterar deras långsiktiga
hållbarhet.
Indikator
C.3.2 Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade bestånd

C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället ska möjliggöra att
viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls.
Indikatorer
C.4.2 Storleksstruktur hos nyckelart i kustvatten
C.4.3 Storleksstruktur hos nyckelart av fisk i kustvatten – abborre

Åtgärden bidrar också till att den övergripande normen god miljöstatus161 ska kunna följas med
avseende på deskriptor 6 Havsbottnens integritet och deskriptor 7 hydrografiska förhållanden.
Eftersom åtgärden syftar till förbättrade kustvattenmiljöer bidrar den även till att
miljökvalitetsnormerna för vatten som fastställts enligt vattenförvaltningen kan följas.
Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus
Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar:
Fåglar, fisk, livsmiljöer, näringsvävar, fysisk störning av havsbotten, fysisk förlust av havsbotten
och hydrografiska förhållanden
Genomförande
Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för åtgärden genom att ta fram en
samordnad åtgärdsstrategi enligt DAPSIR-modellen162 med avseende på fysisk påverkan och
biologisk återställning i kustvatten. Arbetet ska ske i samverkan/i avstämning med framför allt
länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Boverket och Riksantikvarieämbetet.
I framtagandet av strategin ska även ansvarsområden klargöras, kopplat till berörda regelverk
och EU-direktiv. Det kan bland annat gälla tydligare samverkan kring kustvattenmiljön vad gäller
statusklassningar, miljökvalitetsnormer, och att tydliggöra kopplingar till tillsyns- och fysisk
planering.
Åtgärden kräver även ökad kunskap om framför allt belastningar och tillstånd i kustvattenmiljön,
men även interaktionen mellan hydromorfologi och ekologi. Kunskapen behöver även öka om
kulturmiljöer och kulturvärden i kustvattenmiljön för att kunna effektivisera och kvalitetssäkra
För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för
Nordsjön och Östersjön.

160

161

17 § havsmiljöförordningen (2010:1341)

DAPSIR-modellen är ett ramverk som avser beskriva de olika delarna/händelsekedjan i ett system: Drivers (drivkrafter i
samhället), Activities (mänskliga aktiviteter som kan orsaka en belastning på havsmiljön), Pressures (belastning), State
(aktuellt miljötillstånd), Impact (miljöförändringar) och Response (effekter av åtgärder).
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åtgärdsarbetet gentemot ett kulturmiljöperspektiv. Med bättre kunskaps- och planeringsunderlag
är det lättare att prioritera och göra avvägningar mellan intressen.
Förutom att enligt ovan förbättra förutsättningarna för konkreta restaureringsåtgärder och
biologisk återställning ingår i strategin att utvärdera behovet av strategiska åtgärder för främst
grunda kustområden/ havsvikar som:
•

Öka kunskapen hos allmänheten om kustfiskens och grunda kustvattenmiljöers/
havsvikars betydelse för ekosystemet. Genom att ta fram och sprida information om hur
exempelvis grunda havsvikar kan påverkas negativt av mänskliga aktiviteter, möjliggörs
ökat hänsynstagande exempelvis i planeringsprocesser (kommunala detalj- eller
översiktsplaner).

•

Ta fram underlag för anpassat, ekologiskt byggande i vatten, särskilt grunda
kustområden/havsvikar, exempelvis hur bryggor bör utformas för att ge minsta möjliga
inverkan på omgivningen. Eventuellt kan detta bygga vidare på arbetet inom MARBIPP,
en webbplats med samlad kunskap om fem marina biotoper, se
www.marbipp.tmbl.gu.se/. Ett anpassat byggande vad gäller lokalisering och
konstruktioners utformning skulle kunna minska påverkan särskilt på utsatta arter,
nyckelarter eller viktiga funktionella grupper.

•

Utvärdera behovet av ett större (eventuellt EU-baserat) kunskapsprojekt för kust och hav i
syfte att förbättra framgången för – och samordna – restaureringsarbete för kust och
hav163.

•

Verka för kunskapsuppbyggnad och informationsspridning till tillståndsmyndigheter. Detta
för att säkerställa bevarande av grunda kustområden/havsvikar för populationer och
samhällen av kustfisk, som stöd i handläggning av strandskyddsärenden och
tillståndsärenden för vattenverksamhet.

Åtgärden kräver en kunskapsinhämtning som kan komma att behöva involvera ett flertal aktörer:
Naturvårdsverket, kommuner, Sveriges geotekniska institut, Sveriges geologiska undersökningar,
SMHI, Sjöfartsverket, Trafikverket, Kammarkollegiet, Riksantikvarieämbetet.
För att implementera strategin ska en arbetsgrupp inrättas som följer och strukturerar arbete
enligt strategin. Gruppen ska ledas av Havs- och vattenmyndigheten och samla länsstyrelser och
andra berörda myndigheter för att planera och följa upp åtgärder enligt strategin samt revidera
strategin vid behov. Arbetsgruppen ska säkerställa att åtgärder i kusten samordnas mellan de
olika direktiven som gäller i kusten: vattendirektivet, havsmiljödirektivet samt art- och
habitatdirektivet.
Åtgärden påbörjades under 2016. I samband med att åtgärden modifieras för det uppdaterade
åtgärdsprogrammet ska en genomförandeplan för åtgärdens utarbetas. Utgångspunkten är att
under 2021 och 2022 arbeta fram ett slutligt förslag till strategi. När strategin är beslutad ska en
arbetsgrupp för dess implementering inrättas.
Förväntad effekt av åtgärden
Genom ett samordnat arbete mot fysisk påverkan och för biologisk återställning i kustvattenmiljön
ska förbättringar ske som kan mätas inom arbetet med havsmiljödirektivet, art- habitatdirektivet
samt vattendirektivet.
Grunda kustekosystem utgör viktiga livsmiljöer i form av barnkammare (lek- och uppväxtmiljöer)
och skafferi för såväl fisk som många olika typer av bottenlevande djur liksom för flera fågelarter.
163

Inspiration fås från REFORM projektet om vattendrag: http://www.reformrivers.eu/home
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Ekosystemen längs Sveriges kuster tillhandahåller ett stort antal varor och tjänster för människan,
så kallade ekosystemtjänster164. En fragmentering av de grunda kustekosystemen (och deras
struktur) påverkar deras funktion165, och därmed produktionen av varor och tjänster.
För flera fiskarter finns det exempelvis ett nära samband mellan rekrytering, beståndets storlek
(abundans och biomassa) och tillgängliga lämpliga uppväxtområden, det vill säga
uppväxtmiljöernas yta. Det positiva sambandet mellan beståndets storlek och uppväxtmiljöernas
yta innebär att varje lek- och uppväxtmiljö, och förhållandena däri, potentiellt har betydelse för
beståndens storlek166.
Genom ett samordnat arbete skapas även en grund för en funktionell grön infrastruktur, till stöd
för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Lagstiftning/regelverk
Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras:
Miljöbalken (1998:808) (främst 5 kap. om miljökvalitetsnormer, 11 kap. om vattenverksamhet
samt 7 kap. om områdesskydd)
Artskyddsförordningen (2007:845)
Miljökvalitetsmål
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Ett rikt växt- och djurliv
Bakgrund och nuläge
I kustzonen överlappar havsmiljöförordningen med vattenförvaltningsförordningen. Art- och
habitatdirektivet omfattar båda direktivens vattenområden. En samordnad strategi är därför av
stor vikt.
Kustnära/strandnära exploatering utgör en stor och tilltagande påverkan. Havs- och
vattenmyndigheten har under perioden 2017-2018 i detalj kartlagt både nuvarande status, men
även hur exploateringstrycket förändrats geografiskt och tidsmässigt sedan 1960-talet (Havs- och
vattenmyndigheten, under publicering). Några slutsatser från detta arbete är att:
•

Exploateringstakten inom vissa kustområden är för hög. Vi förbrukar våra möjligheter att
nyttja ekosystemtjänster från kusten i allt för snabb takt.

•

Grunda områden som är skyddade från vågor är mer utsatta än övriga områden.

•

Kunskapen om de fysiska processerna och dess effekter på biologin behöver stärkas.

•

Klimatförändringar eller strandskyddet verkar inte vara begränsande faktorer för
exploatering.

•

Restaureringstakten understiger kraftigt förlusten av habitat/år.

Rönnbäck P., Kautsky N., Pihl L., Söderqvist T., Troell M., Wennhage H. (2007) Ecosystem goods and services from
temperate coastal habitats – Identification, valuation and implications of ecosystems shifts. AMBIO 36: 1-11

164

165

Hovell K.A. Lipcius R.N. (2001) Habitat fragmentation in a seagrass landscape: patch size and
complexity control blue crab survival. Ecology 82:1814-1829
166

Sundblad G., Bergström U., Sandström A., Eklöv P. (2013) Nursery habitat availability limits adult
stock sizes of predatory coastal fish. ICES Journal of Marine Science, doi:10.1093/icesjms/fst056
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•

Fysisk påverkan ger även effekter på övergödningssituationen. Detta då ett skadat
ekosystem har sämre motståndskraft mot annan påverkan och är mer känsligt än ett friskt
ekosystem.

För att ett återställningsarbete ska få effekt och vara meningsfullt är det viktigt att
vattenmiljöernas status i andra områden inte samtidigt försämras. Ur detta perspektiv ska
åtgärdsstrategin bestå av två delar, för att skapa en planerad balans mellan uttag av
geosystemtjänster på ena sidan och biologisk mångfald och produktion av ekosystemtjänster på
andra. Uttag av geosystemtjänster (abiotiska tjänster) leder oftast till försämring av
ekosystemtjänster. Dels måste strategin hantera påverkanstrycket, minska förlusten och skapa
utrymme och potential för ett aktivt arbete med att återställa biologiska värden (passiv
återställning). Dels måste den hantera hur vi inom förvaltningen ska jobba med aktiv återställning
för att bygga upp biologisk mångfald och naturvärden.
Förebyggande åtgärder i form av förstärkt hänsyn (restriktivitet vid prövning samt tillsyn av
vattenverksamheter och strandskyddsdispenser), skydd och bevarande av värdefulla
vattenmiljöer är mest kostnadseffektiva åtgärder för att uppnå mål om vattenmiljöer och dess
arter. Miljöbalken definierar vilka former av skydd som kan vara aktuella och när och hur
skyddsformer kan användas.
En förutsättning för åtgärdsarbete är relevanta statusklassningar av kustvatten inom
vattenförvaltningen, som inkluderar både påverkan, hydromorfologiska förhållanden och
livsmiljöns tillstånd (berörda naturvärden). DHI har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten
under 2017-2018 tagit fram ett flertal underlag (rapporter/förslag till vägledningar) till stöd för
klassning och statusbedömning av hydromorfologiska förhållanden i kustvattenmiljön. Bland
annat ett förslag till vägledning för statusklassning av hydromorfologiska förhållanden.
Geografisk omfattning
Åtgärden genomförs nationellt för Västerhavet och Östersjön, med fokus på kustvatten.
Koordinering med EU:s regelverk
Vattendirektivet (2000/60/EG)167
Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG)168
Arbetet ska ge synergier vad gäller att nå de olika direktivens ambitionsnivåer (god ekologisk
status, god miljöstatus, samt gynnsam bevarande status). Åtgärden bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Stora satsningar vad gäller åtgärder och restaurering
sker även internationellt. IPBES rapport om biodiversitet och ekosystemtjänster pekar på behovet
av restaurering till skydd för biologisk mångfald. EU:s nya biodiversitetsstrategi lyfter fram att
återställda marina ekosystem med fullgott skydd ger väsentliga hälsomässiga, sociala och
ekonomiska fördelar. Den lyfter även behovet av att stärkta åtgärder är akut och FN har utsett
åren 2021–2030 till årtiondet för restaurering av ekosystem
(https://www.decadeonrestoration.org/).
Regional koordinering
Strategin tar hänsyn till och kopplar Helcoms och Ospars listor över arter och habitat och
rekommendationer. Dessutom ska strategin presenteras för relevanta expertgrupper inom både

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens
åtgärder på vattenpolitikens område

167

168

Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter
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regionala havskonventioner med målsättning att föra in principer och metoder i relaterade
processer på internationell nivå i framförallt Östersjön.
Kostnad och finansiering
Framtagandet av strategin kommer att bekostas av Havs- och vattenmyndighetens
förvaltningsanslag samt via överenskommelser med externa medverkande i arbetsgruppen.
Uppföljning av åtgärdens effekter
Storskaligt resultat av åtgärderna följs upp som en del inom den nationella miljöövervakningen
vad gäller fysisk störning och vegetationsklädda bottnar (undersökningstyper under beredning),
regionala miljöövervakningen (länsstyrelsen), samt genom att restaureringsåtgärderna redovisas i
den nationella databasen för fysiska och biologiska åtgärder i vatten (ÅiV). Detta ger
förutsättningar för samlade nationella utvärderingar. Uppföljning kommer närmare specificeras i
åtgärdens genomförandeplan.
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Åtgärdsfaktablad 32
Åtgärd
Att myndigheter och kommuner som arbetar med åtgärdsprogrammet för havsmiljön behöver
rapportera vilka åtgärder som genomförts och hur dessa påverkar miljökvalitetsnormerna för
havsmiljön.
ÅPH 32- modifierad.
Åtgärd 32 i Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram från 2015169 föreslås modifieras.
Modifiering av åtgärden innebär:


förtydligande kring uppgifter om rapportering



att en genomförandeplan ska tas fram för respektive åtgärd

Motivering
Åtgärden vidtas för att kunna följa upp åtgärdsarbetet. Uppföljning behöver ske både inför
rapportering till EU och för att följa det nationella arbetet för att följa miljökvalitetsnormerna och på
sikt nå god miljöstatus i havet.
Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus
Åtgärden är relevant för samtliga miljökvalitetsnormer.
Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus
Åtgärden är relevant för samtliga komponenter som beskriver god miljöstatus.
Genomförande
Alla myndigheter och kommuner som omfattas av åtgärdsprogrammet ska senast i februari varje
år, med början 2023, rapportera till Havs- och vattenmyndigheten. Rapporteringen utförs genom
besvarande av rapporteringsfrågor som huvudsakligen avser status för åtgärdernas
genomförande (aktivitetsuppföljning), kostnadsuppföljning samt åtgärdens effekt där så är
relevant. Utvecklingen av rapporteringen görs i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten.
Kopplat till den årliga återrapporteringen håller Havs- och vattenmyndigheten också
uppföljningsdialoger med berörda myndigheter.
En genomförandeplan ska upprättas för respektive åtgärd som ingår i åtgärdsprogrammet för
havsmiljön. Genomförandeplanen ska innehålla en mer detaljerad plan som närmare specificerar
hur åtgärden ska genomföras (tydliggöra samt där så är möjligt tidsätta delmoment, aktiviteter
och arbetsprocesser) samt följas upp (kriterier för genomförandetakt och när olika moment i
åtgärden kan anses genomförda samt där så är möjligt, effekter och miljöpåverkan). Planen
upprättas av ansvarig åtgärds myndighet(er) i samråd med Havs- och vattenmyndigheten för
varje åtgärd med syftet att underlätta för åtgärdernas genomförande och uppföljning.
Genomförandeplanerna ska upprättas under 2022 samt uppdateras vid behov.

Havs- och vattenmyndigheten (2015) God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram
för havsmiljön. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:30

169
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Förväntad effekt av åtgärden
Lagstiftning/regelverk
Miljökvalitetsmål
Genomförande av åtgärdsprogrammet för havsmiljön bidrar till att uppnå god miljöstatus och är
därmed av stor vikt för miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Främst
genom dess precisering: Kust- och havsvatten har god miljöstatus med avseende på fysikaliska,
kemiska och biologiska förhållanden i enlighet med havsmiljöförordningen (2010:1341).
Bakgrund och nuläge
Uppföljningen av det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön 2021 ger information om
genomförandetakten av åtgärderna. Det möjliggör även en utvärdering av åtgärdernas effekt,
miljöpåverkan, och om huruvida åtgärdsarbetet som helhet nått tillfredställande nivåer. Det ger
Havs- och vattenmyndigheten möjlighet att göra lämpliga prioriteringar i fortsatt åtgärdsarbete
samt justera åtgärder i nästkommande åtgärdsprogram för havsmiljön. Ett generellt problem är
bristen på data över åtgärders miljömässiga och samhällsekonomiska kostnader och effekter,
avsedd effekt både på kort och lång sikt. Uppgifter om detta behöver samlas in och de åtgärder
som görs behöver följas upp i högre grad än vad som görs idag för att få bättre kunskap om vilka
åtgärder som är kostnadseffektiva.
Rapportering utgör underlag som görs till EU gällande havsmiljödirektivets genomförande i
Sverige. Detta sker dels vid interrimsrapporteringen 2025, dels i slutet av åtgärdsprogrammets
period (2027).
Geografisk omfattning
Östersjön och Nordsjön
Koordinering med EU:s regelverk
Samordning med uppföljning inom ramen för vattenförvaltningen där så är möjligt och relevant.
Regional koordinering
Nationellt åtgärdsarbete kommuniceras i de regionala havskonventionerna.
Kostnad och finansiering
Åtgärden har ej kostnads-nyttoanalyserats.
Administrativa kostnader för respektive myndighet för att rapportera genomförda åtgärder
finansieras inom myndighetens löpande arbete.
Uppföljning av åtgärdens effekter
Åtgärden syftar till att följa upp åtgärdsprogrammets genomförande och effekter.
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Åtgärdsfaktablad 46
Åtgärd
Vägledning för att beakta och hantera risken med invasiva främmande arter i
beslut/skötselplaner/bevarandeplaner för marina skyddade områden

ÅPH 46
Motivering
Åtgärdens syfte är att genom en vägledning minska nyintroduktion och spridning av invasiva
främmande arter (IAS) i marina skyddade områden som sker genom mänsklig verksamhet. Detta
bidrar också till att begränsa spridning av IAS till intilliggande områden och havsbassänger. I
dagsläget ingår sällan hantering av invasiva främmande arter i beslut, skötsel/-och
bevarandeplaner avseende marina skyddade områden.
Det finns ett behov att uppmärksamma och inkludera åtgärder som motverkar spridning av
invasiva främmande arter där detta behövs för att bidra till eller uppnå syftet med ett skyddat
område. Åtgärder som minskar risken för introduktion eller syftar till utrotning,
populationsbegränsning eller inneslutning, förväntas därmed succesivt bli en integrerad del av
skötseln i dessa områden.
Detta gynnar havsmiljön exempelvis genom att:
-

biologisk mångfald bevaras, samt naturmiljöer och friluftslivet skyddas i själva det
skyddade området,
risken för att skyddade områden blir en källa varifrån invasiva främmande arter sprids till
intilliggande havsmiljö minskas, och
de skyddade områden kan utgöra refugier för inhemska arter som annars trängs undan.

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus
Åtgärd 46 syftar till att miljökvalitetsnormen nedan ska kunna följas170.
Miljökvalitetsnorm C.1 Havsmiljön ska vara fri från avsiktligt nyutsatta eller flyttade främmande
arter och stammar, samt främmande arter spridda på annat sätt genom mänsklig verksamhet,
som riskerar att negativt påverka den genetiska eller biologiska mångfalden eller ekosystemets
funktion.
Indikator
C.1.1 Trend för introduktioner av nya främmande arter.
Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus
Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar:
Bentiska huvudsakliga livsmiljöer, andra bentiska livsmiljöer, nya introducerade främmande arter
och etablerade främmande arter.
Genomförande
Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att ta fram en vägledning för att inkludera åtgärder

För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för
Nordsjön och Östersjön.
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riktade mot invasiva främmande arter i beslut/skötselplaner/bevarandeplaner för marina
skyddade områden.
I vägledningen kan bland annat beskrivas:


hur och när invasiva främmande arter kan utgöra ett hot mot skyddsvärden,



metoder för att förhindra att invasiva främmande arter, inom ett skyddat område, negativt
påverkar de aktuella skyddsvärdena,



metoder för att begränsa spridning av invasiva främmande arter till intilliggande områden
och havsbassänger, och



metoder för övervakning av invasiva främmande arter.

Vägledningen riktar sig till myndigheter och kommuner för användning vid beslut samt revidering
av skötsel- och bevarandeplaner.
Åtgärden ska starta under 2022. I samband med detta ska också en genomförandeplan för
åtgärden utarbetas. Vägledningen bör vara beslutad senast 2027.
Förväntad effekt av åtgärden
En vägledning tas fram för hur och när invasiva främmande arter (IAS) kan utgöra ett hot mot
skyddsvärden. Den innefattar även hur beslut/skötsel-/bevarande-planer för marina skyddade
områden kan inkludera åtgärder mot IAS för att uppnå skyddsvärden för området och minimera
introduktion och spridning genom mänsklig verksamhet. Genom att använda vägledningen vid
beslut samt vid revidering av skötsel-/bevarandeplaner skrivs åtgärder mot IAS och övervakning
in. Detta ger incitament för att IAS övervakas, för att spridningsvektor identifieras och om möjligt
åtgärdas, vilket i sin tur bidrar till att IAS utrotas eller populationsbegränsas genom skötselåtgärd.
Med minskad belastning av IAS i det skyddade området samt skyddade områden som ett
reträttområde för inhemska arter minskar introduktion och ger bättre möjlighet till återhämtning av
IAS i kringliggande vattenområden, som på sikt medför minskad trend av nyintroduktion till nya
havsbassänger vilket ger förutsättningar för att miljökvalitetsnorm C.1 ska kunna följas.
Lagstiftning/regelverk
Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras:
EU:s IAS- förordning ((EU) nr 1143/2014)171
Förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter
Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för genomförandet av EU:s förordning om
invasiva och främmande arter (1143/2014) med avseende på arter som lever i vatten.
Miljötillsynsförordningen (2011:13)
Havs- och vattenmyndigheten har tillsynsvägledningsansvar för vattenlevande invasiva
främmande arter.
Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
Havs- och vattenmyndigheten har det centrala vägledningsansvaret för områdesskydd som syftar
till bevarandet av bl a havsmiljöer.
Miljöbalken 7 kap. (1998:808)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av
introduktion och spridning av invasiva främmande arter
171
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Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken Nationalparksförordningen
(1987:938)
I ovan författningar regleras graden av skydd och krav på förvaltning för respektive skyddat
område. De typer av skyddade områden som denna åtgärd främst riktar sig mot är
nationalparker, naturreservat, Natura 2000-områden och biotopskyddsområden.
Miljökvalitetsmål
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Ett rikt växt- och djurliv
Bakgrund och nuläge
Marint områdesskydd värnar om särskilt skyddsvärda livsmiljöer och arter och ska bidra till att nå
god miljöstatus samtidigt som det gör våra havsmiljöer bättre rustade för att stå emot yttre
påverkan.
Invasiva främmande arter pekas ut som en av fem stora orsakerna till förlust av biologisk
mångfald på jorden172 och kan vara ett hot mot bevarandevärden i och omkring ett skyddat
område. I arbetet med områdesskydd behöver därför förekomst, introduktionsrisker och
spridningsmöjligheter för främmande arter uppmärksammas. Så även möjligheter att kunna
övervaka och hantera dessa arter. En nationell vägledning underlättar för beslutsfattare att vid
nyinrättande eller översyn av marina skyddade områden
-

beakta problematik med invasiva främmande arter i analys av skyddsbehov, och vid
behov

-

inkludera åtgärder mot invasiva främmande arter i beslut/skötselplaner/bevarandeplaner.

Det kan till exempel handla om åtgärder för att förebygga introduktion respektive minskning av
introduktionstrycket, övervakning samt åtgärder för populationsbegränsning.
Detta ger goda förutsättningar för en samordnad och jämförbar nationell hantering av främmande
invasiva arter med tydliga processer, definitioner och begrepp. Vägledningen bidrar därmed till att
ett effektivt områdesskydd uppnås. Som en bieffekt kan även hanteringsåtgärder testas,
etableras och förbättras genom tillämpning i skyddade områden.
Åtgärden är ett led i en nationell strategi för att minska påverkan av invasiva främmande arter på
biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster.
Geografisk omfattning
Åtgärden genomförs i båda förvaltningsområdena, Nordsjön och Östersjön.
Koordinering med EU:s regelverk
Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG)173.
Enligt EU:s förordning om invasiva främmande arter (1143/2014) ska medlemsstaterna införa
effektiva åtgärder mot påverkan av invasiva främmande arter på biologisk mångfald och
relaterade ekosystemtjänster.
Regional koordinering
Motsvarande åtgärd har inte föreslagits inom det regionala åtgärdsarbetet i Östersjön eller
Nordsjön.
IPBES (2019) Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services: https://ipbes.net/global-assessment

172

173

Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.
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Samordning med andra länder i relevant havsregion genom de regionala havskonventioner,
Ospar och Helcom, kan dock bidra till att både utveckla metoder genom informationsutbyte men
även höja graden av åtgärdens effektivitet om det görs på samma sätt i respektive havsområde.
Vi bedömer att detta i framtiden kan tas upp i de expertgrupper som hanterar områdesskydd
(t.ex. Helcom TG MPA).
Kostnad och finansiering
För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för
havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet
Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnadsnyttoanalys av åtgärden.
Framtagande av vägledningen finansieras genom Havs- och vattenmyndigheten
förvaltningsanslag.
Uppföljning av åtgärdens effekter
Uppföljning av tillämpning av vägledningen görs inför att åtgärdsprogrammet ska uppdateras
(2027). Då ska också en bedömning göras om hur vägledningen har påverkat utformningen av
beslut/skötselplaner/bevarandeplaner för marina skyddade områden. På längre sikt (efter 2027)
kan den generella uppföljningen av skyddade områden utifrån områdesskyddets syfte visa på
åtgärdens effekter. Uppföljningen kan vid behov kompletteras genom riktade inventeringar.
Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan.
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Åtgärdsfaktablad 47
Åtgärd
Stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom fritidsfisket

ÅPH 47
Motivering
Åtgärden syftar till att inom fritidsfisket säkerställa regelefterlevnad genom förstärkt tillsyn samt att
minimera risken för förlust av passiva redskap, det vill säga redskap som utövaren lämnar kvar i
vattnet för att fiska. Detta genomförs genom förbättrad märkning/utmärkning av redskap vilket
också möjliggör effektivare omhändertagande av förlorade redskap.
Åtgärden syftar även till att minska tillförsel och påverkan av marint skräp och spökfiskande
redskap från fritidsfiske, samt förbättra statusen för fiskbestånd i både Västerhavet och Östersjön.
I bedömningen av miljötillståndet 2018 är det endast Bottenhavet som når god miljöstatus för
marint skräp. Förlorade fiskeredskap utgör 27 % av det marina skräpet174. Fritidsfisket är
omfattande i Sverige (1,4 miljoner utövare)175 men det går i nuläget inte att svara på hur stor del
av det marina skräpet som kommer från fritidsfisket med passiva redskap. En bättre märkning
kan ge en bättre bild om fördelningen av förlorade redskap mellan yrkes- och fritidsfisket samt
svenskt och utländskt fiske.
Vidare är fiskbestånden påverkade av både kommersiellt fiske och fritidsfiske.
Ingen artgrupp (kustarter, demersala eller pelagiska arter) bedöms uppnå god status i vare sig
Östersjön eller Västerhavet176. Det är viktigt att även fritidsfisket bedrivs enligt regelverken vad
avser omfattning och redskapsanvändning. Det innebär exempelvis att redskapen används under
rätt tid, i rätt geografiskt område och inom redskapsbegränsningarna. Användning av korrekta
redskap ger ett ökat skydd för hotade arter och känsliga bestånd såsom t.ex. ål, mal och vildlax.
Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus
Åtgärd 47 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas177.
Miljökvalitetsnorm E.1 Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från skräp.
Indikatorer
E.1.1 Mängd skräp på stränder
E.1.2 Mängd skräp på havsbotten

EU-kommissionen (2020) Report from the commission to the European parliament and the council on the implementation of
the Marine Strategy Framework Directive https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0097&from=EN

174

Havs- och vattenmyndigheten (2018) Fritidsfisket i Sverige (hämtad: 2020-08-21) https://www.havochvatten.se/hav/fiske-fritid/sport--och-fritidsfiske/fakta-om-fritidsfiske/statistik-for-fritidsfiske.html

175

Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023, Bedömning av miljötillstånd och
socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27

176

För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för
Nordsjön och Östersjön.

177
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Miljökvalitetsnorm C.3 Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som
påverkas av fiske har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek som garanterar deras
långsiktiga hållbarhet.
Indikator C.3.3 Hållbart nyttjande av nationellt förvaltade arter
Miljökvalitetsnorm C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället
ska möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls.
Indikatorer
C.4.2 Storleksstruktur hos nyckelart i kustvatten - torsk,
C.4.3 Storleksstruktur hos nyckelart av fisk i kustvatten – abborre
Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus
Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar:
kustfisk, näringsvävar, skräp i miljön, mikroskräp i miljön.
Genomförande
Märkning/utmärkning och anmälningsplikt för passiva redskap som används inom fritidsfisket
Havs- och vattenmyndigheten ska:
1. Vidareutveckla inrapporteringssystem för förlorade redskap, arbeta för
medvetandehöjande åtgärder samt verka för förbättrad utformning av redskap för
minskning av förlust och för lokalisering av redskap.
2. Se över gällande föreskrifter för märkning och utmärkning av redskap i syfte att
modernisera kraven, uppdatera föreskrifterna med beaktande av utvecklingen av
utformning och möjlig lokalisering av redskap samt för att minska uppkomsten av
förlorade redskap.
3. I arbetet med att ta fram föreskrifter beakta möjligheten att utforma föreskrifterna på ett
sådant sätt som möjliggör att förlust av redskap minimeras och att förekomsten av nya
spökfiskande redskap minskar.
Med personliga märken på varje redskap kan man härleda redskapen om utmärkningen går
förlorad och att man inte använder fler redskap än tillåtet, korrekt antal leder till mindre förluster.
Vägledning, kompetensförsörjning, rapportering och samordning inom fisketillsyn på allmänt
vatten
Havs- och vattenmyndigheten ska:
1. Tillsammans med länsstyrelsen för att ta fram och driftsätta ett rapporterings- och
inspektionsverktyg för fisketillsyn.
2. Inom relevanta fiskerier sammanställa data från inspektionsverktyget och analysera
resultatet tillsammans med de inspektioner som utförs inom Havs- och
vattenmyndighetens fiskerikontroll och KBV:s sjökontroll.
3. Verka för tydligare regional operativ samordning inom kontroll av fritidsfisket mellan Havsoch vattenmyndigheten, Polisen och Kustbevakningen.
4. I samverkan med andra berörda myndigheter inom fisketillsyn ta fram väglednings- och
informationsmaterial för harmonisering och kvalitetssäkring av fisketillsynen.
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För att förhindra förlust av redskap inom fritidsfisket med passiva redskap behövs även
regelefterlevnad av märknings- och utmärkningsföreskrifter.
Åtgärden ska starta under 2022. I samband med detta ska också en genomförandeplan för
åtgärden utarbetas.
Möjlig vidare delåtgärd
Frågan om behov av någon form av registrering har lyfts över tid med olika perspektiv, men det
behövs en mer övergripande diskussion för att se över helhetsbehovet av anmälningsplikt och
rapportering från fritidsfisket. Vid upprepad förlust av sina redskap kan man exempelvis begränsa
hur många märken per säsong man är berättigad till. Havs- och vattenmyndigheten saknar idag
uppdrag och mandat för att hantera anmälningar och rapportering för fritidsfiskare.
Havs- och vattenmyndigheten har i tidigare regeringsuppdrag178 framhållit betydelsen av att
myndigheten får föreskriva om anmälningsplikt och registerskyldighet av särskilda skäl, där
fritidsfisket bedöms stå för en betydande påverkan eller där arten omfattas av förvaltningsplaner,
t.ex. hummer och torsk. Om Havs- och vattenmyndigheten får uppdrag och möjlighet att hantera
anmälningsplikt och rapportering från fritidsfisket inkluderas även följande aktiviteter i åtgärden:
1. Se över föreskrifter för att implementera anmälningsplikt och rapportering för fritidsfisket
med passiva redskap.
2. Ta fram ett märkningssystem med fysiska märken för märkning av redskap.
3. Ta fram IT-stöd för fritidsfiskare för att anmäla sig och få tillgång till sina märken samt få
information om hur märken ska användas och hur redskapen påverkar miljön.
4. Skapa förutsättningar för distribution och hantering av märken.
5. Ta fram IT-stöd till tillsynsmyndigheter för att kontrollera märkning och utmärkning av
redskap.
6. Informationskampanjer riktade till fritidsfiskare och utbildningsinsatser för kontrollerande
tillsynsmyndigheter.
Förväntad effekt av åtgärden
Bättre märkning, en eventuell anmälningsplikt och rapportering för fritidsfiskare som använder
passiva redskap leder till minskat antal förlorade redskap, ökat medvetande, ökade kunskaper
och därmed möjliggörs minskad mängd marint skräp och spökfiskande redskap. Detta förväntas
leda till mindre marint skräp både på stränder och på botten vilket gör att miljökvalitetsnorm E.1
kan följas.
Effektivare fisketillsyn ger högre regelefterlevnad samt förbättrat genomförande och uppföljning
av förvaltningsåtgärder. Exempelvis kan detta motverka felaktigt utformade redskap och felaktigt
redskapsanvändande i kustnära marint skyddade områden och fredningsområden. Bättre
regelefterlevnad gällande redskap gör att det minskar dessas påverkan på bestånden. Detta bör
bidra till minskat oavsiktligt uttag av arter och bättre status för bestånd som bedöms under
miljökvalitetsnorm C.3 och C.4. Dessutom kan bättre rapportering och uppföljning av tillsynen
möjliggöra ett mer riskbaserat arbetssätt som också innebär effektiv användning av resurser.
Detta underlättar för koordinering med andra myndigheter. En bättre regional och nationell
Havs- och vattenmyndigheten (2018) Förslag om utformning av rapporteringsskyldighet och fördelning av den tillgängliga
fiskeresursen för andra fiskare än yrkesfiskare. Redovisning av regeringsuppdrag N2017/06266/FJR och N2015/03577/FJR
https://www.havochvatten.se/download/18.4ae795ce163493d481d5574a/1526378889367/slutrapport-rapporteringsskyldighetoch-fordelning-av-fiskeresurs.pdf

178

- 186 -

operativ koordinering mellan myndigheter leder även till harmoniserad fisketillsyn mellan
myndigheter, effektivisering av resurser och ökad rättssäkerhet.
Lagstiftning/regelverk
Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras:
Fiskelagen (1993:787)
Fiskelagen är den grundläggande lagen för bedrivande av fiske.
Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (fiskeförordningen).
I fiskeförordningen (1994:1716) ges Havs- och vattenmyndigheten rätt att meddela föreskrifter om
bl a fiskereglering och fisketillsyn.
Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.
FiFS 2004:36 reglerar bland annat vilka tider, vilka typer och mängder av redskap som man får
använda.
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:1) om fisketillsynsförordnande.
HVMFS 2018:1 reglerar förordnande för fisketillsyn och vilka kunskapskrav som ställs på de som
har förordnande för fisketillsyn.
Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap
FIFS 1994:14 bestämmer på vilket sätt redskapen ska vara utmärka och hur de redskapen i sig
ska märkas.
Miljökvalitetsmål
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Ett rikt växt och djurliv
Bakgrund och nuläge
Märkning/utmärkning och anmälningsplikt för passiva redskap som används inom fritidsfisket
Det finns redan idag krav på märkning av fiskeredskap enligt Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS
1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap. Detta bedöms ha viss effekt men är inte
tillräckligt för att märkningen också ska förhindra spridning av fritidsfiskeredskap i havsmiljön. Det
finns dock inget nationellt övergripande register för fritidsfiskare och deras passiva redskap, inte
heller några individuella märken eller ”tags” används. Detta gör att det med nuvarande regelverk
är svårt att direkt koppla redskap till individ, vilket bland annat innebär att man kan fiska med för
stor mängd redskap och eller i fel område. En förbättrad märkning av fritidsfiskets redskap med
krav på ett begränsat antal individuella märken kompletterar andra preventiva åtgärder.
Vid en eventuell anmälnings- och rapporteringsplikt för passiva redskap kommer hanteringen
behöva skötas genom någon form av IT-stöd. I stödet ska information finnas om hur märken skall
användas och hur redskapen påverkar miljön. Det bör ha en preventiv verkan och leda till att man
blir medveten om den påverkan redskapet medför, vilket kan bidra till större ansvarskänsla för
redskapen. Anmälningsplikten gör det även lättare att nå ut med information om nya regler och
mer riktade enkäter.
Sverige tillämpar inte anmälningsplikt med begränsat antal individuella märken som till exempel
det system som finns i Norge, vilket gör det svårare att kontrollera begränsning av antal redskap
som en person får använda samtidigt. Om varje fiskare har ett begränsat antal märken för sina
redskap blir det svårare att använda fler redskap än vad som är tillåtet och möjligheten att
kontrollera antalet redskap förbättras.
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Anmälningsplikten som är föreslagen i åtgärden är främst riktad till att minska mängden förlorade
redskap genom bättre märkning/utmärkning, rapportering och tillsyn av passiva redskap inom
fritidsfisket. Tidigare arbete har främst belyst problematiken med redskapsanvändandet inom
fritidsfisket ur förvaltning- och beståndsaspekt. Havs- och vattenmyndigheten har föreslagit att
myndigheten bör få möjlighet att meddela föreskrifter om anmälnings- och
rapporteringsskyldighet för den som bedriver fritidsfiske eller fisketurismverksamhet om det finns
särskilda skäl.
Sådana särskilda skäl kan vara att anmälnings- och rapporteringsskyldighet behövs för att
genomföra EU:s datainsamling samt förbättra kunskapsunderlaget för den nationella
förvaltningen. Genom en anmälningsskyldighet skapas ett register över de som fiskar i ett
område eller efter en viss art. Rapporteringsskyldighet är inte alltid nödvändig, men kan
komplettera anmälningsskyldigheten om det behövs.
Vägledning, kompetensförsörjning och rapportering inom fisketillsyn på allmänt vatten
Inom fisketillsynen av fritidsfisket sträcker sig idag Havs- och vattenmyndighetens mandat till att
vägleda om förordnande för fisketillsyn.
Tillsynen på allmänt vatten ställer mer krav på detaljerad kunskap än det som grundutbildningen
för förordnande ger. Det är även viktigt med nationell harmonisering för tillsynen längs med hela
kusten.
Reglerna för fiske i havet styrs av EU:s regelverk och kompletteras av nationellt regelverk där de
flesta regler finns i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter. Föreskrifterna uppdateras löpande
och ställer krav på att tillsynare som har förordnande håller sig ajour. Dessa förändringar måste
snabbare och tydligare nå ut till uppdragsgivare och till de som bedriver fisketillsyn.
Fisketillsyn på allmänt vatten berör många myndigheter med flera olika uppdrag inom kontroll och
tillsyn inom fiskets område. Kustbevakningen, Skatteverket, länsstyrelserna, Polisen och även i
vissa fall Tullverket och Livsmedelsverket. För en effektiv fisketillsyn behövs det därför i många
fall både nationell och regional koordinering och samordning av fisketillsynen.
Geografisk omfattning
Förvaltningsområdena Nordsjön, Östersjön.
Koordinering med EU:s regelverk
Ej aktuellt.
Regional koordinering
Ej aktuellt. Rör endast nationell märkning och fisketillsyn.
Kostnad och finansiering
För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för
havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet
Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnadsnyttoanalys av åtgärden.
Åtgärden finansieras genom förvaltningsanslag och Havs- och vattenmiljöanslaget.
Uppföljning av åtgärdens effekter
Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan. Effekterna av
åtgärderna på förlorade fiskeredskap kommer att kunna mätas i:
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Strandstädsdata; vid strandstädning kan man med individuella märken fastslå
totalmängden av fiskeredskap och om redskapen förlorats av yrkesfisket eller fritidsfisket
samt svenskt och utländskt fiske



Regelefterlevnaden av fiskeregler inom fritidsfisket mäts genom uppföljning av den
detaljerade rapportering som föreslagits som åtgärd



Effekterna på fiskbestånden följs upp genom SLU:s resursöversikt, Fisk- och
skaldjursbestånd i hav och sötvatten



Åtgärden ska följas upp i hur många nya- eller reviderade föreskrifter för nationellt
förvaltade fisk och skaldjurarter som tillkommit och som har beaktat åtgärder för att
minska förlusten av redskap
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Åtgärdsfaktablad 48
Åtgärd
Främja en storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället som möjliggör att viktiga funktioner i
näringsväven upprätthålls

ÅPH 48
Motivering
Genom att främja en naturlig storleks- och åldersfördelning hos fisksamhällen möjliggörs att
viktiga funktioner i näringsvävarna upprätthålls. Åtgärden syftar till att skydda både större och
mindre storleksklasser för att främja lekbestånd och rekrytering, upprätthålla
ekosystemfunktioner, samt motverka evolutionära förändringar av storlek och ålder vid
könsmognad.
I 2018-års bedömning av havsmiljöns tillstånd i Sveriges konstaterades att populationer av alla
kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur (deskriptor 3) inte håller sig inom säkra biologiska
gränser. Underlag från 2016 visar att bara 3 av 12 bedömda bestånd i Östersjön klarar
tröskelvärdena i Östersjön. I Nordsjön klarar mindre än hälften av de bedömda bestånden
tröskelvärdena. Därmed uppnås inte god miljöstatus för deskriptor 3, varken i Östersjön eller i
Nordsjön179.
Då kustfisk, särskilt större rovfisk, utgör en viktig del av näringsväven i ett fungerande ekosystem
bedöms främjande av en naturlig storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället som en viktig
åtgärd för att möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls180,181.
Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus
Åtgärd 48 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas182.
Miljökvalitetsnorm C.3 Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som
påverkas av fiske har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek som garanterar deras
långsiktiga hållbarhet.
Indikatorer
C.3.2 Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade bestånd.
C.3.3 Hållbart nyttjande av nationellt förvaltade fisk och skaldjurspopulationer.
Miljökvalitetsnorm C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället
ska möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls.
Indikatorer
C.4.1 Storleksstruktur i fisksamhället i utsjövatten.
Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023, Bedömning av miljötillstånd och
socioekonomisk analys. Rapport 2018:27

179

Eriksson B.K., Ljunggren L., Sandström A., Johansson G., Mattila J., Rubach A., Råberg S., Snickars M. (2009) Declines in
predatory fish promote bloom‐forming macroalgae. Ecol. Appl. 19: 1975– 1988

180

Östman Ö, Olsson J., Dannewitz J., Palm S., Florin AB. (2017) Inferring spatial structure from population genetics and spatial
synchrony in demography of Baltic Sea fishes: implications for management. Fish Fish. 18: 324-339

181

För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för
Nordsjön och Östersjön.

182
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C.4.2 Storleksstruktur hos nyckelart i kustvatten - torsk.
C.4.3 Storleksstruktur hos nyckelart av fisk i kustvatten - abborre.
Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus
Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar:
kustfisk, näringsvävar och uttag av vilda arter.
Genomförande
Havs- och vattenmyndigheten ska, genom förankring i nationella beredningsgrupper183, bedöma
vilka arter och fisksamhällen där storleksstrukturen gör att miljökvalitetsnorm C.3 och C.4 inte
följs och ser över behovet av att införa direkta eller indirekta storleksrelaterade
förvaltningsåtgärder. Åtgärden tillämpas för kustarter och kustfisksamhällen. Arbetet är adaptivt
och genomförs inom ramen för en ekosystembaserad förvaltning varvid flera regleringsåtgärder
beaktas för synergieffekter. Mycket av beredning och belysande av rådande situation styrs
genom regionalt arbete och återkopplas till Havs- och vattenmyndigheten som inför relevanta
åtgärder. Det är viktigt att beakta regionala skillnader för vilka typer av åtgärder som främjar en
storleksstruktur som möjliggör att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls.
Åtgärden syftar till att Havs- och vattenmyndigheten, i samtliga fall, vid förvaltningsåtgärder som
syftar till resurstillträde, ska ha tänkt igenom och särskilt beaktat åtgärder som syftar till att främja
en storleksfördelning hos fisksamhället som möjliggör att viktiga funktioner i näringsväven
upprätthålls.
Exempel på direkta förvaltningsåtgärder är minimimått, maximimått eller en kombination av dessa
(s.k. fönsteruttag). Indirekta förvaltningsåtgärder för att stärka storleksstrukturen för nationellt
förvaltade arter och bestånd är att reglera tillträde och beskattning. Detta genom exempelvis
freda områden av betydelse för ansamlingar av stor fisk, exempelvis genom att freda områden,
freda tidsperioder eller helt stänga ute möjligheten till uttag (fiskefria områden). Andra åtgärder
kan vara att begränsa fångstbarhet i mängdfångande redskap genom begränsningar i
maskstorlek och eller genom att begränsa ingångsöppningar eller öka utgångsöppningar.
Specifika åtgärder som kan övervägas: Flyktöppningar för specifika arter som är i behov av
specifikt skydd, som t.ex. ål och hummer. Se över bestämmelser vilken maskstorlek som får
användas i vilket område (koppling till fredningsområden). Utveckling av nya skonsamma redskap
i småskaligt fiske är just nu begränsat till fasta redskap. Införa incitament för ökad användning av
redskap för levande fångst.
Förvaltningsåtgärderna genomförs genom föreskriftsändringar som förankras hos intressenter via
remissförfarande och införs i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak,
Kattegatt och Östersjön.
Åtgärden påbörjas 2022 och genomförs löpande. I samband med att åtgärden påbörjas ska
också en genomförandeplan utarbetas.
Förväntad effekt av åtgärden
Fiskeregler införs som begränsar fångsten av stora individer av fisk och skaldjur (t.ex. genom så
kallat fönsteruttag, med både minimi- och maximimått angivet för tillåten fångst, kombinerat med
regler för utformning av vissa redskapsbegränsningar, såsom maskstorleksbegränsningar, krav
på flyktöppningar och begränsade ingångsöppningar. Biologiskt relevanta minimimått bidrar till att
För nationellt förvaltade arter sker mycket av återkoppling av ändrade behovsbilder (för förvaltningsåtgärder) genom regional
förankring i så kallade nationella beredningsgrupper. Här lyfter länsstyrelserna, Sveriges lantbruksuniversitet och Statens
Jordbruksverk tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten upp behov och problembilder. Gemensamt arbetas en plan
fram för hur förvaltningsåtgärder ska komma att förbättra status och förändra rådande situation.

183
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upprätthålla en reproduktiv biomassa). Sammantaget förväntas detta leda till att en större andel
stora individer i bestånden överlever och därmed bidrar till reproduktionen, samt till att dessa
individers ekosystemfunktioner upprätthålls och att selektionen för en minskad storlek och ålder
vid könsmognad minskar.
Åtgärden förväntas leda till ett mer hållbart nyttjande av nationellt förvaltade fisk och
skaldjurspopulationer och att fisk- och kräftdjurssamhällena längs Sveriges kuster får en mer
naturlig storlek- och åldersstruktur och därmed förutsättningarna för att miljökvalitetsnormerna
C.3 och C.4 ska kunna följas. Åtgärden bidrar även till att arter och bestånd har förmågan att stå
emot, och dessutom i vissa fall minska effekterna av övergödningsproblematik och effekter av
invasiva eller främmande arter. Tyvärr kan effekten av storleksrelaterade förvaltningsåtgärder
maskeras av att andra åtgärder (eller bristen på åtgärder) inte implementerats. Exempel på detta
kan vara klimatrelaterade effekter eller predation från däggdjur och fågel som gör att effektbilden
uteblir eller försvagas. Vikten av att begränsa fångster av stora individer som här föreslås blir
därigenom inte desto mindre värdefull, snarare tvärt om, för att bromsa utvecklingen tills dess att
andra åtgärder finns på plats.
Lagstiftning/regelverk
Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras:
Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (fiskeförordningen)
I fiskeförordningen ges Havs- och vattenmyndigheten rätt att meddela föreskrifter om bl.a.
fiskereglering.
Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.
Genom föreskrifterna som nu meddelas av Havs- och vattenmyndigheten regleras denna typ av
fiskeregleringar för nationellt förvaltade arter för både yrkesfisket och fritidsfisket.
Miljökvalitetsmål
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Bakgrund och nuläge
Havs- och vattenmyndigheten har under 2019 börjat se över behovet av att införa främst
fönsteruttag men också ökade minimimått för arter som är föremål för ett ökat fritidsfiske med
handredskap där återutsättningsöverlevnaden är stor. Under 2020-2021 kommer fönsteruttag för
gös införas från norra Uppsala ner till Kalmarsund. Det sker en kontinuerlig dialog mellan Havsoch vattenmyndigheten och länsstyrelser om vilka förvaltningsåtgärder som är i särskilt behov av
revidering. Abborren längs kusten är en art som lyfts som i stort behov av reviderade
förvaltningsåtgärder just med koppling kring hur mängden stor abborre kan ökas i kustområdena.
Geografisk omfattning
Förvaltningsområdena Nordsjön och Östersjön.
Koordinering med EU:s regelverk
För åtgärd 48 är det främst nationella fiskeregleringar som åsyftas även om vissa arter som
nyttjar kustområdena men som vandrar ut till internationellt vatten kan komma att påverkas av
vad vi inom nationella handlingsutrymmet gör och vice versa.
Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG).
Vissa arter inkluderas i reglering enligt art- och habitatdirektivet som kommer att beaktas i både
bedömning och åtgärdsplanering enligt havsmiljöförordningen.
Regional koordinering
Inom Östersjön (Helcom) diskuteras förslag kring åtgärder för kustfisk inför uppdateringen av
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Baltic Sea Action Plan. Där finns både arbete sedan tidigare och nya förslag som rör samma typ
av åtgärder som tas upp i ÅPH 48. Frågor om kustfisk behandlas också inom Helcom
expertgrupper där Sverige är aktiva.
Inom Ospar finns inget aktivt arbete för att koordinera förvaltning av kustfiskarter.
Kostnad och finansiering
För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för
havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet
Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnadsnyttoanalys av åtgärden.
Åtgärden bedöms i huvudsak kunna finansieras av Havs- och vattenmyndighetens
förvaltningsanslag, samt finansiering inom Europeiska havs- och fiskerifonden.
Uppföljning av åtgärdens effekter
Åtgärden ska följas upp årligen i hur många nya- eller reviderade föreskrifter för nationellt
förvaltade fisk och skaldjurarter som tillkommit under innevarande år och som har främjat att en
storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället som möjliggör att viktiga funktioner i
näringsväven upprätthålls.
Vad gäller uppföljning av åtgärdens/åtgärdernas effekt för biologin och miljön är detta en
uppföljning som tar längre tid och en sådan uppföljning sker inom den löpande beställningen till
Sveriges lantbruksuniversitet och den miljöövervakning av kustfisk som sker på årlig basis. Även
länsstyrelserna på regional nivå gör utvärderingar som används för att följa upp effekter av
förvaltningsåtgärder.
Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförande.
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Åtgärdsfaktablad 49
Åtgärd
Minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva och skonsamma redskap samt
genomföra en sammanställning av trålningens inverkan på kustnära fiskbestånd
ÅPH 49
Motivering
Enligt bedömningen av miljötillståndet 2018 så uppnår inte mjukbottnar och framförallt
sandbankar i kustnära områden och utsjön god miljöstatus184. Dessutom klarar ett flertal
fiskbestånd inte målvärdet för indikatorerna C.3.1 och C.3.2 som används för bedömning av
miljökvalitetsnorm C.3 i förvaltningsområdena Nordsjön och Östersjön.
Bottentrålning kan utgöra en stor påverkan på ekosystemet, både genom direkt påverkan på
bottensamhällen, uttag av ungfisk och bifångster av känsliga arter, men också genom
sedimentspridning och förändring av kretsloppen till följd av omrörning i sedimenten.
År 2004 infördes regler för att begränsa trålfisket i den svenska kustzonen. Det finns dock vissa
undantag från regleringen på de så kallade inflyttningsområdena.
Åtgärden syftar till att minska arealen trålsvept yta samt bidra till utveckling och ökad användning
av selektiva och skonsamma redskap, vilket bidrar till förbättrad status av bottenhabitat och även
enskilda fiskbestånd.
Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus
Åtgärd 49 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas.
Åtgärden bidrar också till att den övergripande normen god miljöstatus185 ska kunna följas
avseende deskriptor 6186.
Miljökvalitetsnorm C.3 Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som
påverkas av fiske har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek som garanterar deras
långsiktiga hållbarhet.
Indikatorer
C.3.1 Fiskeridödlighet (F)
C.3.2 Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade bestånd och
C.3.3 Hållbart nyttjande av nationellt förvaltade arter
Miljökvalitetsnorm C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället
ska möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls.
Indikatorer
C.4.1 Storleksstruktur i fisksamhället i utsjövatten och

Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023- Bedömning av miljötillstånd och
socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27

184

185

17 § havsmiljöförordningen

För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för
Nordsjön och Östersjön.

186
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C.4.2 Storleksstruktur hos nyckelart i kustvatten – torsk
MiljökvalitetsnormD.1 Den av mänsklig verksamhet opåverkade havsbottenarealen ska ha en
omfattning som ger förutsättningar för att upprätthålla bottnarnas struktur och funktion för
respektive livsmiljötyp
Indikatorer:
D.1.1 Trend för fysisk störning på havsbotten från bottentrålning
D.1.2 Fysisk förlust av sandbankar och rev
MiljökvalitetsnormD.2 Arealen av biogena substrat ska bibehållas eller öka.
Indikatorer saknas
Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus
Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar:
bentiska huvudsakliga livsmiljöer, kustfisk, demersal fisk och fysisk störning av havsbotten.
Genomförande
Åtgärden genomförs av Havs- och vattenmyndigheten som identifierar behov av, och utifrån detta
inför fiskeregleringar genom bl.a. områdesbegränsningar, tidsbegränsningar och användning av
selektiva och skonsamma redskap anpassade för att vara art- och storleksselektiva. Behoven
kommer att identifieras bl.a. inom de nationella regionala beredningsgrupperna, åtgärder inom
ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, den löpande SLU rådgivningen och den senaste
bedömningen av havsmiljöns tillstånd enligt havsmiljöförordningen. Därutöver initieras en
sammanställning av trålfiskets påverkan på kustnära bestånd. Dessutom ska hänsyn tas till
utvecklingen av nya kvantitativa tröskelvärden för påverkan på havsbotten, som ska tas fram för
deskriptor 6 enligt Kommissionsbeslutet om god miljöstatus187.
Utfallet av två, nu pågående, regeringsuppdrag kommer även att beaktas vid identifiering av
behov av ytterligare redskapsbegränsning och fiskeregleringar för begränsningar av trålfisket.
Regeringsuppdragen gäller förstärkt fiskereglering i skyddade områden samt införande av ett
generellt stopp för bottentrålning i skyddade områden188,189.
Myndigheten kommer att ta initiativ till en översyn/utredning om vilka eventuella behov som finns
av att vidta åtgärder, utanför de skyddade områdena.
Utifrån identifierade behov föreslår och remitterar Havs- och vattenmyndigheten förslag om
regeländringar, som sedan förs in i myndighetens föreskrifter. Identifierade åtgärder som berör
övriga medlemsländers fiskeverksamhet måste följa regionaliseringsförfarandet inom ramen för
den gemensamma fiskeripolitiken (GFP).
Åtgärden påbörjas 2022 och en genomförandeplan ska utarbetas. Arbetet med åtgärden kommer
att sträcka sig över flera förvaltningscykler.

Kommissionens beslut (EU) 2017/848 av den 17 maj 2017 om fastställande av kriterier och metodstandarder för god
miljöstatus i marina vatten, specifikationer och standardiserade metoder för övervakning och bedömning och om upphävande
av beslut 2010/477/EU

187

Havs- och vattenmyndigheten (2020) Uppdrag om generellt stopp för bottentrålning i skyddade områden. Redovisning av
regeringsuppdrag N2020/00130/FJR
https://www.havochvatten.se/download/18.3b63ec651740ce15990abb1a/1599031887537/ru-redovisning-325-2020bottentralning.pdf

188

Havs- och vattenmyndigheten (2018) Uppdrag om bevarandeåtgärder vad avser fiske i marina skyddade områden.
Redovisning av regeringsuppdrag M2017/02522/Nm
https://www.havochvatten.se/download/18.47bf2cd7163855d85cab5ee0/1527688697823/ru-redovisning-fiske-i-marintskyddade-omraden.pdf
189
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Förväntad effekt av åtgärden
En minskad areal trålsvept i kombination med en fortsatt utveckling och användning av selektiva
och skonsamma redskap kommer att bidra till att bottenhabitat skyddas mot fysisk störning. På så
sätt bidrar åtgärden till att minska påverkan i viktiga lek-, uppväxt- och/eller födosöksområden för
relevanta fiskbestånd, vilket leder till förbättrad status för bottenhabitat, näringsvävar och
fiskbestånd.
Lagstiftning/regelverk
Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras:
Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (fiskeförordningen)
I fiskeförordningen ges Havs- och vattenmyndigheten rätt att meddela föreskrifter om bl a
fiskereglering.
Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön
Föreskrifterna innehåller nuvarande reglering avseende bottentrålfiske innanför trålgränsen
Grundförordningen ((EU) nr 1380/2013)190
I grundförordningen anges hur regionalt samarbete om bevarandeåtgärder (regionalisering) ska
genomföras. För tillämpning av åtgärder i områden där utländska fartyg har ett
förvaltningsintresse krävs ett regionaliseringsförfarande inom ramen för grundförordningen.
Miljökvalitetsmål
Hav i balans samt en levande kust och skärgård
Ett rikt växt- och djurliv
Bakgrund och nuläge
År 2004 infördes regler för att begränsa trålfisket i den svenska kustzonen. Syftet med förbudet
mot trålning var att skydda den känsliga kustzonen och framförallt skydda viktiga lek- och
uppväxtområden för ett flertal fiskarter. Det finns dock vissa undantag från regleringen, de så
kallade inflyttningsområdena. För Västerhavet gäller undantagen framförallt bottentrålning efter
kräfta med artsorterande rist och med en största diameter på underställets rullar, trålning efter
räka på större djup än 60 meter, kustfiske (fiskefartyg mindre än 24 m eller har en motorstyrka
över 450 kW) efter sill/strömming på ostkusten och trålning efter siklöja i Bottenviken. Motiven för
fiske efter sill/strömming i inflyttningsområden har främst varit en lokal/regional försörjning till lokal
beredningsindustri.
Under 2020 har Havs- och vattenmyndigheten redovisat ett regeringsuppdrag som rör
bottentrålfiske i skyddade områden191.
Sedan 2014 bedriver Havs- och vattenmyndigheten även arbete med att utveckla fiskemetoder
för selektivt och skonsamt fiske. Detta kommer bidra till och ligga till grund för den del av
åtgärden som rör ökad användning av selektiva och skonsamma redskap såsom exempelvis
specifika krav på hur redskapen ska vara utformade.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma
fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets
förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG
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Havs- och vattenmyndigheten (2020) Uppdrag om generellt stopp för bottentrålning i skyddade områden. Redovisning av
regeringsuppdrag N2020/00130/FJR
https://www.havochvatten.se/download/18.3b63ec651740ce15990abb1a/1599031887537/ru-redovisning-325-2020bottentralning.pdf
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Geografisk omfattning
Nordsjön och Östersjön.
Koordinering med EU:s regelverk
Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG)
Vissa arter inkluderas i reglering enligt art- och habitatdirektivet och beaktas i både bedömning och
åtgärdsarbete enligt havsmiljöförordningen.
Regional koordinering
Innanför trålgränsen, i vatten där andra medlemsländers fartyg inte har tillträde till fiske, har
Sverige befogenhet enligt EU-rätten att införa striktare regler.
För att införa åtgärder för bevarande av fiskbestånden eller för att förbättra bevarandestatusen för
de marina ekosystemen där utländska fiskefartyg har rätt att bedriva fiske krävs
regionaliseringsförfarandet inom EU:s gemensamma fiskeripolitik.
Kostnad och finansiering
För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för
havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet
Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnadsnyttoanalys av åtgärden.
Åtgärden finansieras i huvudsak genom Havs- och vattenmyndighetens förvaltningsanslag samt
eventuell finansiering inom Europeiska havs- och fiskerifonden.
Uppföljning av åtgärdens effekter
De regleringar som införts förväntas bidra till minskad trålsvept yta, förbättrad status för
bottenhabitat och enskilda fiskbestånd. Detta följs upp årligen inom den löpande beställningen till
Sveriges lantbruksuniversitet och den miljöövervakning som sker på årlig basis. På nationell nivå
gör länsstyrelserna utvärderingar som används för att följa upp effekter av förvaltningsåtgärder.
Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan.
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Åtgärdsfaktablad 50
Åtgärd
Förbud mot bottentrålning i marina områden med dumpad ammunition och kemiska stridsmedel

ÅPH 50
Motivering
Dumpad konventionell ammunition och kemiska stridsmedel återfinns på flera platser i Nordsjön
och Östersjön. Inom svenskt territorialvatten och ekonomisk zon (EEZ), är det främst ett område
väster om Måseskär på västkusten, och ett område söder om Gotland, det så kallade
Gotlandsdjupet där restprodukter av kemiska stridsmedel detekterats i fisk och i sedimentet. I
området väster om Måseskär sker ett intensivt yrkesfiske. Området ligger ca 8-22 nautiska mil
från kusten, dvs. inom svenskt territorialvatten och resterande i svensk exklusiv ekonomisk zon.
Läckage av kemiska stridsmedel från dumpat krigsmaterial har visat sig spridas till sediment och
genom bottenströmmar in i marina näringsvävar. Mänskliga aktiviteter i närheten av dumpat
krigsmateriel, som efter många år på havsbotten har brutits ner av framförallt korrosion, kan med
stor sannolikhet leda till spridning av det toxiska materialet över större arealer. Yrkesfiske med
bottentrål är en sådan aktivitet, där trålbord och trål river upp stora mängder sediment och efter
ett tråldrag kan sediment vara suspenderat i vattenmassan i uppemot åtta timmar192,193.
Enligt bedömningen av miljötillståndet 2018 konstateras att god miljöstatus inte uppnås för farliga
ämnen194. Denna åtgärd, som syftar till att begränsa bottentrålning i främst vrakområdet väster
om Måseskär, är ett led i arbetet för att uppnå god miljöstatus avseende farliga ämnen.
Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus
Åtgärd 50 syftar till att miljökvalitetsnormen nedan ska kunna följas195.
Miljökvalitetsnorm B.1 Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den
inte orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås.
Indikator
B.1.1 Farliga ämnen i biota
Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus
Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar:
bentiska huvudsakliga livsmiljöer, demersal fisk, fysisk störning av havsbottnen, farliga ämnen
och farliga ämnen i livsmedel.
Genomförande
Åtgärden genomförs av Havs- och vattenmyndigheten som nationellt och internationellt arbetar

Palanques A., Guillén J., Puig P. (2001) Impact of bottom trawling on water turbidity and muddy sediment of an unfished
continental shelf. Limnol. Oceanogr. 46(5): 1100-1110

192

Madron X., Ferré B., Le Corre B., Grenz C., Conan P., Pujo-Ray M., Biscail R., Bodiot O. (2005) Trawling-induced
resuspension and dispersal of muddy sediments and dissolved elements in the Gulf of Lion (NW Mediterranean). Continental
Shelf Research. 25 (19): 2387-2409

193

Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023- Bedömning av miljötillstånd och
socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27

194

För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för
Nordsjön och Östersjön.

195
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för att motverka miljöpåverkan från ammunition och kemiska stridsmedel i marina områden där
sådant material har dumpats.
Åtgärden genomförs genom att Havs- och vattenmyndigheten arbetar för att införa restriktioner
mot bottentrålning i vrakområdet väster om Måseskär genom arbete som bedrivs på EU-nivå
inom den process som fastställs i förordning (EU) 2019/1241. Dvs. en regionalisering inom
förordningen om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska
åtgärder. Havs- och vattenmyndigheten genomför diskussioner med berört departement och
bedömer utifrån denna diskussion om det är relevant att ta upp frågan på teknisk nivå med övriga
berörda medlemsstater för att diskutera hur dessa ser på möjligheten att införa en regionalisering
inom den tekniska förordningen gällande restriktioner för bottentrålning, dvs. att undersöka den
rättsliga möjligheten att använda ett sådant förfarande. Vid en sådan diskussion bör presenteras
vilka mervärden ett trålningsförbud/redskapsrestriktion skulle innebära.
Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram en konsekvensanalys för att kunna bedöma på vilket
sätt det svenska yrkesfisket påverkas av införandet av åtgärden. Om konsekvensanalysen
innebär att yrkesfisket drabbas på sådant sätt att departementet bedömer att det inte är
proportionerligt att föreslå regionalisering, kommer andra alternativ utvärderas för att minska
miljöpåverkan från yrkesfisket i området.
Inom åtgärden ingår också att Havs- och vattenmyndigheten genomför informationskampanjer för
en förhöjd kunskapsnivå hos yrkes- och fritidsfiskare om problematiken med mänskliga aktiviteter
i områden med dumpad ammunition och kemiska stridsmedel.
Arbete med att genomföra åtgärden påbörjas 2022. I samband med detta ska också en plan för
att genomföra åtgärden utarbetas. Konsekvensanalys tas fram under 2022-2023.
Förväntad effekt av åtgärden
Genom att införa restriktioner mot att fiska med bottentrål i området väster om Måseskär så
minskas spridning av de farliga ämnena t.ex. bly och arsenik inom området och spridning inom ett
större geografiskt område samt minskad spridning till biota. Detta medför ökad förutsättning för
att miljökvalitetsnorm B.1 kan följas. Åtgärden ökar också möjligheten till framtida sanering, då de
farliga ämnena från stridsmedlen återfinns inom en begränsad yta.
Restriktioner mot yrkesfiske med bottentrål bedöms också medföra ökad biodiversitet, då
bottentrålning har ett antal negativa effekter på bottenlevande organismer. Ett förbud medför
också en minskad risk för mänsklig konsumtion av sjömat (havskräfta, räka, plattfisk)
innehållande kemiska stridsmedel.
Lagstiftning/regelverk
Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2019/1241 om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem
genom tekniska åtgärder (tekniska förordningen) - artikel 21 om naturskyddsåtgärder.
I förordningen föreskrivs bl a om tekniska åtgärder vad gäller fångst och landning av marina
biologiska resurser. För införande av tekniska åtgärder i områden där utländska fiskefartyg har ett
direkt förvaltningsintresse krävs ett s.k. regionaliseringsförfarande196.

I artikel 15.2 i tekniska förordningen ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter på grundval av en gemensam
rekommendation i enlighet med bl.a. artikel 29 i tekniska förordningen och artikel 18 i grundförordningen för att ändra,
komplettera, upphäva eller göra undantag från de tekniska åtgärder som anges i bilagor till förordningen.
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Miljökvalitetsmål
Hav i balans och levande kust och skärgård
Giftfri miljö
Bakgrund och nuläge
Dumpad konventionell ammunition och kemiska stridsmedel återfinns på flera platser i Nordsjön
och Östersjön. För svenskt intresse gäller det främst ett område, delvis inom svenskt
territorialvatten och inom svensk ekonomisk zon (EEZ), väster om Måseskär i Skagerrak, där det
återfinns 28 fartygsvrak som sänktes efter andra världskriget (ca 27x 21 km, 259756, 6450499
[SWEREF 99]). Ett andra område inom svensk EEZ återfinns söder om Gotland, det så kallade
Gotlandsdjupet. På båda platserna har restprodukter av kemiska stridsmedel detekterats i fisk
och i sedimentet. I området väster om Måseskär sker ett intensivt yrkesfiske.
Efter andra världskriget fanns det enorma lager med överbliven konventionell och kemisk
ammunition. Detta materiel utgjorde ett stort problem för de allierade i arbetet med att
demilitarisera Tyskland och beslut togs att dumpa krigsmaterial i djupområden i Östersjön och
Skagerrak. Vid dumpningarna i Skagerrak fylldes uttjänta fartyg med ammunition och gick för
egen maskin eller bogserades ut till djupområdena, för att sedan sänkas. Vid dumpningar i
Östersjön kastades enskilda objekt överbord från fartyg. Uppskattningsvis dumpades 65 000 ton
kemiska stridsmedel (exklusive vikten på behållarna), t.ex. senapsgas, Clark I och II, Lewisit och
Adamsit i Nordsjön och Östersjön mellan 1946-1948. Materialet var i form av granater, minor,
bomber eller mindre oljetrummor. Ungefär hälften av materialet dumpades i Östersjön, stora delar
i Bornholmsdjupet197,198.
Till skillnad från kemiska stridsmedels påverkan på människor är effekter på organismer i miljön
mindre utrett199,200. Det finns ett fåtal studier som har visat på toxiska effekter av senapsgas i ål
och djurplankton201. Flera utav de stridsmedel som dumpades t.ex. Lewisit, Adamsit, Clark I and
Clark II innehöll också oorganisk arsenik. Även senapsgas innehöll ofta arsenik då man tillsatte
arsinolja till ämnet, för att sänka fryspunkten. Arsenik i sin oorganiska form är mycket toxisk, men
även mutagent och cancerogent, både för människor och djurliv202,203.
Läckage av kemiska stridsmedel från krigsmaterial har visat sig kunnat sprida sig till sediment
och genom bottenströmmar in i marina näringsvävar. Undersökningar i vrakområdet väster om

Missiaen T., Söderström M., Popescu I., Vanninen P. (2010) Evaluation of a chemical munition dumpsite in the Baltic Sea
based on geophysical and chemical investigations. Science of The Total Environment, 3536-2553.
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Sanderson H., Fauser P., Thomsen M., Sorensen P.B. (2008) Screening level fish community risk assessment of chemical
warfare agents in the Baltic Sea. Journal of Hazardous materials. 154, 846-857.
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Sanderson H., Fauser P., Thomsen M., Vanninen P., Soderstrom M., Savin Y., Khalikov I., Hirvonen A., Niiranen S.,
Missiaen T., Gress A., Borodin P., Medvedeva N., Polyak Y., Paka V., Zhurbas V., Feller P. (2010) Environmental Hazards of
Sea-Dumped Chemical Weapons. Environ. Sci. Technol. 44, 4389-4394
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Sanderson H., Fauser P., Thomsen M., Vanninen P., Soderstrom M., Savin Y., Khalikov I., Hirvonen A., Niiranen S.,
Missiaen T., Gress A., Borodin P., Medvedeva N., Polyak Y., Paka V., Zhurbas V., Feller P. (2010) Environmental Hazards of
Sea-Dumped Chemical Weapons. Environ. Sci. Technol. 44, 4389-4394
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Camilla Della Torre C.T., Petochi T., Farchi C., Corsi I., Maddalena Dinardo D.,

Sammarini V., Alcaro L., Mechelli L., Focardi S., Tursi A., Marino G., Amato E. (2013) Environmental hazard of yperite released
at sea: sublethal toxic effects on fish. Journal of Hazardous materials. 248-249, 246-253
Sanderson H., Fauser P., Thomsen M., Vanninen P., Soderstrom M., Savin Y., Khalikov I., Hirvonen A., Niiranen S.,
Missiaen T., Gress A., Borodin P., Medvedeva N., Polyak Y., Paka V., Zhurbas V., Feller P. (2010) Environmental Hazards of
Sea-Dumped Chemical Weapons. Environ. Sci. Technol. 44, 4389-4394
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203 Beldowski J., Been R., Turmis E.K. (2017) Towards the Monitoring of Dumped Munitions Threat (MODUM). NATO Science
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Måseskär har påvisat nedbrytningsprodukter av kemiska stridsmedel i sediment och biota, t.ex.
havskräfta, räka, rödtunga och pirål204,205,206,207,208,209.
Mänskliga aktiviteter i närheten av dumpat krigsmateriel, materiel som efter många år på
havsbotten har brutits ner av framförallt korrosion, kan med stor sannolikhet leda till spridning av
det toxiska materialet över större arealer. Yrkesfiske med bottentrål är en sådan aktivitet, där
trålbord och trål river upp stora mängder sediment. Sediment kan vara suspenderat i
vattenmassan i uppemot åtta timmar efter ett tråldrag210,211. Analys av AIS data över området
väster om Måseskär, visar på att ett stort antal tråldrag (fiskefartyg, <6 knop) sker i området
under ett år. Data från ICES visar också på stor aktivitet av fiske i området, främst bottentrålning
efter havskräfta, räka och torsk212. Aktiviteten kan även medföra att kemiska stridsmedel fastnar i
eller på fiskeutrustningen och riskerar att överföras till människor. Detta har inträffat flertalet
gånger, med ibland allvarliga konsekvenser på yrkesfiskare213. Därför är det av stort intresse att
mänsklig aktivitet, primärt yrkesfiske med bottentrål, förbjuds eller kraftiga restriktioner införs i
dumpningsområden för kemiska stridsmedel.
Geografisk omfattning
Bedömningsområde Nordsjön, havsbassäng Skagerrak. 27x 21 km, 259756, 6450499 (SWEREF
99).
Bedömningsområde Östersjön, havsbassäng Östra Gotlandshavet.
Koordinering med EU:s regelverk
Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av
gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel.
Kommissionens förordning (EG) nr 333/2007 av den 28 mars 2007 om provtagnings- och
analysmetoder för offentlig kontroll av halten av bly, kadmium, kvicksilver, oorganiskt tenn, 3MCPD och bens(a)pyren i livsmedel.
Regional koordinering
Motsvarande förslag finns ej för närvarande inom regionala åtgärdsarbetet. Inom Östersjön
(Helcom) finns sedan tidigare planerad aktivitet kring datainsamling och kartläggning av vrak och
dumpad ammunition. Förslag har tagits upp på ny åtgärd kring dumpad ammunition och kemiska
stridsmedel inom uppdateringen av Baltic Sea Action Plan.
Kostnad och finansiering
För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för
Sjöfartsverket (1992) Rapport om kartläggning av förekomst av dumpade kemiska stridsmedel på den svenska delen av
kontinentalsockeln. Serie S 210-36
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Medvedeva N., Polyak Y., Kankaanpää H., Zaytseva T. (2009) Microbial responses to mustard gas dumped in the Baltic Sea.
Marine Environmental Research. 68: 71-81
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Havs- och vattenmyndigheten (2018) Undersökning av biota i anslutning till dumpade fartyg med kemisk ammunition. Havsoch vattenmyndighetens rapport 2018:21
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Havs- och vattenmyndigheten (2018) Undersökning av biota i anslutning till dumpade fartyg med kemisk ammunition. Havsoch vattenmyndighetens rapport 2018:21
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Havs- och vattenmyndigheten (2020) Undersökning av biota och sediment i anslutning till dumpningsområden av kemisk
ammunition på väst- och östkusten 2019. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2020:15
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Dahllöf I., Lindgren J.F., Paka V., Hassellöv I-M., Tengberg A., Niemikoski H., Kotwicki L., Vanninen P. (2020) Skagerrak
dump site, concentrations of chemical warfare agents and environmental effects. In prep.
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Palanques A., Guillén J., Puig P. (2001) Impact of bottom trawling on water turbidity and muddy sediment of an unfished
continental shelf. Limnol. Oceanogr. 46(5): 1100-1110

210

Schoellhamer D.H. (1996) Anthropogenic Sediment Resuspension Mechanisms in a Shallow Microtidal Estuary. Eustarine,
Coastal and Shelf Science, 533-548.
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ICES (2017) ICES Technical Service, sr.2017.17
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CHEMSEA (2014) CHEMSEA Findings – Results from the CHEMSEA project (chemical munitions search and assessment)
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havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet
Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnadsnyttoanalys av åtgärden.
Åtgärden finansieras i huvudsak genom Havs- och vattenmyndighetens förvaltningsanslag.
Uppföljning av åtgärdens effekt
Sediment och organismer provtas regelbundet i området och halter i sediment och biota jämförs
med referensområde. Ett minskat geografiskt område över tid, där kemiska stridsmedel, arsenik
och bly detekteras i ytsediment och en minskad proportion av organismer över tid, som innehåller
nedbrytningsprodukter av kemiska stridsmedel visar på att åtgärden har effekt. Uppföljning
kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan.
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Åtgärdsfaktablad 51
Åtgärd
Minimera miljöpåverkan från sjöfart i den marina miljön

ÅPH 51
Motivering
Trots utförliga existerande regelverk214, så bidrar sjöfarten fortfarande till negativ miljöpåverkan,
t.ex. tillförsel av farliga och övergödande ämnen215. Intensiv sjöfart sker inom svenskt
territorialvatten och ekonomisk zon, till exempel så sker det årligen ca 28 000 fartygspassager i
Öresund, och ca 44 500 passager mellan Bornholm och svenska fastlandet216. Dessutom
förutspås sjöfarten öka i framtiden. Enligt bedömningen av miljötillståndet 2018 så uppnås inte
god miljöstatus för farliga ämnen eller övergödning217. Denna åtgärd syftar till att motverka
påverkan i miljön från sjöfart inom fyra områden:
i)

Minimera läckage av mineralolja (som smörjmedel) från fartygs propellerhylsor.

ii) Begränsa PFAS i brandskum samt minimera användningen vid tester och brandövningar
till sjöss.
iii) Begränsning för sjöfart att släppa ut farliga ämnen i skrubbervatten.
iv) Begränsning av utsläpp av lastrester med negativ miljöpåverkan i Östersjön.
Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus
Åtgärd 51 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas218.
Miljökvalitetsnorm B.1 Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den
inte orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås.
Delåtgärd, se listan ovan, som adresserar miljökvalitetsnormen: (i), (ii), (iii)
Indikator
B.1.1 Farliga ämnen i biota
Miljökvalitetsnormen B.1 tillämpas inte i kustvatten enligt 8 § i HVMFS 2012:18 eftersom
motsvarande ämnen hanteras inom vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer för kemisk
ytvattenstatus i kustvattenförekomster.

Sjöfartens miljöpåverkan regleras via internationella sjöfartsorganisationens (IMO) internationella konventioner, t.ex.
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), International Convention on the Control of
Harmful Anti-fouling Systems on Ships (AFS konventionen) och International Convention for the Control and Management of
Ships' Ballast Water and Sediments (barlastvattenkonventionen). Konventionerna är ratificerade av ett stort antal länder.
Sverige har genomfört en stor del av IMO-konventionerna i nationell lagstiftning inte minst föreskrifter från Transportstyrelsen.
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Andersson K,. Brynolf S., Lindgren J. F., Wilewska-Bien M. (2016) Shipping and the environment – Improving environmental
performance in Marine Transportation. Springer Verlag.
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Helcom, map and data service.

Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023. Bedömning av miljötillstånd och
socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27.
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För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för
Nordsjön och Östersjön.
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Genom att bidra till en minskad mängd och minskade koncentrationer av farliga ämnen även i
Östersjöns och Västerhavets kustvatten kommer åtgärden även påverka möjligheten att kunna
följa vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer, det vill säga god kemisk ytvattenstatus i kustvatten
och därmed även ha en effekt på möjligheten att nå god miljöstatus avseende koncentrationer
och effekter av farliga ämnen.
Miljökvalitetsnorm B.2 Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig verksamhet får
inte orsaka negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem.
Delåtgärd, se listan ovan, som adresserar miljökvalitetsnormen: (i), (iv)
Indikator
B.2.2 Antal och volymer av upptäckta olagliga eller olycksrelaterade utsläpp av olja och
oljeliknande produkter
Miljökvalitetsnorm A.1 Tillförsel av näringsämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den
inte orsakar koncentrationer av kväve och fosfor i havsmiljön som förhindrar att god miljöstatus
uppnås.
Delåtgärd, se listan ovan, som adresserar miljökvalitetsnormen: (iii), (iv)
Indikator
A.1.1 Tillförsel av kväve och fosfor
Åtgärden bidrar också till att den övergripande normen god miljöstatus219 ska kunna följas med
avseende på deskriptor 1 Biologisk mångfald, kriterium D1C2 Populationer av arter av fåglar,
däggdjur och fiskar är inte negativt påverkade av belastning från mänsklig verksamhet, och deras
långsiktiga överlevnad är säkerställd. Detta med avseende på indikator 1.2B Abundans av
övervintrande havsfåglar. Delåtgärd, se listan ovan, som adresserar god miljöstatus (iv).
Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus
Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar:
fåglar, fisk, livsmiljöer (bentiska och pelagiska), farliga ämnen, negativa effekter på arter och
livsmiljöer, och akuta föroreningshändelser.
Genomförande
Åtgärden genomförs av Transportstyrelsen genom nationellt och internationellt (inom bl.a. IMO
och Helcom) arbete för att motverka miljöpåverkan från kommersiell sjöfart. Åtgärden består av
ett antal delmoment som syftar till att begränsa:
i) utsläpp av mineralolja som används som smörjmedel i fartygs propellerhylsor,
ii) PFAS som används som brandsläckningsmedel och
iv) utsläpp av lastrester från fartygs tanktvättar i Östersjön.
Åtgärden genomförs i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten och Kemikalieinspektionen
enligt följande:

219



Havs- och vattenmyndigheten bidrar med expertstöd för att utreda omfattningen och
beskriva de negativa miljöeffekterna.



Kemikalieinspektionen bistår med expertstöd i arbetet med PFAS i brandskyddsmedel.
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Åtgärden genomförs genom att införa regelverk eller styrmedel, utföra informationskampanjer för
en förhöjd kunskapsnivå om problematiken och/eller införa miljödifferentierade avgifter som
medför lägre kostnader för fartyg med mindre utsläpp av de ovan beskrivna miljöproblemen.
(iii) Den del av åtgärden som adresserar möjligheter till att hantera och minska farliga ämnen i
tvättvatten från fartygs rökgaskrubbers, utgjorde en del av ett regeringsuppdrag220 till Havs- och
vattenmyndigheten och Transportstyrelsen. Regeringsuppdraget slutredovisades till regeringen
den första oktober 2020. Transportstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten behöver
samverka för att åtgärder vidtas för att hantera/minimera utsläpp av farliga ämnen relaterat till
skrubbrar, från fartyg.
Åtgärden genomförs löpande under 2022-2027. Under 2022 ska en genomförandeplan för
åtgärden utarbetas. Under 2022-2023 ska underlagsmaterial tas fram eller sammanställas som
beskriver uppskattade volymer av utsläppen, framtagande av en nationell ståndpunkt för att verka
på en internationell nivå och utredning av möjliga och mest verkningsfulla nationella åtgärder.
Förväntad effekt av åtgärden
Om utsläpp av mineralolja från fartygs propellerhylsor minskas, genom ett minskat läckage
och/eller användning av mer miljövänliga smörjoljor, minskar volymer av olycksrelaterade oljespill
inkluderande farliga ämnen. Detta medför förbättrade möjligheter att nå målvärdet för indikator
B.2.2 och ökad förutsättning för att miljökvalitetsnorm B.2 kan följas.
Utsläppen av PFAS ämnen kan minska, eller hållas konstant, genom reglering av koncentrationer
av PFAS i det brandskum som används på fartyg samt minimering av användning och läckage av
PFAS innehållande brandskum till den marina miljön vid brandövningar, t.ex. genom metoder för
uppsamling på däck. Detta medför ökad förutsättning för att miljökvalitetsnorm B.1 kan följas.
Genom att minimera tillförsel av farliga och övergödande ämnen från skrubbervatten eller
utsläppta volymer av skrubbervatten till den marina miljön kan halterna av bl. a. metaller, PAH:er
och nitrater minska och förutsättningarna för att B.1 och A.1 kan följas öka.
Ett minskat tillskott av lastrester till Östersjön kommer leda till minskad negativ påverkan på
övervintrande sjöfågel och ett minskat tillskott av övergödande ämnen i Östersjön. Detta medför
ökad förutsättning för att miljökvalitetsnorm A.1 kan följas.
Lagstiftning/regelverk
Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras:
i.

Propellerhylsoljor:
Förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg.

ii.

PFAS i brandskum:
Havs- och vattenmyndighetens förskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.
PFOS ingår som ett prioriterat ämne och ingår i fastställda miljökvalitetsnormer för
kemisk ytvattenstatus i kustvatten.
Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.
Förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg.

Regeringsuppdrag till Transportstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten att fram underlag om utsläpp av tvättvatten från
skrubbrar på fartyg (2020)
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https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/uppdrag-att-ta-framunderlag-om-utslapp-av-tvattvatten-fran-skrubbrar-pa-fartyg-2020.html
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Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot
förorening från fartyg.
iii.

Skrubbervatten:
Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.
Förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg.
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot
förorening från fartyg.
Sjöfartens utsläpp och föroreningar reglerar av ovan speciallagstiftning och tillåter
vissa utsläpp och nivåer men förbjuder andra. Detta grundar sig i konventioner
beslutade av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).

iv.

Utsläpp av lastrester:
Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.
Förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg.
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd(TSFS 2010:96) om åtgärder mot
förorening från fartyg.

Miljökvalitetsmål
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Ingen övergödning
Giftfri miljö
Bakgrund och nuläge
Godstransportarbetet förväntas öka i framtiden och därmed risken för olycksrelaterade oljespill
och tillförseln av farliga ämnen till den marina miljön. Därför behövs ett utvecklingsarbete vad
gäller vissa typer av utsläpp, som enskilda är små volymmässigt eller medför en mindre påverkan
men kan totalt sett vara betydande. Detta på grund av att omfattningen av fartygstrafiken och att
utsläppen kan ske i känsliga marina områden.
Läckage av mineralolja från fartygs propellerhylsor: läckage av mineralolja från propellerhylsor
uppskattas globalt ske i storleksordningen 30 000 – 100 000 m3 årligen. Detta baseras på att 8090% av alla fartyg har läckage av olja från deras propellertunnlar, ett fartyg seglar mellan 300330 dagar per år, släpper ut mellan 2-6 liter olja per dygn och med en världsflotta av 45 000 –
70 000 fartyg221,222. I Östersjön återfinns vid varje tidpunkt ca 2000 fartyg223. Miljöpåverkan från
denna typ av utsläpp kan därför vara substantiell (960- 3564 m3) även i detta område, under
förutsättning att fartyg som seglar i Östersjön har samma sannolikhet för läckage av
propellerhylsolja. Detta kan jämföras med volym av olja som årligen tillförs Östersjön från
bekräftade olagliga oljespill - 22,6 m3 (2010-2017)224.
Ett sätt att mäta den faktiska storleken på läckage av mineralolja från denna källa, är att ställa
krav på att volymer av förbrukad smörjolja för propelleraxlar ska rapporteras i fartygs oljedagbok
och att tankar för smörjolja redovisas i International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP)
certifikatet.

Ahlbom J., Duus U. (2003) Rent skepp kommer lastat: med möjligheter till en miljöanpassad sjöfart. Göteborg: Länsstyrelsen
i Västra Götalands län
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Sengottuvel P., Jagadale K. M. (2017) Review on the propeller shaft composite bearings used to reduce the stern tube oil
pollution in ocean. International journal of Pure and Applied Mathematics, vol. 116: 471-477

222

Vasab (2018) Exploring the future of shipping in the Baltic Sea. Baltic LINes, Coherent Linear Infrastructures in Baltic
Maritime Spatial Plans. July 2018
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Larsson K. (2019) Oljeutsläpp från fartyg i Sveriges närområde - vad visar statistiken? Havsmiljöinstitutets rapport nr. 2019:4
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Minskade utsläpp kan åstadkommas genom att mineraloljan i propellerhylsorna byts ut mot
miljövänlig, nedbrytbar olja. Exempelvis finns i USA regleringar om miljömässigt acceptabla
smörjmedel i fartygs propelleraxlar (Environmentally Approved Lubricants, EALs). Ett annat
alternativ är att använda sig av vattensmorda system.
Utsläpp av högfluorerade ämnen (per- och polyfluorerade alkylsubstanser, PFAS) via brandskum:
PFAS är en grupp av högfluorerade ämnen med vatten-, fett-, och smutsavvisande egenskaper. I
gruppen ingår även PFOS, som återfinns i indikator 8.1A för bedömning av god miljöstatus. På
grund utav dessa egenskaper så används PFAS i brandskum, som används vid bränder av
petroleumprodukter. Dock så har PFAS andra negativa egenskaper, då de är extremt
svårnedbrytbara i miljön, flertalet anrikas i levande varelser och är toxiska för organismer225.
Genom att begränsa högfluorerade ämnen (per- och polyfluorerade alkylsubstanser, PFAS) i
brandskum samt minimera användningen vid tester och brandövningar till sjöss och läckage från
fartyget ut i den marina miljön, så minskar tillförsel av perfluorerade ämnen till den marina miljön.
Vid flertalet brandövningar kan andra skumvätskor användas, som inte innehåller PFAS.
Brandskum som innehåller PFAS vars bäst före-datum har gått ut ska lämnas iland. Dock krävs
underlagsmaterial för att uppskatta storleken på årliga utsläppsvolymer från denna källa. I nuläget
så utförs bara mätningar av ca 20 av de flera tusen PFAS-ämnen som finns på marknaden. Det
finns därför också ett generellt behov av att ta fram bättre analysmetoder för totalhalten PFAS.
Farliga ämnen i skrubbervatten: Skrubbrar används till att rena fartygs rökgaser, för att uppfylla
krav på minskat svavelinnehåll i marina bränslen, om fartyget vill fortsätta att använda tjockolja
med högt svavelinnehåll. Alternativet till skrubbrar för att uppfylla kraven på svavelinnehåll i
marint bränsle är att använda bränsletyper som har ett svavelinnehåll på <0,5 % globalt eller <0,1
% i svavelkontrollområden, t.ex. Nordsjön och Östersjön. I en rökgasskrubber av modell öppet
system, används havsvatten för att rena fartygets rökgaser. Vattnet som använts släpps sedan
orenat tillbaka ut i havet. Utsläppsvattnet från skrubbern innehåller nitrater, som verkar
övergödande, och farliga ämnen, t.ex. PAH:er, koppar och zink226. För ett medelstort fartyg (12
MW) så kan uppemot 13 000 m3 skrubbervatten per dag släppas ut i havet227. Koncentrationerna
av koppar och zink i utsläppsvattnet bedöms vida överstiga EUs gränsvärden för
riskutvärderingar på 2,6 respektive 7,8 µg/l228 då medelkoncentrationerna för koppar och zink vid
mätningar i skrubbervatten var 60 respektive 136 µg/l. Detta medför att ett fartyg kan släppa ut
dagligen 780 g koppar och 1770 g zink229. I ett scenario där alla fartyg har öppna rökgasskrubbrar
installerade och utsläppen av PAH:er ligger på gränsvärdet (50 µg PAHphe/l) skulle utsläppen av
PAHer från sjöfarten vara 10 gånger högre än de totala globala utsläppen av PAH:er från alla
källor. Vilket visar på att gränsvärdet för PAH:er är verkningslöst. Förutom ovan exempel på
tungmetaller som skrubbervattnet kan innehålla är det också starkt försurat (pH 3) av
svaveloxiderna som renas ut ur rökgaserna230.
225

Blom C. Hansen L. (2015) Analysis of per- and polyfluorinated substances in articles. Nordic Working Papers. 2015:911.

Kemikalieinspektionen (2015) Förekomst och användning av högfluorerade ämnen och alternativ. Rapport från ett
regeringsuppdrag, Rapport 6/15
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Endres S,. Maes F,. Hopkins F,. Houghton K,. Mårtensson E M., Oeffner J., Quack B., Singh P,. Turner D. (2018) A New
Perspective at the Ship-Air-Sea-Interface: The Environmental Impacts of Exhaust Gas Scrubber Discharge. Front. Mar. Sci.
5:139
Ytreberg E., Hassellöv I-M., Nylund A.T., Hedblom M., Al-Handal A.Y., Wulff A. (2019) Effects of scrubber washwater
discharge on microplankton in the Baltic Sea. Marine Pollution Bulletin, 145: 316-324
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EU (2008) Voluntary risk assessment of copper, copper II, sulphate pentahydrate, copper(I)oxide, copper(II)oxide, dicopper
chloride trihydroxide. Luxembourg: European Copper Institute, 179
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Turner DR., Hassellöv I-M., Ytreberg E., Rutgersson A. (2017) Shipping and the environment: Smokestack emissions,
scrubbers and unregulated oceanic consequences. Elem Sci Anth, 5:45

229

GESAMP (2020) Evaluation and harmonization of rules and guidance of the discharge of liquid effluents from EGCS into
waters, including conditions and areas. PPR7/INF23, IMO
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Utsläpp av lastrester med negativ miljöpåverkan: Enligt MARPOL regelverket (International
Convention for the Prevention of Pollution from Ships)231, Annex II, är det godkänt för fartyg som
har transporterat bulklast att efter att ha lossat sitt gods, tvätta lasttankarna och släppa ur dessa
lastrester i havet. Det förutsätter att man har fraktat en flytande last som inte klassificeras som
mineralolja och som inte innehöll farliga ämnen, enligt International Bulk Chemical Code (IBC
koden)232. Aktiviteten måste utföras under gång mer än 12 nautiska mil från land där vattendjupet
överstiger 25 meter. Lastrester från tvättvatten från last av torrbulk får också släppas ut under
gång, >12 nm land och om lasten inte är klassad som skadlig för den marina miljön, enligt
MARPOL, Annex V. Exempel på lastrester som inte är klassade som farliga ämnen men
fortfarande bidrar till miljöproblematik i det känsliga innanhavet Östersjön är vegetabiliska oljor
och i vissa fall konstgödsel. Utsläpp av vegetabiliska oljor kan ha samma negativa effekt på fåglar
som mineralolja233 och konstgödsel eller råmaterial inför produktion av konstgödsel, t.ex.
fosfatmineral, kan bidra till de övergödande effekterna som Östersjön är utsatt för234. Åtgärden
förutsätter att tillräckliga mottagningsanläggningar finns i hamnar i Östersjöområdet.
Geografisk omfattning
i. Nordsjön, Östersjön. Kust och utsjö.
ii. Nordsjön, Östersjön. Kust och utsjö.
iii. Nordsjön, Östersjön. Kust och utsjö.
iv. Östersjön. Utsjö.
Koordinering med EU:s regelverk Koordinering EU-direktiv och -förordningar
Kemikalielagstiftning, inkluderat Reachförordningen (Förordning nr 1907/2006) and
Biocidförordningen (Förordning nr 528/2012)
Direktiv (2008/105/EC) om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område (ändrat genom
direktiv 2013/39/EU)
Direktiv 2016/802/EU om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen
Svavelförordning (2014:509)
Direktiv 2005/35/EG om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för
överträdelser (ändrat genom direktiv 2009/123/EG)
Regional koordinering
Östersjön: Flera förslag på nya actions som diskuteras i uppdateringen av Helcom Baltic Sea
Action Plan ligger i linje med aktiviteterna i denna åtgärd, varav vissa har föreslagits av Sverige.
Kostnad och finansiering
För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för
havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet
Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnadsnyttoanalys av åtgärden.

IMO (2020) International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) (hämtad: 2020-08-21):
www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-fromShips-(MARPOL).aspx
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IMO (2020) IBC Code (hämtad: 2020-08-21): http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Cargoes/CargoesInBulk/Pages/IBCCode.aspx
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Larsson K. (2019) Oljeutsläpp från fartyg i Sveriges närområde - vad visar statistiken? Havsmiljöinstitutets rapport nr. 2019:4

Grote M., Mazureka N., Gräbscha C,. Zeilingerb J., Le Flochc S., Wahrendor D-S., Höfera T. (2016) Dry bulk cargo shipping
— An overlooked threat to the marine environment? Marine Pollution Bulletin. 110: 511-519
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Åtgärden finansieras genom:
i)

Kostnader för att ta fram underlag och informationspapper till IMO grupper, Pollution
prevention and response (PPR) och Marine Environmental Protection Committee235
bekostas av Transportstyrelsen genom ordinarie förvaltningsuppdrag eller av Havs- och
vattenmyndigheten genom t.ex. åtgärdsanslaget för havs- och vattenmiljö. Kostnader för
informationskampanjer bekostas av Havs- och vattenmyndigheten genom
förvaltningsanslaget.

ii) Kostnad för Transportstyrelsen och Kemikalieinspektionen för utredningar av nuläget vad
gäller användning och läckage av PFAS vid brandövningar och arbetet med möjlig
reglering av PFAS i brandskum, bör finansieras inom respektive myndighets löpande
arbete.
iii) Kostnader för Transportstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten för utredningar av
effekter i miljön av skrubbervatten och arbetet med striktare regling internationellt och
nationellt, bekostas av respektive myndighet. Åtgärden bedöms delvis kunna bekostas av
åtgärdsanslaget för havs- och vattenmiljö.
iv) Kostnader för att ta fram underlag bekostas av Transportstyrelsen eller av Havs- och
vattenmyndigheten genom myndigheternas förvaltningsanslag.
Uppföljning av åtgärdens effekt
o

Mineralolja från propellerhylsor – uppskattade volymer läckage, volymer miljövänliga
smörjoljor, andelen vattensmorda propelleraxelsystem.

o

Koncentration av PFAS i brandskum och volymer brandskum som används vid
brandövningar. Volymer som lämnas iland för destruering.

o

Mängd farliga ämnen, t.ex. PAH:er och tungmetaller, per kubikmeter tvättvatten från
skrubbrar som används för att rena fartygs rökgaser.

o

Volymer av icke-reglerade lastrester med negativ miljöpåverkan, vegetabilisk olja eller
konstgödsel, som tillförs till Östersjön.

Åtgärden ska leda till en kontinuerlig minskning av dessa ämnen över tid. Effekt i miljön bedöms
kunna visas genom:
i)

Minskade volymer av olycksrelaterade oljespill. Minskade koncentrationer av PAH:er
musslor.

ii) Minskade koncentrationer av PFAS och PFOS.
iii) Minskade koncentrationer av tungmetaller (t.ex. Cu, Zn) och PAH:er.
iv) Minskat antal av oljeskadad övervintrande havsfågel. Minskat tillskott av övergödande
ämnen (P och N).
Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan.

MEPC (2008) Use of seawater lubricated tube bearings to eliminate stern tube oil pollution from ships. IMO
https://thordonbearings.com/docs/default-source/marine/technical-papers/mepc58-inf-22_1_.pdf?sfvrsn=1af07c87_8

235

- 209 -

Åtgärdsfaktablad 52
Åtgärd
Expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd

ÅPH 52
Motivering
Idag finns ingen funktion för att med kort varsel tillhandahålla samordnat expertstöd för
oljeskadeskydd. Expertis finns främst hos ett fåtal konsulter. Begränsad kunskap och erfarenhet
av oljeolyckor finns hos kommuner och län. Kustbevakning och räddningstjänster har inom sina
ansvarsområden god kunskap om själva upptagandet och saneringen efter en oljeolycka, men
inte lika god kunskap om miljöprioriteringar och avvägningar.
År 2014 beslutade generaldirektörerna för Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB), Kustbevakningen (KBV), Sjöfartsverket (SjV) och
Transportstyrelsen (TS) tillsammans med Länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och
Landsting Sveriges strategi för oljeskadeskydd. Myndigheterna gav arbetsgruppen Nationell
samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO) i uppdrag att ta fram en handlingsplan. I
handlingsplanen understryks fokusområde 1, där det ingår att ta fram ”en nationell stödjande
resurs”236,237. Någon sådan finns fortfarande inte på plats.
Behovet av ett expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd ökar. Detta då sjöfarten från år 2020
har krav på lägre svavelhalt i bränslet och använder nya typer av bränslen med andra kemiska
egenskaper än konventionella bränslen, där nuvarande uppsamlings- och saneringsmetoder
kanske inte fungerar med fullgod effekt. Risken ökar därmed att experimentella och potentiellt
miljöskadliga metoder används. Detta kan leda till att insatsen riskerar att göra mer skada än
nytta, och i värsta fall begås miljöbrott enligt miljöbalken. Antalet sjötransporter förväntas också
öka i framtiden238.
Genom åtgärdens införda expertstöd, samordnas och optimeras upptaget av olja till havs och vid
kusten. Detta kommer att resultera i lägre miljöpåverkan från oljespill, samt ett mer ekonomisktoch tidseffektivt upptag av olja. Detta jämfört med om varje myndighet och kommun ansvarar för
”sitt” område, där resurser och metoder inte samordnas och felaktiga beslut baserat på okunskap
leder till att delar av ersättningskraven underkänns.
Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus
Åtgärd 52 syftar till att miljökvalitetsnormen nedan ska kunna följas239.
Miljökvalitetsnorm B.1 Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den
inte orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås.
Indikator
B.1.1 Farliga ämnen i biota
236

Sveriges strategi för oljeskadeskydd (2014) Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
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Sveriges strategi för oljeskadeskydd handlingsplan. (2016). Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
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UNCTAD (2019) Review of maritime transport. ISBN 978-92-1-112958-8

För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för
Nordsjön och Östersjön.
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Miljökvalitetsnormen B.1 tillämpas inte i kustvatten enligt 8 § i HVMFS 2012:18 eftersom
motsvarande ämnen hanteras inom vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer för kemisk
ytvattenstatus i kustvattenförekomster.
Genom att bidra till en minskad mängd och minskade koncentrationer av farliga ämnen även i
Östersjöns och Västerhavets kustvatten kommer åtgärden även påverka möjligheten att kunna
följa vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer. Dvs god kemisk ytvattenstatus i kustvatten och
därmed även ha en effekt på möjligheten att nå god miljöstatus avseende koncentrationer och
effekter av farliga ämnen.
Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus
Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar:
fåglar, fisk, livsmiljöer (bentiska och pelagiska), farliga ämnen, negativa effekter på arter och
livsmiljöer, och akuta föroreningshändelser.
Genomförande
Åtgärden genomförs gemensamt i samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten (HaV),
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Naturvårdsverket (NV) och
Kustbevakningen (KBV). Åtgärden genomförs genom att Havs- och vattenmyndigheten som ett
första steg, leder myndigheterna i att gemensamt utreda hur ett expertstöd för oljeskadeskydd bör
se ut. Vidare ha för expertkunskap och erfarenhet av sanering av olja och oljeprodukter och
under vilka förutsättningar en sådan funktion ska kallas in som expertstöd. Myndigheterna ska
inrätta en finansieringsmodell för expertstödet och komma överens om hur en upphandling av
detta ska ske.
Utredning genomförs under 2022. I samband med detta ska också en genomförandeplan för
kommande steg för åtgärden utarbetas. Det samordnade expertstödet bör finnas på plats och
gälla löpande åtminstone 2023-2027 för att kunna stötta vid oljespill eller -olyckor.
Ett eventuellt expertstöd föreslås årligen rapportera aktiviteter, inklusive deltagande vid oljespill
eller –olyckor och förberedande arbete (till exempel övningar). I rapporteringen ska det ingå
vilken typ av stöd som har genomförts och uppskattningar om hur detta har motverkat de
negativa miljöeffekterna av oljespillet. Återrapportering sker, förutom till kontaktperson på
respektive ansvarig myndighet, till den Nationella Samordningsgruppen för Oljeskadeskydd
(MSB, HaV, NV, KBV, TS, Sjöfartsverket, Sveriges kommuner och regioner samt
länsstyrelserna).
Förväntad effekt av åtgärden
Genom åtgärdens införda expertstöd, samordnas och optimeras upptaget av olja till havs och vid
kusten vilket resulterar i mindre miljöpåverkan från oljespill eller –olyckor, samt mer kostnadsoch tidseffektiv insats och sanering. Genom att minimera tillförsel av olja och dess farliga ämnen
kan halterna av dessa minska och förutsättningarna ökar att B.1 kan följas. Genom att förhindra
felaktig oljesanering med olämpliga kemikalier kan även ytterligare belastningar i form av farliga
ämnen i den marina miljön undvikas. Åtgärden bidrar således till mindre miljöpåverkan från
oljeutsläpp och saneringar.
Lagstiftning/regelverk
Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk inom respektive myndighets ansvarsområde
aktualiseras:
Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Sjölagen (1994:1009)
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Miljöbalken (1998:808)
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 28 §
Lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting
Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap
Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid
höjd beredskap
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor
För en utförlig genomgång av relevanta regelverk, se Bilaga 2 av Sveriges strategi för
oljeskadeskydd – Underlagsrapport (NSO 2014)240.
Miljökvalitetsmål
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Levande sjöar och vattendrag
Giftfri miljö
Ett rikt växt- och djurliv
Bakgrund och nuläge
Även om Sverige hittills varit förskonade från större oljeolyckor befinner sig, vilken tid som hels på
dygnet, ett stort antal fartyg inom eller i angränsning till svenska havsområden. På Västkusten
förekommer ofta tankfartyg med oljelaster på uppemot 250 000 ton och i Östersjön tankfartyg
med oljelaster på uppemot 150 000 ton. En enda tank i en större oljetanker kan innehålla
uppemot 20 000 ton olja eller oljeprodukter. Även övriga fartyg har idag en betydande mängder
bunker för framdrift ombord. Detta medför en risk för olyckor som grundstötningar och kollisioner
som kan få allvarliga konsekvenser för havsmiljön. Antalet rapporterade fartygsolyckor inom
Helcom-området har under de senaste åren planat ut, men grundstötnings- och kollisionsolyckor
ger alltjämt upphov till oljeutsläpp av varierande omfattning241. Till detta finns även andra källor
som kan ge upphov till oljespill: oljeledningar, elkablar (har ett oljelager som isolering),
oljeplattformar (finns tre i Östersjön) och vrak (om en tank innehållande olja kollapsar helt).
Effekterna av oljespill och oljeolyckor kan bli omfattande, både miljömässigt och
samhällsekonomiskt. Även om Sverige saknar erfarenhet av jämförelsevis större oljeolyckor finns
exempel på händelser som fått stort genomslag och medfört höga kostnader samt skador på
miljön242.
En större olycka är en väldigt komplex sällanhändelse som ställer enorma krav på resurser,
information och samordning mellan en mängd inblandade aktörer med olika ansvar och mandat.
Kommuner och länsstyrelser kan inte förväntas ha tillräcklig detaljkunskap som krävs vid dessa

Sveriges strategi för oljeskadeskydd: underlagsrapport (2014) Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
MSB702 - juni 2014. ISBN: 978-91-7383-453-7.
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Helcom (2018) Shipping accidents in the Baltic Sea from 2014 to 2017. Baltic Maritime Environment Protection Commission
https://helcom.fi/wp-content/uploads/2019/08/Report-on-shipping-accidents-in-the-Baltic-Sea-from-2014-to-2017.pdf
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Till exempel vid Tjörn 2011, då svenska västkusten drabbades av oljepåslag vilket drev in från danskt vatten (MSB, HaV,
2014) samt ytterligare fartygsrelaterad händelse med en mindre mängd olja inträffade utanför Västervik sommaren 2018.
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typer av sällanhändelser. Räddningstjänst, kommuner och Kustbevakningen ses som
verksamhetsutövare, och kan således hållas ansvariga för genomförd insats.
Därför finns det ett behov att kunna stötta myndigheter och deltagande aktörer med samordning
och miljöexpertis, t.ex. kring vilka prioriteringar och avvägningar som behöver göras vid
oljeupptag och sanering och att insatser görs enligt bästa praxis ur miljöhänsyn. Annars finns risk
att insatser göra mer skada än nytta. Behovet av en sådan funktion har utretts ett flertal
gånger243,244,245,246. Det har även efterfrågats i nutid (2019) av Myndigheten av samhällsskydd
och beredskap, genom remissvar av Sveriges nationella övervakningsprogram.
Geografisk omfattning
Nordsjön och Östersjön, kust och utsjö.
Koordinering med EU:s regelverk
EU:s miljöskadedirektiv direktiv (2004/35/EG)
Vattendirektivet (2000/60/EG)
Expertstödet kan med fördel användas även i områdena för vattendirektivets tillämpning
(kustvatten och inlandsvatten), då ett flertal fartyg trafikerar inlandsvatten, inklusive Vänern och
Mälaren, och ett oljespill där skulle få stor påverkan på dessa dricksvattentäkter.
Regional koordinering
I Östersjön arbetar Helcom RESPONSE med beredskapsfrågor och oljeupptag på hav och strand
genom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap samt Kustbevakningen. Det finns även
förslag på ny action som berör samordning av respons på oljespill på regional nivå inom
uppdateringen av Baltic Sea Action Plan.
Bonnavtalet för Nordsjön genom Kustbevakningen247.
Köpenhamnsavtalet för Norden genom Kustbevakningen248.
Kostnad och finansiering
För uppgifter om kostnader ,se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för
havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet
Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnadsnyttoanalys av åtgärden.
Administrativa kostnader för respektive myndighet för att genomföra åtgärden finansieras inom
myndighetens löpande arbete.
Kostnaden för expertstödet finansieras gemensamt av samarbetande myndigheterna (Havs- och
vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket och
Kustbevakningen), men kostnadsfördelningen beror på finansieringsmodellen som ska utredas.

MSB, HaV (2014) Oljepåslaget på Tjörn 2011. En utvärdering av förberedelser, förmågor och hantering (No. MSB687)
Göteborg & Karlstad: MSB.
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Johansson U., Olsson J. (2013) Havs- och vattenmyndigheten och det svenska oljeskadeskyddet (pp. 1–18). Havs- och
vattenmyndigheten
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Statens räddningsverk (1996) Det svenska marina oljeskadeskyddet inför 2000-talet. Statens räddningsverk: Karlstad.
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Lindén, O. 2017. Utredning gällande framtida expertstöd för oljeskadeskydd (pp. 1–14).
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https://www.kustbevakningen.se/granslos-samverkan/internationellt/bonnavtalet/
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https://www.kustbevakningen.se/granslos-samverkan/internationellt/kopenhamnsavtalet/
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Uppföljning av åtgärdens effekter
Utvärdering av hur åtgärden fungerar sker löpande genom att expertstödet årligen rapporterar
aktiviteter inklusive deltagande vid eventuella oljeolyckor och förberedande arbete som övningar.
Expertstödet rapporterar även en slutrapport över insatser under perioden, inklusive vilken effekt
de har haft. Detta kompletteras med den vanliga miljöövervakningen för oljeutsläpp, men
åtgärden med expertstöd är främst riktad mot större utsläpp där ingen regelbunden
miljöövervakning finns (om olyckan inte sker på en provtagningsstation). Uppföljning kommer
närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan.
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Åtgärdsfaktablad 53
Åtgärd
Utökat brottsförebyggande arbete för att motverka olagliga utsläpp av mineralolja och andra
farliga ämnen

ÅPH 53
Motivering
Enligt den internationella reglering som begränsar utsläpp från fartyg och därmed sjöfartens
miljöpåverkan (internationella sjöfartsorganet IMO:s konvention MARPOL249, International
Convention for the Prevention of Pollution from Ships) får mineralolja inte släppas ut från fartyg.
Förutom undantag av renat länsvatten och då med ett maximalt oljeinnehåll av 15 andelar per
million (ppm) (fartyg >400 gross ton). Tack vare strängare regelverk och utökad övervakning har
antalet detekterade illegala oljespill stadigt minskat över åren250,251.
Trots detta, så bidrar sjöfarten fortfarande till negativ miljöpåverkan genom oljespill252. Olagliga
oljespill sker fortfarande t.ex. genom att oljeblandat vatten från tvättning av tankar eller
maskinrum (>15 ppm), eller genom att ren olja släpps ut i havet. Sjöfart är den aktivitet som till
största delen orsakar olagliga oljespill till havs. Olagliga utsläpp av andra farliga ämnen än olja
sker också regelbundet. Havs- och vattenmyndigheten bedömer att det finns en andel av dessa
spill som skulle gå att motverka med ökad medvetenhet och ökad regelefterlevnad genom t.ex.
övervakning.
Enligt bedömningen av miljötillståndet 2018 så uppnås inte god miljöstatus för farliga ämnen och
inte heller för antal och volymer av utsläpp av olja och oljeliknande föroreningar253. För att minska
antalet och volymerna av olagliga oljespill och andra farliga ämnen föreslås därför att det
brottförebyggande arbetet utökas.
Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus
Åtgärd 53 syftar till att miljökvalitetsnormen nedan ska kunna följas254.
Miljökvalitetsnorm B.2 Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig verksamhet får
inte orsaka negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem.
Indikator
B.2.2 Antal och volymer av upptäckta olagliga eller olycksrelaterade utsläpp av olja och
oljeliknande produkter

249
250

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), Annex I. IMO

Larsson K. (2019) Oljeutsläpp från fartyg i Sveriges närområde - vad visar statistiken? Havsmiljöinstitutets rapport nr. 2019:4

Rogowska J., Namiesnik J. (2010) Environmental Implications of Oil Spills from Shipping Accidents. Reviews of
Environmental Contamination and Toxicology, 206. Springer
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Andersson K., Brynolf S., Lindgren J.F., Wilewska-Bien M. (2016) Shipping and the environment – Improving environmental
performance in Marine Transportation. Springer Verlag
253 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023- Bedömning av miljötillstånd och
socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27
För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för
Nordsjön och Östersjön.
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Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus
Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar:
fåglar, fisk, livsmiljöer (bentiska och pelagiska), farliga ämnen, negativa effekter på arter och
livsmiljöer, och akuta föroreningshändelser.
Genomförande
Åtgärden genomförs av Kustbevakningen som, genom detaljerat analysarbete, kan modifiera
planering och styrning av övervakning med flyg eller fartyg. Detta för att stärka effektiviteten och
verka för ett riskbaserat utförande av det brottsförebyggande arbetet. Exempel på analyser kan
vara att med hjälp av AIS-data analysera tidpunkter, frekvens, platser och typ av fartyg som
orsakar olagliga oljeutsläpp, eller att utreda kopplingar till grå- eller svartlistning inom Paris
MoU255. Detta bedöms leda till att fler olagliga utsläpp upptäcks och kan beivras. Information om
det stärkta arbetet kring olagliga utsläpp sprids också till sjöfarten.
I åtgärden kan även möjligheterna att använda fjärrstyrda farkoster, s.k. drönare, i det
brottsförebyggande arbetet, utredas och testas.
Åtgärden påbörjas under 2022 med analysarbete. I samband med detta ska också en
genomförandeplan utarbetas. Därefter, under 2023-2027, genomförs löpande modifiering av
övervakningen t.ex. genom förändrad flygövervakning eller användning av andra metoder.
I detta skede kommer också information till redare kring det uppdaterade arbetssättet att
genomföras.
Förväntad effekt av åtgärden
Med effektivare brottsförebyggande arbete kan fler olagliga oljespill upptäckas och lagföras, vilket
förutsätts öka incitamenten för sjöfarten att minimera oljespill. Förekomsten av oljespill (eller
andra olagliga spill) kan därmed på sikt minska.
Minskat antal olagliga oljespill stärker förutsättningarna att nå målvärdet för indikator B.2.2
(nedåtgående trend i antal och volymer av olagliga eller olycksrelaterade oljespill).
Lagstiftning/regelverk
Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras:
Kustbevakningslag (2019:32) och Kustbevakningsförordning (2019:83)
Förordning (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen
Ovan regleringar innehåller bl.a. bestämmelser om vilka uppgifter och vilken rätt som
Kustbevakningen har när det gäller verksamhet som avser brottsbekämpning och
ordningshållning.
Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Sjöfartens utsläpp och föroreningar reglerar av ovan speciallagstiftning och tillåter vissa utsläpp
och nivåer men förbjuder andra. Detta grundar sig i konventioner beslutade av Internationella
sjöfartsorganisationen (IMO).
I 11 § lag (1980:424) anges också vad som ska göras om brott misstänks har begåtts.
Miljökvalitetsmål
Hav i balans samt levande kust och skärgård
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Paris MOU on Port State Control (hämtad 2020-08-21) https://www.parismou.org/
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Bakgrund och nuläge
Övervakning av svenska vatten för att motverka olagliga oljeutsläpp sker genom flyg- och
satellitövervakning. När fartyg vet att de är övervakade genom olika metoder minskar
incitamenten att genomföra olagliga oljeutsläpp. Övervakningsarbete bedrivs även gemensamt i
Östersjön genom Helcom och i Skagerrak genom Bonnavtalet. De flesta oljespill detekteras längs
med fartygsleder256. Inom svenskt inre vatten, territorialvatten och ekonomisk zon upptäcktes
2019 drygt 100 oljeutsläpp. Under 2018 detekterades också 27 utsläpp av andra farliga ämnen
än mineralolja257. Mörkertalet av antalet olagliga utsläpp är sannolikt relativt stort, då oljeskadade
fåglar regelbundet upptäcks även om inga oljeutsläpp har registrerats vid övervakning.
Flygövervakningen för att detektera utsläpp sker också i mindre utsträckning vid mörker eller
dåligt väder258,259. Vid dåligt väder, med större vågenergi, slås också ett oljespill snabbare upp i
mindre beståndsdelar och blir svårare att upptäcka. En ökad flygövervakning inom Helcomsamarbetet över tid har visat att antalet olagliga oljeutsläpp har minskat. Även data på antalet
detekterade oljespill per flygtimme visar på detta samband260,261. Sammantaget visar resultaten
från Helcom-samarbetet att ökad flygövervakning leder till minskad mängd oljeutsläpp. Men för
att få till ytterligare minskning av utsläppen krävs troligtvis en effektivare övervakning, snarare än
fler flygtimmar.
Geografisk omfattning
Förvaltningsområde Nordsjön och Östersjön. Kust och utsjö.
Koordinering med EU:s regelverk
Direktiv 2005/35/EG om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för
överträdelser262.
Regional koordinering
Samordning av flyg- och satellitövervakning av svenska- och övriga vattenområden i Östersjön
för att motverka olagliga oljeutsläpp sker inom Helcom-samarbetet. Förslag på att vidareutveckla
detta arbete diskuteras inom ramen för uppdateringen av Baltic Sea Action Plan.
Kostnad och finansiering
För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för
havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet
Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnadsnyttoanalys av åtgärden.
Åtgärden bedöms i huvudsak kunna finansieras inom Kustbevakningens löpande arbete. Externa
analyser bekostas av Kustbevakningen.
Uppföljning av åtgärdens effekt
Uppföljning kommer ske genom att man följer upp antalet oljeutsläpp som detekteras genom
övervakning. Analyser sker både nationellt och inom Helcom-samarbetet. Till exempel kan man
256 Jørgensen K.S., Kreutzer A., Lehtonen K.K., Kankaanpää H., Rytkönen J., Wegeberg S., Gustavson K., Fritt-Rasmussen J.,

Truu J., Kõuts T., Lilover M.-J., Seiler T.-B., Hollert H., Johann S., Marigómez I., Soto M., Lekube X., Jenssen B.M., Ciesielski
T.M., Wilms L.B., Högström R., Pirneskoski M., Virtanen S., Forsman B., Petrich C., Phuong-Dang N., Wang, F. (2019) The EU
Horizon 2020 project GRACE: integrated oil spill response actions and environmental effects. Environ. Sci. Eur. 31:44
257 Larsson K. (2019) Oljeutsläpp från fartyg i Sveriges närområde - vad visar statistiken? Havsmiljöinstitutets rapport nr.
2019:4
258 Hassler, B. 2011. Accidental Versus Operational Oil Spills from Shipping in the Baltic Sea: Risk Governance and
Management Strategies. AMBIO, 40:170–178
259

Larsson K. (2019) Oljeutsläpp från fartyg i Sveriges närområde - vad visar statistiken? Havsmiljöinstitutets rapport nr. 2019:4
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Helcom (2019) Annual report on discharges observed during aerial surveillance in the Baltic Sea 2018.

Larsson K. (2019) Oljeutsläpp från fartyg i Sveriges närområde - vad visar statistiken? Havsmiljöinstitutets rapport nr. 2019:4

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/35/EG av den 7 september 2005 om föroreningar förorsakade av fartyg och om
införande av sanktioner, inbegripet straffrättsliga sanktioner, för föroreningsbrott
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undersöka antalet detekterade oljeutsläpp per flygtimme eller antalet oljeskadade sjöfåglar på
vissa referensstränder i anslutning till stora fartygsleder. Uppföljning kommer närmare
specificeras i åtgärdens genomförandeplan.
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Åtgärdsfaktablad 54
Åtgärd
Minska användningen av biocidinnehållande båtbottenfärger på fritidsbåtar

ÅPH 54
Motivering
Användning av biocidhaltig båtbottenfärg (antifoulingfärg), främst koppar- och zinkbaserad, är
idag ett av de vanligaste sätten att förhindra påväxt på båtskrov. Koppar och zink är i förhöjda
halter giftigt för vattenlevande organismer263,264. Eftersom den s.k. biotillgängligheten hos koppar,
det vill säga hur tillgängligt ämnet är för levande organismer, förändras beroende på salthalt kan
dock giftigheten hos ämnet variera beroende på var ämnet släpps ut. Zink påverkas däremot inte
av salthalt i lika stor utsträckning. Den negativa påverkan av metallerna bedöms vara särskilt stor
i känsliga områden, t.ex. grunda kustekosystem265,266. Artfattigdomen i Östersjön gör också att
Östersjön betraktas som extra känsligt för belastningar267. För att skydda känsliga miljöer bör
därför användningen av biocidinnehållande båtbottenfärger minska.
Enligt bedömningen av miljötillståndet 2018 så uppnås inte god miljöstatus för farliga ämnen och
därför krävs ytterligare åtgärder268. Denna åtgärd syftar specifikt till att minska belastningen av
ämnena koppar och zink genom att minska användningen av biocidinnehållande båtbottenfärger.
Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus
Åtgärd 54 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas269.
Miljökvalitetsnorm B.1. Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den
inte orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås.
Indikator
B.1.1, Farliga ämnen i biota
Miljökvalitetsnormen B.1 tillämpas inte i kustvatten enligt 8 § i HVMFS 2012:18 eftersom
motsvarande ämnen hanteras inom vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer för kemisk
ytvattenstatus i kustvattenförekomster.
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Genom att bidra till en minskad mängd och minskade koncentrationer av farliga ämnen även i
Östersjöns och Västerhavets kustvatten kommer åtgärden även påverka möjligheten att kunna
följa vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer. Dvs god kemisk ytvattenstatus i kustvatten och
därmed även ha en effekt på möjligheten att nå god miljöstatus avseende koncentrationer och
effekter av farliga ämnen.
Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus
Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar:
fisk, livsmiljöer (bentiska och pelagiska), farliga ämnen och negativa effekter på arter och
livsmiljöer.
Genomförande
Åtgärden består av ett antal delmoment som syftar till att minska användningen av
biocidinnehållande båtbottenfärger och genomförs genom följande aktiviteter:
I.

Utveckla miljöriskbedömningarna som görs vid produktgodkännanden av biocidinnehållande
båtbottenfärger. Kemikalieinspektionen (KemI) ska driva utvecklingen av EU-vägledningen för
att bedömningarna bättre ska spegla det faktiska läckaget av biocider till miljön. Arbetet utförs
inom ramen för KemI:s kontinuerliga arbete med utveckling av riskbedömningar för biocider.

II.

Utveckla effektivitetsbedömningarna som görs vid produktgodkännanden av
biocidinnehållande båtbottenfärger. KemI ska arbeta för att säkerställa att läckaget av
biocider inte är högre än vad som är nödvändigt för att uppnå ett effektivt skydd mot påväxt.
Arbetet utförs inom ramen för KemI:s kontinuerliga arbete med utveckling av
effektivitetsbedömningar för biocider.

III.

Utforma och harmonisera användningsvillkor för mer sparsam användning av båtbottenfärger.
KemI ska arbeta med utveckling av användarvillkor som säkerställer minsta möjliga effektiva
biocidanvändning. Arbetet utförs inom ramen för KemI:s kontinuerliga arbete med utveckling
av användningsvillkor för biocider.

IV.

Tillsyn av marknadsföring och försäljning. Sveriges kommuner ska bedriva tillsyn för att
säkerställa att konsumenter uppmärksammas på i vilka vattenområden biocidinnehållande
båtbottenfärger är tillåtna att använda. KemI samverkar med och vägleder kommunerna i
arbetet.

V.

Undersöka behovet av biocidinnehållande båtbottenfärger. KemI ska undersöka behovet,
utifrån omfattningen på tillgång till alternativa metoder, särskilt i Östersjön. Utifrån
utredningens utfall ska KemI sedan bedöma förutsättningarna för avslag i
produktansökningsärenden för användning i Östersjön med hänvisning till tillgången på
alternativa metoder.

VI.

Utreda om det nationella miljömålet giftfri miljö utgör grund för att inte bevilja
produktgodkännande med hänvisning till artikel 37 i biocidförordningen. Utifrån utredningens
utfall ska KemI sedan bedöma förutsättningarna för produktgodkännande med hänvisning till
Giftfri miljö.

VII.

Utreda om det är motiverat att införa ett nationellt förbud mot försäljning av
biocidinnehållande båtbottenfärger avsedda för fritidsbåtar med huvudsaklig förtöjningsplats
längs Östersjökusten och närliggande vatten med förbindelser till Östersjön. KemI ska utreda
samhällets behov för båtbottenfärger längs Östersjöns kust, samt utreda hur ett eventuellt
förbud juridiskt bör utformas. Arbetet utförs inom ramen för KemI:s kontinuerliga arbete med
utveckling av lagstiftning och andra styrmedel.

Aktiviteterna I-VII genomförs i samråd med Havs- och vattenmyndigheten, Transportstyrelsen och
Naturvårdsverket som utgör projektgruppen.
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Åtgärden genomförs 2022 – 2027.
-

-

Under 2022 år ska en genomförandeplan tas fram. Planen ska innehålla specificering för
delleveranser av aktiviteterna samt tidplan för följande delleveranser:
o

underlag för I, II, och III

o

vägledning för kommuninspektörer och en sammanställning av utfallet från den
kommunala tillsynen (IV)

o

juridiska utredningar samt beslutsunderlag för V, VI och VII

Genomförandeplanen ska följas upp årligen i projektgruppen.

Förväntad effekt av åtgärden
Åtgärdens aktiviteter bidrar till minskad användning av biocidinnehållande båtbottenfärger och att
de färger som används har lägre biocidinnehåll till förmån för giftfria alternativ för att skydda
båtskrov mot påväxt. Detta leder till att tillförseln av koppar och zink minskar samt till lägre halter
av dessa ämnen i havsmiljön, vilket medför ökad förutsättning för att miljökvalitetsnorm B.1 kan
följas och på sikt att god miljöstatus för deskriptor 8 avseende koncentrationer och effekter av
farliga ämnen kan uppnås.
Lagstiftning/regelverk
Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras:
Biocidförordningen ((EU) nr 528/2012)270.
I biocidförordningen regleras tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.
Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
I förordningen finns bl a bestämmelser om att den som på marknaden tillhandahåller en
biocidprodukt till icke yrkesmässiga användare ska informera om att produkten måste användas
på ett säkert sätt och om hur informationen ska ges.
Miljötillsynsförordningen (2011:13)
I förordningen fördelas tillsynsansvar.
Miljökvalitetsmål
Giftfri miljö
Bakgrund och nuläge
Bland Sveriges ca 800 000 fritidsbåtar är användningen av biocidinnehållande båtbottenfärger
utbredd och det totala utsläppet av koppar från fritidsbåtar har uppskattats till 57 ton/år. Detta kan
jämföras med utsläppet från sjöfarten som är ca 300 ton/år, eller det totala utsläppet från svenska
tätorter via dagvatten, som beräknats till 38 ton/år271.
Produktion, försäljning och användning av båtbottenfärger regleras till stor del på EU-nivå. De
flesta båtbottenfärger är biocidprodukter, vilket betyder att de är kemiska produkter som
innehåller en aktiv ingrediens (biocid) avsedd att kontrollera skadliga organismer. Dessa
produkter regleras genom biocidförordningen.
I.

Utveckla miljöriskbedömningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och
användning av biocidprodukter.
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Miljöriskbedömningen under biocidförordningen ska utvärdera om produkten har några
oacceptabla effekter på miljön (se artikel 19.1.b, avsnitt iv i förordningen). För att kunna göra en
korrekt bedömning bör de modeller som används för att beräkna läckaget av biocider till miljön i
största möjliga mån spegla det faktiska läckaget. Det finns dock indikationer på att befintliga
modeller underskattar det faktiska läckaget272,273. Därför bör miljöriskbedömningarna utvecklas
vidare så att inte oacceptabla effekter i miljön förbises.
II.

Utveckla effektivitetsbedömningar

Enligt biocidförordningen bör användningen av biocider begränsas så långt som möjligt och det
finns ett uttalat mål om att nå en mer hållbar användning av biocider (se artikel 17.5, 17.38 och
18). Många av de biocidinnehållande båtbottenfärger som finns på marknaden idag har dock en
högre kopparhalt (>30% w/v) än vad som behövs för att effektivt motverka påväxt. Biocidhalten
kan troligen minskas avsevärt med bibehållet skydd mot påväxt274. Vid utvärderingar av
biocidprodukter görs en effektivitetsbedömning som ska säkerställa att produkten har avsedd
effekt. Dessa bedömningar bör utvecklas så att de i större utsträckning än idag utreder vilken
lägsta biocidhalt som krävs för skydd mot påväxt.
III.

Utforma användningsvillkor

Många av dagens biocidinnehållande båtbottenfärger har ett onödigt högt biocidinnehåll.
Resterande kopparinnehåll i färgen stannar på skrovet och byggs upp genom nymålning som i
princip sker varje säsong. Troligen kan båtbottenfärger appliceras mer sällan än idag och ändå
skydda mot påväxt275. De villkor för användning som anges vid produktgodkännanden skulle
kunna ta hänsyn till detta i större utsträckning än idag.
IV.

Tillsyn av marknadsföring och försäljning

Påväxthastigheten, och därmed behovet av skydd mot påväxt, skiljer sig åt vid olika delar av
Sveriges kust. Därför är idag biocidinnehållande färger enbart godkända för användning i vissa
områden. Felaktig användning har dessvärre rapporterats, t.ex. färg godkänd för västkusten som
används i Östersjön276. En förklaring till denna felaktiga användning är att färgerna överlag
marknadsförs som ”godkända” utan specificering av vattenområde. Försäljare av biocidprodukter
till icke-yrkesmässiga användare ska informera om att produkten måste användas på ett säkert
sätt (3 kap. 10 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel). Det är upp till enskilda
kommuner att bedriva tillsyn av i vilken mån detta efterlevs lokalt. Det är idag oklart hur hög
efterlevnaden är.
V.

Undersöka om alternativa metoder utgör grund för avslag

Det finns idag ett flertal alternativa metoder som effektivt minskar påväxt på skrovet277. Några
exempel är förvaring av båtar på land, mekanisk rengöring, eller skrovduk. Detta, tillsammans
med att Östersjön är en mycket känslig miljö, gör att behovet av biocidinnehållande färger kan
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ifrågasättas. Det har dock inte hittills prövats om tillgängligheten av alternativa metoder utgör en
tillräcklig grund för avslag för biocidinnehållande båtbottenfärger.
VI.

Utreda om Giftfri miljö utgör grund för begränsad användning

Sveriges nationella miljökvalitetsmål om Giftfri miljö innebär bl.a. att halterna av naturligt
förekommande ämnen ska vara nära bakgrundsnivåerna. Utifrån detta kan det vara motiverat att
nationellt begränsa godkännanden av biocidinnehållande båtbottenfärger på fritidsbåtar, både på
öst- och västkusten. Ett möjligt förfarande är att hänvisa till artikel 37 i biocidförordningen, vilket
hittills inte prövats.
VII.

Utreda behovet av ett nationellt förbud

Den negativa miljöpåverkan som farliga ämnen från biocidinnehållande båtbottenfärger orsakar,
bedöms vara särskilt stor i känsliga ekosystem, som Östersjön278 . Även om
miljöriskbedömningar kan tyda på en acceptabel risk för miljön så innehåller dessa bedömningar
flera osäkerhetsfaktorer. Utifrån försiktighetsprincipen och Sveriges nationella miljömål om Giftfri
miljö, Levande kust och skärgård, och Östersjöstrategins delmål är det motiverat att utreda
behovet av att införa ett nationellt förbud mot biocidinnehållande båtbottenfärger på fritidsbåtar
med huvudsaklig förtöjningsplats längs kusten av Östersjön och närliggande vatten med
förbindelser till Östersjön. Ett sådant förbud skulle ge ett varaktigt och tydligt skydd mot spridning
av skadliga biocider från båtbottenfärger till Östersjön. Det skulle även kunna snabba på
utvecklingen mot biocidfria alternativ samt utbyggnad av alternativ som borsttvättar med mera i
småbåtshamnarna på östkusten. Dessutom skulle det möjliggöra en mer enhetlig
produktprövning. Det är dock viktigt att utreda brett vilka konsekvenser förbudet skulle få och ge
alla berörda intressenter möjligheten att uttala sig.
Geografisk omfattning
Förvaltningsområde Nordsjön och Östersjön.
Koordinering med EU:s regelverk
Vattendirektivet (2000/60/EG)279
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten enligt HVMFS 2019:25 kan följas.
Regional koordinering
Havs- och vattenmyndigheterna kan delge effekterna av denna åtgärd till de regionala
havskonventionerna Helcom och Ospar. Inom uppdateringen av Helcom Baltic Sea Action Plan
finns pågående arbete och flera förslag på nya actions som rör biocidinnehållande
båtbottenfärger, inklusive för fritidsbåtar. Bland annat har Sverige föreslagit en åtgärd i linje med
ÅPH 54 för att minska användningen av biocidinnehållande båtbottenfärger.
Kostnad och finansiering
För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för
havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet
Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnadsnyttoanalys av åtgärden.
Åtgärden bedöms kunna utföras inom ramen för myndigheternas ordinarie verksamhet.
Uppföljning av åtgärdens effekter
Om aktiviteterna som föreslås har avsedd effekt så kommer halterna av koppar och zink i
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havsmiljön att minska. Detta följs upp genom miljökvalitetsnorm-indikatorn B.1.1 Farliga ämnen i
biota samt indikatorn 8.1.A Halter av farliga ämnen för bedömning av god miljöstatus. Underlaget
för bedömningen av dessa indikatorer är den data som samlas in i den reguljära
miljöövervakningen. Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan.
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Åtgärdsfaktablad 55
Åtgärd
Aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare på fritidsbåtar

ÅPH 55
Motivering
Enligt bedömningen av miljötillståndet 2018 så uppnås inte god miljöstatus för farliga ämnen och
inte heller för antal och volymer av utsläpp av olja och oljeliknande föroreningar280. Därför ser vi
behov av ett förbud eller aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare vilket kommer att leda
till en signifikant minskning av tillförseln av oförbränt bränsle (inkluderat PAH:er) till den marina
miljön. Förbränningsmotorer av äldre modell, tvåtakteknik och med förgasare, har en relativt dålig
effektivitet. Enbart 70-80 % av bränslet förbränns i motorn, resterande mängd följer med
avgaserna ut i vattenmiljön. Dessa motorer körs oftast på bensin, vilket innehåller en rad farliga
ämnen, t.ex. kolväten och PAH:er. I bränsle till tvåtaktsmotorer tillsätter man även olja för att
smörja motorn, vilket ökar mängden farliga ämnen i utsläppen. Den ofullständiga förbränningen
av bränslet leder till att de farliga ämnena hamnar i miljön. Utombordsmotorer släpper även ut
sina avgaser genom propellercentrum, för den ljuddämpande effekten. Detta leder till att
utsläppen av de farliga ämnena sker direkt till den akvatiska miljön, med en effektiv omblandning
och därmed en snabbare tillgänglighet av de farliga ämnena för marina organismer.
Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus
Åtgärd 55 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas281.
Miljökvalitetsnorm B.1 Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den
inte orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås.
Indikator
B.1.1 Farliga ämnen i biota
Miljökvalitetsnorm E.2 Mänskliga verksamheter ska inte orsaka skadligt impulsivt ljud i marina
däggdjurs utbredningsområden under tidsperioder då djuren är känsliga för störning.
Indikatorer saknas
Miljökvalitetsnormen B.1 tillämpas inte i kustvatten enligt 8 § i HVMFS 2012:18 eftersom
motsvarande ämnen hanteras inom vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer för kemisk
ytvattenstatus i kustvattenförekomster.
Genom att bidra till en minskad mängd och minskade koncentrationer av farliga ämnen även i
Östersjöns och Västerhavets kustvatten kommer åtgärden även påverka möjligheten att kunna
följa vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer. Det vill säga god kemisk ytvattenstatus i
kustvatten och därmed även ha en effekt på möjligheten att nå god miljöstatus avseende
koncentrationer och effekter av farliga ämnen.

Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023- Bedömning av miljötillstånd och
socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27
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GES-indikator 8.1.A Halter av farliga ämnen
Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus
Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar:
fåglar, fisk, livsmiljöer (bentiska och pelagiska), farliga ämnen och negativa effekter på arter och
livsmiljöer.
Genomförande
Transportstyrelsen utreder, i samråd med Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket,
möjligheterna till en aktiv utfasning eller ett förbud av tvåtaktsmotorer med förgasare till förmån
för bästa miljöalternativ. Energimyndigheten bistår med expertkompetens.
Åtgärden påbörjas 2022. I samband med detta ska också en genomförandeplan för åtgärden
utarbetas. Under det första året ska det utredas vilken som är den mest genomförbara metoden
för att aktivt fasa ut tvåtaktsmotorer med förgasare. Under efterföljande år ska metoden
genomföras och information om möjliga alternativ spridas till berörd allmänhet.
Förväntad effekt av åtgärden
Om en aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare sker, som medför att dessa byts ut mot
mindre skadliga motoralternativ, kommer det leda till kraftigt reducerade utsläppsvolymer från
denna källa och därmed minskade koncentrationer av PAH:er i vattenmassa och sediment. Det
medför då en minskad belastning av farliga ämnen, främst PAH:er. Bytet till modernare motorer
innebär också bättre bränsleekonomi.
Lagstiftning/regelverk
Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras:
Förordning (1996:53) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar
Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2004:16) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar
m.m.
Miljökvalitetsmål
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Ingen övergödning
Giftfri miljö
Bakgrund och nuläge
Av de 822 000 fritidsbåtar som finns i Sverige så beräknas 234 000 av dessa ha
tvåtaktsmotorer av äldre modell. Baserat på att dessa motorer släpper ut 20–30 % av bränslet
oförbränt direkt i havet och på konsumtionsvolymer av bränsle för fritidsbåtar282,283 beräknas
svenska fritidsbåtar med tvåtaktsmotorer tillföra mellan 5 100 och 7 700 m3 bensin till havsmiljön
per år. Ytterligare studie visar på liknande siffor, 5236 ton284. Detta kan jämföras med volym av
olja som årligen tillförs Östersjön från bekräftade olagliga oljespill - 22,6 m3 (2010-2017)285.
Utsläpp från fritidsbåtar sker också oftast i kustnära, grunda områden som är viktiga lek, uppväxtoch födoområden för marina organismer, vilket ökar den negativa effekten av utsläppen286.
Naturvårdsverket, (2009) Alkylatbensin i småbåtsmotorer- analys av miljöfördelar, Rapport 6307 Naturvårdsverket. ISBN
978-91-620- 6307-8
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Transportstyrelsen (2016) Båtlivsundersökning (2015): en undersökning om svenska fritidsbåtar och hur de används.
Rapport no. TSG 2016e2534
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Point (2020) Kartläggning av utsläpp från svenska fritidsbåtar.
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Larsson K. (2019) Oljeutsläpp från fartyg i Sveriges närområde - vad visar statistiken? Havsmiljöinstitutets rapport nr. 2019:4

Moksnes P-O., Eriander L., Hansen J., Albertsson J., Andersson M., Bergström U., Carlström J., Egardt J., Fredriksson R.,
Granhag L., Lindgren F., Nordberg K., Wendt I., Wikström S., Ytreberg E.
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Studier visar att fritidsbåtar främst rör sig i kustnära områden, men även trafikerar utsjön287.
Exempel på lokala förbud finns i vissa avgränsade sötvattensområden mot denna motortyp, eller
krav på att den enbart för köras på alkylatbensin vilket minskar utsläppen något, till exempel i
vattenområden som är dricksvattentäkter. Under de senaste åren har myndigheter och bransch
verkat för att tvåtaktsmotorer byts mot modernare motorer, genom informationskampanjer och
möjlighet till skrotningsbidrag. Dock visar båtlivsundersökningar att det fortfarande finns ett stort
antal fritidsbåtar som har tvåtaktsmotorer med förgasare288.
Miljöpåverkan i akvatiska miljöer från mindre, men relativt ofta förekommande spill av
petroleumprodukter, t.ex. bensin, orsakas främst av de mest toxiska ämnena i olja, polycykliska
aromatiska kolväten (PAH:er). Kända effekter av dessa ämnen är nedsatt reproduktion och
tillväxt, genetisk påverkan, cancer och försämrad motståndskraft mot annan stress. Vid
förbränning av bränsle som används i utombordsmotorer, vilka oftast inte har katalysatorrening,
bildas också ett flertal andra ämnen som är skadliga för miljön, t.ex. kolmonoxid (CO), koldioxid
(CO2), svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och sotpartiklar289.
Geografisk omfattning
Nordsjön och Östersjön.
Koordinering med EU:s regelverk
Vattendirektivet (2000/60/EG)290
Direktivet om prioriterade ämnen (2008/105/EG)291
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten enligt HVMFS 2019:25 kan följas.
Regional koordinering
Ej relevant.
Kostnad och finansiering
För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för
havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet
Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnadsnyttoanalys av åtgärden.
Transportstyrelsen tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket ska
finansiera utredningar där olika möjliga utfasningsmetoder bedöms. Administrativa kostnader för
myndigheterna att genomföra åtgärden finansieras huvudsakligen genom dessas
förvaltningsanslag. Om skrotningspremier aktualiseras kommer detta att medföra behov av ökad
statlig finansiering.
Uppföljning av åtgärdens effekter
Minskade PAH-halter i biota i den marina miljön, som uppmäts i det nationella
övervakningsprogrammet.

Johansson L., Ytreberg E., Jalkanen J.P., Fridell E., Eriksson K., Lagerström M., Maljutenko I., Raudsepp U., Fischer V.,
Roth E. (2020) Model for leisure boat activities and emissions – implementation for the Baltic Sea. 10.5194/os-2020-5
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Transportstyrelsen (2016) Båtlivsundersökning (2015): en undersökning om svenska fritidsbåtar och hur de används.
Rapport no. TSG 2016e2534
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Moksnes P-O., Eriander L., Hansen J., Albertsson J., Andersson M., Bergström U., Carlström J., Egardt J., Fredriksson R.,
Granhag L., Lindgren F., Nordberg K., Wendt I., Wikström S., Ytreberg E. (2019) Fritidsbåtars påverkan på grunda
kustekosystem i Sverige. Havsmiljöinstitutets Rapport nr 2019:3
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens
åtgärder på vattenpolitikens område
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom
vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG,
84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG
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Möjlig alternativ uppföljning är uppskattningar, genom t.ex. båtlivsundersökningen, av antalet
tvåtaktsmotorer som återfinns i Sverige tillsammans med genomsnittlig mängd bränsle som
används av en fritidsbåtsägare, för motorer med olika motorstyrkor. Uppföljning kommer närmare
specificeras i åtgärdens genomförandeplan.
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Åtgärdsfaktablad 56
Åtgärd
Produkt- och materialutveckling gällande fiskeredskap

ÅPH 56
Motivering
Existerande åtgärder mot förlorade fiskeredskap som källa till marint skräp har framförallt varit
inriktade på upptag och avfallshantering av förlorade redskap. Men även preventiva åtgärder
behövs. Detta inkluderar ökad produkt- och materialutveckling av fiskeredskap för att på så sätt
minska att förlorade redskap blir en bidragande källa till marint skräp samt att medverka till en
mer cirkulär ekonomi.
I bedömningen av miljötillståndet 2018 gällande marint skräp konstateras att varken Östersjön
eller Nordsjön uppnår god miljöstatus för marint skräp292. Åtgärder krävs för att minska förlust av
fiskeredskap eftersom det är en betydande bidragande källa till makroskräp i svenska
förvaltningsområden.
Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus
Åtgärd 56 syftar till att miljökvalitetsnormen nedan ska kunna följas293.
Miljökvalitetsnorm E.1 Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från skräp
Indikatorer
E.1.1 Mängd skräp på stränder
E.1.2 Mängd skräp på havsbotten
Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus
Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar:
skräp i miljön och mikroskräp i miljön.
Genomförande
Havs- och vattenmyndigheten har övergripande ansvar för att en samlad plattform/sekretariat
inrättas, som ska främja och stimulera produkt- och materialutveckling kring fiskeredskap.
Institutionen för akvatiska resurser på SLU får i uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten att
upprätta ett sekretariat vid Havsfiskelaboratoriet. Sekretariatet ska agera ”spindel i nätet” för
denna utveckling. Detta t.ex. genom att stödja möjliga utförare, administrera upphandling som
kan bli aktuell för projekt samt för samordning av projekt som beviljats medel. Åtgärden
genomförs i samarbete med Vinnova gällande de projekt vilka rör åtgärder som exempelvis
materialutveckling.
Åtgärden påbörjas 2022. I samband med detta ska också en genomförandeplan utarbetas.
Åtgärden genomförs under hela programperioden. Innovationer inom redskapsmaterial inom

Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023- Bedömning av miljötillstånd och
socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27
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För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för
Nordsjön och Östersjön.
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både fritids- och yrkesfisket kan på sikt leda till arbete för moderniserade regleringar nationellt
och inom EU.
Förväntad effekt av åtgärden
Materialutveckling; Om nedbrytbara alternativa material till nylon i fiskeredskap utvecklas,
minskar spridningen av plastpartiklar i havsmiljön och därmed minimeras nedskräpningen på
bottnar och på land.
Om redskapen består av endast en sorts plast ökar möjligheten att återvinna dem vilket i stort
sett är omöjligt idag då fiskeredskapen innehåller ett flertal olika sorters plaster. Om renare
material utvecklas ökar möjligheten att återvinna fiskeredskapen vilket ger ett ökat materialvärde
och ökar incitament att både ta upp förlorade fiskeredskap samt samla in uttjänta redskap, vilka
ofta återfinns på kajer, i hamnar och på bryggor. Sammantaget skulle detta bidra till att minimera
marint skräp både på botten och på land.
Innovativa/nya och förbättrade märkningslösningar av fiskeredskap; Innovativa
märkningslösningar för att lättare återfinna tappade redskap skulle minimera förluster av redskap.
Därmed minskas marint skräp både på botten och på land.
Utformning; Förbättring och utveckling av fiskeredskap, så som tyngre burar och längre linor för
skaldjursfiske, skulle minimera förlust av redskap och därmed marin nedskräpning på bottnar och
även på land. Utveckling av fiskeredskap så som förbättrad funktion hos flyktöppningar skulle
även minimera spökfiske.
Lagstiftning/regelverk
Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras:
Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap.
I föreskrifterna regleras märkning av redskap.
Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.
FiFS 2004:36 reglerar bland annat vilka typer av redskap som man får använda.
Miljökvalitetsmål
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Levande sjöar och vattendrag
Ett rikt växt- och djurliv
Bakgrund och nuläge
Förlorade fiskeredskap återfinns som ett av de plastföremål som är särskilt förekommande i
nedskräpningssammanhang med risk för att orsaka skada för vattenlevande organismer och
djur294.
Det finns uppskattningar baserade på resultat från lokala projekt som visar på att ca 10 000 nät
försvinner varje år i Östersjöområdet295. Genomförda draggningsåtgärder i svenska vatten visar
att det finns stora mängder fiskeredskap, exempelvis nät, men framförallt burar och hummertinor
utefter västkusten.
Fiskeredskapen är idag i hög grad tillverkade av plast, vilket fragmenteras till mikroplaster i den
marina miljön när det blir liggande länge på bottnar och i strandkanten. Dessutom kan exempelvis
Utredningen om hållbara plastmaterial (2018) Det går om vi vill. Förslag till en hållbar plastanvändning (SOU 2018:84).
Stockholm: Miljö- och energidepartementet
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Kasperek S, Predki P. (2011) Ecological effects of ghost net retrieval in the Baltic Sea. Pilot project: Collecting ghost nets.
Final report. Warsaw, Poland
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linor till burar och hummertinor vara allt för korta. Burar och tinor kan även vara allt för lätta, vilket
medför att de driver iväg och förloras.
Innovativa uppfinningar, så kallad eco-design, är under utveckling gällande till exempel spårbar
märkning av fiskeredskap, utformning av redskap med flyktöppningar m.m. Aktörer kan behöva
ekonomisk hjälp för att kunna gå vidare i utvecklingsarbetet med dessa.
Geografisk omfattning
Förvaltningsområdena Nordsjön och Östersjön.
Koordinering med EU:s regelverk
Avfallsdirektivet (2008/98/EG)296
Engångsplastdirektivet (2019/904/EU)297
- tar delvis upp frågan gällande materialutveckling.
Regional koordinering
Havs- och vattenmyndigheten kan informera om resultaten av denna åtgärd inom de regionala
havskonventionerna, Ospar och Helcom, för att där det är möjligt hitta synergieffekter eller
samordningsvinster och informationsutbyte med andra länder i regionen.
Kostnad och finansiering
För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för
havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet
Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnadsnyttoanalys av åtgärden.
Kostnader för inrättande av sekretariat finansieras av Havs- och vattenmyndigheten.
Stöd och bidrag från Tillväxtverket bedöms kunna ges till företag.
Vinnova bedöms kunna finansiera innovationer.
Inom Europeiska havs- och fiskerifonden finns redskapsutveckling som punkt och då med ett krav
på medfinansieringsintyg exempelvis från Havs- och vattenmyndigheten.

Uppföljning av åtgärdens effekter
Åtgärden följs upp årligen genom utförda projekt som bidrar till produkt- och materialutveckling av
fiskeredskap samt utfall av ett eventuellt föreskriftsarbete.
På sikt, i det fall eventuellt nya produkter börjar användas, kan effekt bedömas baserat på
nuvarande botten- och strandskräpsmätningar.
Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan.

296 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa

direktiv.
297 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan

på miljön.
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Åtgärdsfaktablad 57
Åtgärd
Vägledning för att förhindra att seismiska undersökningar orsakar skadligt impulsivt buller
med negativa effekter på marina däggdjur
ÅPH 57
Motivering
Åtgärden syftar till att förhindra att seismiska undersökningar leder till negativa effekter på marina
däggdjur. Dessa undersökningar, som använder högljudd utrustning i havsmiljö, riskerar att störa
marina däggdjur som är känsliga för undervattensljud. Indikator saknas för miljökvalitetsnorm E.2
(att marina däggdjur inte bör påverkas negativt av mänskliga ljudkällor) men en tydlig vägledning
för att undvika negativa effekter av samtliga källor till impulsivt buller kan bidra till att minimera
effekten av mänskliga aktiviteter på ljudkänsliga djur. Åtgärden vidtas enligt försiktighetsprincipen
då den ljudkänsliga tumlarens population i Östersjön är hotad men även som resultat av
expertbedömning som visar att belastningen delvis saknar styrmedel.
En vägledning behövs för att försäkra och underlätta att rätt krav ställs i beslut/tillstånd kring
seismiska undersökningar samt beskriva hur risken att störa marina däggdjur kan undvikas. Den
riktas mot samtliga intressenter som utför eller beställer dessa undersökningar. Vägledningen ska
verka för minskad störning i marina däggdjurs utbredningsområden under tidsperioder då djuren
är känsliga för störning. Åtgärden avser täcka in en betydande ljudkälla där vägledning för
närvarade saknas.
Åtgärden är främst avsedd att ha en positiv effekt på tumlare, men bedöms även få positiv effekt
för andra marina däggdjur.
Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus
Åtgärd 57 syftar till att miljökvalitetsnormen nedan ska kunna följas298.
Miljökvalitetsnorm E.2 Mänskliga verksamheter ska inte orsaka skadligt impulsivt ljud i marina
däggdjurs utbredningsområden under tidsperioder då djuren är känsliga för störning.
Indikatorer saknas
Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus
Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar:
små tandvalar, sälar och impulsivt ljud i vatten.
Genomförande
Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att, i samarbete med SGU, ta fram en vägledning som
beskriver metoder som gör att påverkan på marina däggdjur i möjligaste mån undviks vid
undersökningar med instrument som genererar impulsivt buller.

För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för
Nordsjön och Östersjön.
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Goda exempel från befintliga vägledningar t.ex. från Storbritannien299 och Danmark300 bör
anpassas för arter och förhållanden i svenska havsområden.
Framtagande av vägledningen baseras på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag och
beredning föreslås ske i dialog med berörda aktörer, myndigheter och experter. Information om
tillgänglig vägledning kan tillgängliggöras efter anmälan av planerad aktivitet.
Åtgärden ska starta under 2022. I samband med detta ska också en genomförandeplan för
åtgärden utarbetas. Vägledningen bör vara beslutad 2023.
Förväntad effekt av åtgärden
Utförare som genomför seismiska undersökningar får med hjälp av åtgärden en vägledning att
referera till som möjliggör att marina däggdjur störs i så liten utsträckning som möjligt. Minimerad
störning från samtliga källor till impulsivt buller bedöms önskvärd, och en vägledning tros utan
betydande kostnader på sikt underlätta att nå god miljöstatus avseende undervattensbuller.
Indikatorer saknas för både bedömning av god miljöstatus och miljökvalitetsnormen men samtliga
redskap som minskar negativ effekt från undervattensbuller på känsliga hotade djur är viktiga.
Lagstiftning/regelverk
Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras:
Kontinentalsockelslagen (1966:314)
Kontinentalsockelförordning (1966:315)
Regeringen ger tillstånd till seismiska undersökningar301. Villkor kan endast ges i samband med
utfärdat tillstånd.
Miljökvalitetsmål
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Ett rikt växt- och djurliv
Bakgrund och nuläge
Seismisk används för att undersöka geologi; i havsmiljö för att skapa en bild av havsbottnens
egenskaper under ytsedimenten. Dessa undersökningar utförs för att förstå förutsättningar för att
exploatera havsbottnen till exempel för vindkraftsutbyggnad, välja teknik för att fördjupa
fartygsleder eller gräva ned kablar och rör, och internationellt ofta för att leta olja eller gas.
Tekniken används även i forskningssyfte. Tekniken bygger på att skicka en energipuls genom
sedimentet och med hydrofoner mäta egenskaperna på ekot som studsar upp till ytan. Detta kan
ge en bild av geologin långt under havsbottnen. För att energipulsen ska tränga genom
vattenpelaren och havsbotten krävs att den är relativt kraftig, och den skapas oftast med hjälp av
tryckluftskanoner som släpas bakom ett forskningsfartyg. Det impulsiva ljud som skapas kan i
värsta fall skada eller döda ljudkänsliga marina djur, eller störa och skrämma dessa på stora
avstånd.
Utforskning av havsbottnen kräver tillstånd eller anmälan enligt kontinentalsockelslagen. Tillstånd
utfärdas av regeringen, ofta med stöd från Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Joint Nature Conservation Committee (2017) JNCC guidelines for minimising the risk of injury to marine mammals from
geophysical surveys. August 2017 http://data.jncc.gov.uk/data/e2a46de5-43d4-43f0-b296-c62134397ce4/jncc-guidelinesseismicsurvey-aug2017-web.pdf
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Johansen K.L., Boertmann D., Mosbech A., Hansen T.B. (2015) Manual for seabird and marine mammal survey on seismic
vessels in Greenland. 4th revised edition, April 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy,
74 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 152 http://dce2.au.dk/pub/SR152.pdf
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Mer information kring tillämplig lagstiftning finns tillgänglig via www.sgu.se/samhallsplanering/hav-ochkust/kontinentalsockellagen/
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Enligt internationella havsforskningsrådet ICES bullerregister förekommer seismiska
undersökningar med tryckluftskanoner i svenska havsområden. Dessa metoder är potentiellt
störande för marina däggdjur som är känsliga för undervattensbuller. Då särskilt den östra
populationen av Östersjötumlare är akut hotad är det viktigt att samtliga belastningar som
potentiellt förhindrar att beståndet växer begränsas till hållbar nivå. Samtliga effekter av impulsivt
buller har potential att vara skadliga på marina däggdjur. Skadliga effekter inkluderar
flyktbeteende samt maskering av djurens kommunikation.
Geografisk omfattning
Västerhavet och Östersjön.
Koordinering med EU:s regelverk
Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG302)
Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper
Regional koordinering
Åtgärden har ingen direkt motsvarighet i det regionala samarbetet inom Helcom och Ospar, då
förslaget är att ta fram nationell vägledning. Information om vägledningen kan delges relevanta
arbetsgrupper inom Helcom och Ospar.
Inom Helcom Baltic Sea Action Plan update diskuteras flera förslag som handlar om att
förebygga skadligt impulsivt buller. Inom Helcom utvecklas också en regional aktionsplan för
undervattensbuller där seismiska undersökningar tas upp. Fortsatt framtida koordinering är möjlig
även genom relevanta expertgrupper inom Ospar.
Kostnad och finansiering
För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för
havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet
Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnadsnyttoanalys av åtgärden.
Administrativa kostnader för respektive myndighet för att genomföra åtgärden finansieras inom
myndighetens löpande arbete.
Uppföljning av åtgärdens effekter
Uppföljning av tillämpning av vägledningen görs inför att åtgärdsprogrammet ska uppdateras
(2027) genom förfrågan till SGU om hur tillstånd för marina seismiska undersökningar villkoras
och om vägledningen används i detta sammanhang eller av utförare som anmäler sina
undersökningar. Havs- och vattenmyndigheten kan möjligen fråga utförare som rapporterar sin
aktivitet till myndigheten för vidarerapportering till ICES om de tog hänsyn till en framtida
vägledning.
Åtgärdens effekt i miljön bedöms däremot svårare att övervaka direkt. Impulsivt buller ger en
momentan men betydande effekt och övervakning kartlägger därför information om aktiviteter
som bidrar till belastningen. Havs- och vattenmyndigheten begär årligen data från de myndigheter
och företag som i sina verksamheter utför aktiviteter som ger upphov till impulsivt
undervattensbuller. Aktiviteter som registreras har definierats av EU:s tekniska expertgrupp för
undervattensbuller (TG Noise) och inkluderar användandet av seismiska luftkanoner, vilka utgör
8% av rapporterade svenska aktiviteter 2015-2018. Övervakningen är regionalt samordnad, och
ger kvantitativ information. Genom att förstå om vägledningen används och hur frekventa och
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Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.
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utbredda undersökningarna är, kan effekt av åtgärden uppskattas. Uppföljning kommer närmare
specificeras i åtgärdens genomförandeplan.
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Åtgärdsfaktablad 58
Åtgärd
Genomförande av pilotprojekt som ska ge underlag till vägledning för ekosystembaserad
havsförvaltning på havsområdesnivå

ÅPH 58
Motivering
Ekosystembaserad havsförvaltning innebär i samverkan med berörda intressenter definiera
målsättningen för förvaltningen, kartlägga ekosystemen samt de aktiviteter och belastningar som
finns i området, med beaktande av pågående åtgärder och samarbetsformer. Detta resulterar i ett
väl förankrat åtgärdsarbete. Trots att ekosystembaserad havsförvaltning är en grundläggande
princip för att uppnå god miljöstatus i havsmiljöförvaltningen, finns få konkreta exempel på där
detta genomförts. Denna åtgärd syftar till att utveckla och genomföra arbetssättet på lokal nivå
(antingen i en havsbassäng eller en kustvattentyp) och är därmed ett komplement till åtgärder
vars syfte är att förbättra en specifik ekosystemkomponent eller begräsning av en enskild
belastning/aktivitet.
Havsförvaltningens åtgärdsarbete kan bli effektivare om det sker på en geografisk nivå som
tillåter deltagande av områdesspecifika intressenter (t.ex. lokala näringar och kommuner) samt
anpassas till ekosystemets områdesspecifika egenskaper. Det finns också behov av att
samordna havsmiljöförordningens mål med kulturella och socioekonomiska mål i det specifika
området303. Genom att adressera intressenter och aktörer i planering av åtgärder, höjs
acceptansen för åtgärder och därmed regelefterlevnad.
Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus
Åtgärd 58 syftar till att alla miljökvalitetsnormer ska kunna följas, det vill säga. A.1, B.1, B.2, C.1,
C.3, C.4, D.1, D.2, D.3, E.1, E.2. Åtgärden bidrar också till att den övergripande normen god
miljöstatus304 ska kunna följas305.
Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus
Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar:
kustfisk, pelagisk fisk, demersal fisk, fåglar, däggdjur, pelagiska och bentiska livsmiljöer,
näringsvävar, arter som påverkas av oavsiktlig bifångst, etablerade främmande arter, arter som
påverkas av oavsiktlig bifångst, uttag av arter, övergödning, fysisk störning och förlust av
havsbotten, farliga ämnen, inklusive negativa effekter på arter och livsmiljöer, skräp i miljön samt
undervattensbuller.
Genomförande
Havs- och vattenmyndigheten har övergripande ansvar för att genomföra åtgärden. Åtgärden
består av olika delmoment:

Link J.S., Browman H.I. (2017) Operationalizing and implementing ecosystem-based management. ICES Journal of Marine
Science, 74: 379-381
303
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17 § havsmiljöförordningen

För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för
Nordsjön och Östersjön.
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i)

Att ekosystembaserad havsförvaltning utvecklas och testas genom tre pilotprojekt
inom följande områden (ytterligare geografisk avgränsning kan komma att bli aktuell):
Kattegatt, Stockholms skärgård och Bottenviken. Pilotprojekten genomförs av
relevanta forskningsinstitutioner i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten.
Pilotprojekten kommer bestå av att i ett antal aktiviteter för att pröva och utveckla
tillämpningen av ekosystembaserad havsförvaltning. Detta innefattar att på lokal nivå
tillsammans med intressenter definiera målsättningen för förvaltningen, kartlägga
ekosystemen samt de aktiviteter och belastningar som finns i området och pågående
åtgärder. Därtill utvecklas och testas modeller och scenarier, samt utvärderingar och
uppföljning av ekosystemmodeller (det vill säga test av effekt av föreslagna åtgärder)
med hänsyn till förbättring av miljötillstånd och konsekvenser (kostnader) för
lokalsamhället.

ii)

Baserat på erfarenheter från pilotprojekten ska Havs- och vattenmyndigheten ta fram
vägledning i form av en handbok för att förklara och stödja arbete kring hur
ekosystembaserad havsförvaltning ska genomföras i svenska havsområden (figur 1).
Handboken är främst riktad till regionala och lokala förvaltningsmyndigheter som
länsstyrelser och kommuner.

Åtgärden påbörjas från 2022 i form av pilotprojekt. I samband med detta ska också en
genomförandeplan för åtgärden utarbetas. Pilotprojekten avslutas 2024 och vägledning i form av
en handbok ska vara på plats senast 2027.
Beslut: Vägledning om hur ekosystembaserad havsförvaltning ska implementeras (klar 2027)
Identifiering av best practice – implemtentering – uppföljning av implementerade åtgärder

Processriktning

Ekosystemmodeller beroende på olika förvaltningsscenarier
Utveckling av ett ekosystemmodell eller anpassning av
befintliga modeller, inkl. ekosystemtjänster och
funktion

Behövs nya åtgärder?

Bedömning av
miljötillståndet enligt
HMVFS 2012:18

Bedömning av påverkan
Påverkansanalys

Målsättning för ebh – hållbart nyttjande?
Målkonflikter?

Utveckling av
nya indikatorer

Utveckling
påverkansindikatorer

Kartläggning:
Samarbetsformer för att minska påverkan på miljön

Kartläggning:
Ekosystemkomponenter

Kartläggning:
Belastningar/Aktiviteter

Kartläggning:
Intressenter och
Verksamheter

Kartläggning:
Pågående åtgärder

Figur 1. Översikt om organisation av åtgärden och de olika stegen i dess genomförande.

Förväntad effekt av åtgärden
I tillämpning av ekosystembaserad havsförvaltning kan specifika åtgärder förstärkas och
åtgärdsarbetet effektiviseras genom att synergier mellan olika åtgärder identifieras, eller
målkonflikter mellan åtgärder löses. En ökad delaktighet av lokala aktörer väntas bidra till ett mer
effektivt och lokalt anpassat åtgärdsarbete. På detta sätt bidrar åtgärden till att följa alla
miljökvalitetsnormer i bilaga 3 HVMFS 2012:18 och att god miljöstatus uppnås och vi möjliggör ett
långsiktigt, hållbart nyttjande av våra hav.
Lagstiftning/regelverk
Ekosystembaserad havsförvaltning kan bara ske inom ramen för relevant nationell lagstiftning.
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Arbete med projektet och resulterande vägledning sker med stöd i Havs- och vattenmyndighetens
uppdrag.
Miljökvalitetsmål
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Ett rikt växt- och djurliv
Bakgrund och nuläge
Havs- och vattenmyndighetens grundläggande uppdrag är att bevara, restaurera och skapa
förutsättningar för en hållbar förvaltning av sjöar, vattendrag och hav. Detta uppnås bland annat
genom att tillämpa en ekosystembaserad förvaltningsmetod som inkluderar aktiv förvaltning av
aktiviteter och belastningar för att möjliggöra god miljöstatus nås och bibehållas samt ett hållbart
nyttjande av havet och dess ekosystemtjänster på långt sikt. Det finns olika internationella och
nationella initiativ för att implementera ekosystembaserad havsförvaltning i marina system306,307,
men bara ett fåtal praktiska exempel på ekosystembaserad havsförvaltning som förvaltar multipla
belastningar och dess påverkan på biologisk mångfald308. Det nyligen avslutade projekt ”Tre
Skärgårdar”309 ger förslag för hur ekosystembaserad havsförvaltning kan inkluderas och vilka
verktyg som kan behövas. Förslagen utifrån projektet kommer att inkluderas i genomförande av
denna åtgärd.
Havsmiljöförordningen kräver framtagande av en marin strategi för att uppnå god miljöstatus
senast 2020. Därtill finns nationella strategier, som miljömålssystemet, livsmedelsstrategin,
framtidens fiske och vattenbruk, ekosystembaserad fiskförvaltning samt lokala intressen att
beakta i respektive havsområde. I en konkretisering och test av ekosystembaserad
havsförvaltning i geografiskt avgränsade havsområden krävs därför beaktande av både EU
direktiv/förordningar och mer nationella och lokala målsättningar, för att kunna identifiera
synergier och målkonflikter samt definiera målsättningar som ska följas upp inom pilotprojekten
(figur 2).

Havs- och vattenmyndigheten (2012) Tillämpning av ekosystemansatsen i havsplaneringen. Havs- och vattenmyndighetens
rapport 2012:14
306
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Naturvårdsverket (2007) Ekosystemansatsen – en väg mot bevarande och hållbart nyttjande av naturresurser. Rapport 5782

Link J. S., Browman H. I. (2017) Operationalizing and implementing ecosystem-based management. – ICES Journal of
Marine Science, 74: 379–381
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https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/internationellt-samarbete-och-konventioner/internationelltsamarbete/tre-skargardar.html
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Top Down
EU Direktiv

EU förordningar

Nationella
strategier

Globala
strategier (SDG,
CBD osv.)

Regionala
strategier (RSC)

Mål EBH = Naturvård + Hållbart Nyttjande + Kulturmiljö

Lokala näringar

Allmänheten

Kommuner

Ideella
föreningar

…

Bottom up
Figur 2. Definition av målsättning för ekosystembaserad havsförvaltning efter Cormier m.fl. 2017310.

Genom tidigare i arbete om ekosystembaserad fiskförvaltning311, finns förslag på hur målen kan
formuleras och hur lokal förankring kan ske. Detta kompletterar även arbete med
ekosystemansatsen i havsplaneringen312 och befintlig vägledning i ämnet313. Dock måste dessa
arbeten breddas så att även andra sektorsintressen, förutom fiske, inkluderas. Exempelvis
behöver allmänhetens rekreationsintressen såsom friluftsliv och båtliv inkluderas och hur
exploateringstryck längs kusten påverkar både socioekonomiska, kulturella och miljömässiga
mål.
Geografisk omfattning
Utveckling av ekosystembaserad havsförvaltning är till en början avgränsad till tre pilotområden i
relevanta havsbassänger enligt HVMFS 2012:18 (som inkluderar både kustområden och
utsjöområden inom Sveriges ekonomiska zon: Kattegatt, Norra Gotlandshavet, Ålands hav och
Bottenhavet). Vägledningen ska gälla för både förvaltningsområde Östersjön och Nordsjön.
Koordinering med EU:s regelverk
Som nämnts tidigare är det viktigt att definiera målsättningen för vad ekosystembaserad
havsförvaltning ska uppnå utifrån relevanta direktiv och förordningar, som art- och
habitatdirektivet314, fågeldirektivet315, havsplaneringsdirektivet316, vattendirektivet317 samt den
gemensamma fiskeripolitiken.
Regional koordinering
Eftersom många belastningar och aktiviteter, samt ekosystemkomponenter som ingår i
ekosystembaserad havsförvaltning har ett internationellt perspektiv måste en samordning ske
Cormier R., Kelble C.R., Anderson M.R., Allen J.I., Grehan A., Gregersen O. (2017) Moving from ecosystem-based policy
objectives to operational
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Havs- och vattenmyndigheten (2016) Årsredovisning 2016

Havs- och vattenmyndigheten (2012) Tillämpning av ekosystemansatsen i havsplaneringen. Havs- och vattenmyndighetens
rapport 2012:14
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Naturvårdsverket (2020) Ekosystemansatsen – en arbetsmetod för att bevara och hållbart nyttja naturresurser (hämtad 202008-21) http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/Ekosystemansatsen/
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Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU av den 23 juli 2014 om upprättandet av en ram för havsplanering

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens
åtgärder på vattenpolitikens område
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inom de regionala havskonventionerna, Ospar och Helcom. Optimalt sker denna samordning
regelbundet genom att informera relevanta arbetsgrupper och kommittéer i båda organisationer
om framsteg i projektet och bjuda in grannländer i respektive förvaltningsområde att delta aktivt.
En svensk vägledning om implementering av ekosystembaserad havsförvaltning kan vara en bas
för en rekommendation om hur ekosystembaserad havsförvaltning ska implementeras i både
Ospar- och Helcom-regionen. Inom uppdateringen av Helcom Baltic Sea Action Plan diskuteras
även ett förslag på åtgärd kring arbetssättet för ekosystembaserad havsförvaltning, även i relation
till havsplanering.
Kostnad och finansiering
För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för
havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet
Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnadsnyttoanalys av åtgärden.
Finansieras i huvudsak genom Havs- och vattenmyndighetens förvaltningsanslag samt eventuell
finansiering inom Europeiska havs- och fiskerifonden
Uppföljning av åtgärdens effekter
Uppföljning av åtgärden ska ske genom årliga verksamhetsrapporter från pilotprojekten och
slutligen genom publicering av vägledning i form av handbok om hur ekosystembaserad
havsförvaltning ska implementeras i svenskt vatten. Dessutom kommer fördjupade
miljöbedömningar i respektive områden genomföras i samband med uppdatering av bedömning
av miljötillståndet för Nordsjön och Östersjön från 2018. Uppföljning specificeras närmare i
åtgärdens genomförandeplan.
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Åtgärdsfaktablad 59
Åtgärd
Inrättande av förvaltningsråd för skyddade områden och andra rumsliga förvaltningsåtgärder i
svenska havsområden

ÅHP 59
Motivering
Marina skyddade områden inrättas och förvaltas till största del av länsstyrelserna, samt i vissa fall
av kommunerna. Dessutom är dessa områden en delmängd i arbete med grön infrastruktur.
Aspekter av områdesskyddet som är viktiga för att god miljöstatus ska kunna nås, såsom
ekologisk representativitet, konnektivitet och funktionalitet, kräver dock samordning och
koordinering över administrativa gränser samt mellan olika verksamheter, som havsplanering och
fiskförvaltning. Samordning krävs därför mellan län, olika svenska havsområden samt
verksamhetsområden.
Bedömning av havsmiljöns tillstånd från 2018 visar att god miljöstatus fortsatt inte uppnås för t.ex.
marina däggdjur, fåglar, fisk och bentiska habitat.
Åtgärden syftar till att inrätta förvaltningsråd för att säkerställa koordinering mellan
förvaltningsmyndigheter i olika län och havsområden samt verksamhetsområden och därmed
bidra till ett starkare nätverk av marina skyddade områden.
Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus
Åtgärd 59 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas318.
Miljökvalitetsnorm C.3 Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som
påverkas av fiske har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek som garanterar deras
långsiktiga hållbarhet
Indikatorer
C.3.1 Fiskeridödlighet (F)
C.3.2 Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade bestånd
C.3.3 Hållbart nyttjande av nationellt förvaltade arter

Miljökvalitetsnorm C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället
ska möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls.
Indikatorer
C.4.1 Storleksstruktur i fisksamhället i utsjövatten
C.4.2 Storleksstruktur hos nyckelart i kustvatten – torsk
C.4.3 Storleksstruktur hos nyckelart av fisk i kustvatten – abborre

För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för
Nordsjön och Östersjön.
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Miljökvalitetsnorm D.1 Den av mänsklig verksamhet opåverkade havsbottenarealen ska ha en
omfattning som ger förutsättningar för att upprätthålla bottnarnas struktur och funktion för
respektive livsmiljötyp.
Indikatorer
D.1.1 Trend för fysisk störning på havsbotten från bottentrålning
D.1.2 Fysisk förlust av sandbankar och rev

Miljökvalitetsnorm D.2 Arealen av biogena substrat ska bibehållas eller öka.
Indikatorer saknas.
Åtgärden bidrar också till att den övergripande normen god miljöstatus319 ska kunna följas med
avseende på deskriptor 1 Biologisk mångfald och delvis för deskriptor 4 Marina näringsvävar, för
främst marina däggdjur, fåglar, fisk och bentiska habitat.
Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus
Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar:
fåglar, fisk, däggdjur, livsmiljöer (bentiska och pelagiska) och näringsvävar.
Genomförande
Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att fyra förvaltningsråd inrättas:


ett förvaltningsråd för det nationella nätverket av marina skyddade områden och andra
rumsliga förvaltningsåtgärder samt



tre regionala förvaltningsråd för de tre havsområdena Bottniska viken, Egentliga
Östersjön och Västerhavet.

Förvaltningsråden ska bestå av representanter från Havs- och vattenmyndigheten (för att
representera både fiskförvaltning, havsförvaltning och havsplanering), samordnare vid
länsstyrelser samt (i det nationella nätverket) ytterligare berörda myndigheter som definieras i
genomförandeplanen av åtgärden.
Det nationella förvaltningsrådets ansvar bör innefatta att:
-

säkerställa anpassning och harmonisering av olika system/metodik i de olika
förvaltningsområdena (Västerhavet, Egentliga Östersjön och Bottniska Viken) när det
gäller rumsligt förvaltning av havsmiljön. Som t.ex. inrättande och förvaltning av enskilda
skyddade områden och andra rumsliga förvaltningsåtgärder

-

identifiera och koordinera de verktyg som krävs för att bygga och bevara ett
sammanhängande nätverk av skyddade områden och andra rumsliga
förvaltningsåtgärder

-

koordinera nationella myndigheter som är berörda och aktiva inom områdesskydd,

-

ta fram och kommunicera behov av resurser för vidare kunskapsutveckling samt lämpligt
underlag som kan användas av respektive ingående myndighet inför beslut om budget
och regleringsbrev.

De regionala förvaltningsrådens ansvar bör, inom resp. havsområde, innefatta att:

319

17 § havsmiljöförordningen.
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-

i de regionala handlingsplanerna för marint områdesskydd sätta upp mål för ekologisk
representativitet och funktionalitet,

-

följa upp status för måluppfyllelse enligt handlingsplanen för marint områdesskydd,

-

prioritera åtgärder för att effektivisera måluppfyllelsen och definiera resursbehov för att
uppnå målen.

Till förvaltningsråden kan även en vetenskaplig kommitté för nätverk av marina skyddade
områden inrättas. Detta kan ge vetenskapliga underlag för prioritering av åtgärder och aktiviteter
samt informera förvaltningen om den senaste forskningen.
Åtgärden påbörjas under 2022 med att de olika förvaltningsråden inrättas. I samband med detta
ska också en genomförandeplan för åtgärden utarbetas. Arbetet inom förvaltningsråden skulle
kunna genomföras i form av regelbundna årsvisa möten eller flerdagsseminarium. Rådens arbete
ska inkludera andra förvaltningsprocesser för havet såsom havsplanering, grön infrastruktur,
fiskförvaltning, biogeografisk uppföljning, miljöövervakning. Råden utgörs ett forum där åtgärder
inom områdesskydd följs upp som bidrar till att nå god miljöstatus i havet.
Förväntad effekt av åtgärden
Åtgärden kommer att förstärka samordning nationellt för arbete med områdesskydd, dvs. att i
utpekande av nya skyddade områden tas hänsyn till arternas och habitatens utbredningsområde,
att alla relevanta arter och utbredningsområden representeras i tillräckligt grad per havsområde
och att status i nätverket förbättras enligt definierade bevarandemålen.
Lagstiftning/regelverk
Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras:
Förvaltningslag (2017:900) (8 § om samverkan mellan myndigheter)
Förvaltningslagen stipulerar att myndigheter ska samverka inom sina ansvarsområden.
Enligt artikel 13.4 havsmiljödirektivet ska åtgärdsprogrammet omfatta geografiska
skyddsåtgärder. Motsvarande saknas i det svenska genomförandet, men åtgärden kan komma
att rapporteras under art. 13.4.
Miljöbalken (1998:808)
Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Miljökvalitetsmål
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Rikt växt- och djurliv
Bakgrund och nuläge
Basen för arbetet med marint områdesskydd på regional nivå är den nationella
handlingsplanen320 och tillhörande arbetsgrupp med representanter från både Havs- och
vattenmyndigheten och länsstyrelserna. Genom detta arbete har Sverige utökat nätverket av
skyddade områden de senaste åren. Dessutom bedriver Sverige ett aktivt arbete med att inrätta
fiskereglering i skyddade områden och arbetet med att uppdatera förvaltningsplaner för ett öka
effekten av marint områdesskydd för bevarande av marina naturvärden. Sverige deltar också i
arbetsgrupper med anknytning till områdesskydd inom både Helcom och Ospar.
Inget system liknande förvaltningsråd finns i dagsläget i Sverige. Arbetsgruppen kopplad till den
nationella handlingsplanen har än så länge främst fokuserat på att ta fram principer för inrättande
320

Handlingsplan för marint områdesskydd. HaV. 2016.
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av enskilda områden men inte nödvändigtvis på hur ett sammanhängande nätverk av skyddade
områden kan utformas. Därför behövs arbetsgrupper med särskilt syfte att komplettera nätverken
av marina skyddade områden utifrån behov kring ekologisk representativitet, konnektivitet och
funktionalitet. Därtill kan förvaltningsråd för havsområden (Bottniska viken, Egentliga Östersjön
och Västerhavet), bidra till utveckling av nätverks storlek som är större än länens avgränsning.
Geografisk omfattning
I båda förvaltningsområdena Östersjön och Nordsjön, indelade i grupper av havsbassänger:
Västerhavet, Östersjön och Bottniska Viken.
Koordinering med EU:s regelverk
Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) 321
Fågeldirektivet (2009/147/EG)322
Vattendirektivet (2000/60/EG)323
Grundförordningen ((EU) nr 1380/2013)324
Havsplaneringsdirektivet (2014/89/EU)325
Samordningsbehovet med dessa direktiv och förordningar kommer att beaktas i bildande av
förvaltningsråden.
Regional koordinering
Ett koherent nätverk av skyddade områden bara kan uppnås för hela havsregionen, dvs.
Östersjön och Västerhavet, som inkluderar angränsande länder. Därför är det viktigt att arbete i
förvaltningsråden koordineras med relevanta arbetsgrupper och kommittéer inom både Helcom
och Ospar.
Helcom har etablerat ett "MPA management network - MANET" sedan 2019. Nätverket har som
uppgift att bidra med expertkunskap avseende förvaltning av MPAs med syfte att stödja
implementering av internationella överenskommelser och att stimulera partnerskap i regionen.
Flera förslag som diskuteras inför uppdateringen av Baltic Sea Action Plan rör förvaltning av
MPAs och ett koherent nätverk.
Kostnad och finansiering
För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för
havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet
Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnadsnyttoanalys av åtgärden.
Finansieringen av inrättande och deltagande i råden sker genom Havs- och vattenmyndighetens
förvaltningsanslag eller ingår i ordinarie arbete med områdesskydd för berörda myndigheter.
Uppföljning av åtgärdens effekter
Uppföljning av förvaltningsrådens arbete och organisation kommer att ske genom den
dokumentation som upprättas från möten och aktiviteter. En utvärdering av organisationen görs
321

Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter

322

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens
åtgärder på vattenpolitikens område

323

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma
fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets
förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG

324

325

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU av den 23 juli 2014 om upprättandet av en ram för havsplanering

- 244 -

under 2027. Effekten av denna åtgärd kommer att följas upp genom lämpliga övervaknings- och
uppföljningsprogram som knyter an till åtgärd 27 (inrättande av nya skyddade områden), samt en
bedömning av konnektivitet, representativitet och vilka åtgärder som har implementerats i
skyddade områden senast 2027. Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens
genomförandeplan.
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Åtgärdsfaktablad 60
Åtgärd
Behovsstyrd områdesspecifik begränsning av predatorer; gråsäl och storskarv, för att stödja
åtgärder med syfte att återuppbygga lokala kustfisksamhällen
ÅPH 60
Motivering
Att återfå eller upprätthålla balans i näringsväven, men även biologisk mångfald, bygger bland
annat på att det finns arter med olika funktioner och tillräckligt många individer per art som
säkerställer en långsiktig överlevnad av populationer. I bedömningen av miljötillståndet 2018
bedömdes att kustfisk i många områden längs svenska kusten inte uppnår god miljöstatus326.
Hög naturlig predation kan, i dessa områden där den samlade mänskliga påverkan är hög, hota
återhämtning av kustfiskpopulationer och därigenom även biologisk mångfald och balansen i
näringsväven.
Denna åtgärd syftar till att begränsa naturlig predation av främst gråsäl och storskarv. Där så är
nödvändigt utifrån vetenskapliga studier som påvisar negativ effekt från naturlig predation på
återhämtningsförmåga av lokala kustfiksbestånd. Begränsningen kan uppnås genom riktad jakt i
ett begränsat område (skydds- och för gråsäl även licensjakt) eller metoder med syfte att
skrämma bort toppredatorer så långt dessa är tillgängliga och beprövade. Detta ska alltid
genomföras i kombination med andra åtgärder som främja lokala kustfiskbestånd (t.ex.
beståndsfredningar, införande av fredningstider, fredningsområden) som syftar till att främja eller
bevara lokala kustfiskbestånd. Åtgärden kan bidra till att säkerställa livskraftiga populationer av
kustfiskbestånd, och därmed att följa både miljökvalitetsnorm C.3 och C.4.
Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus
Åtgärd 60 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas327.
Miljökvalitetsnorm C.3 Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som
påverkas av fiske har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek som garanterar deras
långsiktiga hållbarhet
Indikator
C.3.3 Hållbart nyttjande av nationellt förvaltade arter
Miljökvalitetsnorm C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället
ska möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls

Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023- Bedömning av miljötillstånd och
socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27
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För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för
Nordsjön och Östersjön.
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Indikator
C.4.2 Storleksstruktur hos nyckelart i kustvatten – torsk
C.4.3 Storleksstruktur hos nyckelart av fisk i kustvatten – abborre
För att följa både MKN C.3 och C.4 krävs livskraftiga populationer. På grund av det kan både
mänsklig påverkan och, där det är nödvändigt för återhämtning av populationen, naturlig
predation behöva begränsas.
Åtgärden bidrar även till att nå god miljöstatus enligt deskriptor 1 Biologisk mångfald, och delvis
deskriptor 4 Marina näringsvävar, främst för fisk. Åtgärden ska utformas på så sätt, t.ex. genom
begränsning till lokaler där det anses nödvändigt att minska naturlig predation för att
kustfiskpopulationer kan återhämta sig, så att god miljöstatus för gråsäl inte riskeras.
Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus
Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar:
Kustfisk, näringsvävar, däggdjur och fåglar.
Genomförande
Havs- och vattenmyndigheten ska, i de områden där populationer av fisk inte uppnår god
miljöstatus enligt senaste bedömningen och där återhämtning är nödvändigt för att följa
miljökvalitetsnormerna C.3 och C.4, bedöma om naturlig predation minskar effekten av redan
insatta åtgärder som syftar till att främja eller bevara lokala fiskbestånd, såsom beståndsfredning,
fredningstider och områden. Åtgärden initieras genom pilotprojekt som antingen:
-

utestänger eller skrämmer iväg toppredatorer som marina däggdjur och fåglar i respektive
område (om dessa metoder finns tillgängliga och är beprövade), eller

-

bidrar till att minimera predationstrycket i området genom riktad jakt i enlighet med
Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas beslut i frågan.

Som nämndes tidigare måste åtgärderna alltid grundas på vetenskapliga utredningar som klargör
om naturlig predation är anledning till att respektive population inte kan återhämta sig.
Begränsning av naturlig predation ska bara ske tillfälligt och avslutas så snart fiskbestånden har
återhämtat sig och relevanta miljökvalitetsnorm följs i respektive havsområde.
Pilotprojekten i utvalda lokaler påbörjas 2022. Om begränsningar av naturlig predation visar
kunna förstärka andra fiskfrämjande åtgärder samt inte har en negativ effekt på miljöstatus av
gråsäl och storskarv ska en genomförandeplan utarbetas för att genomföra åtgärder där det
anses nödvändigt i svenska vatten.
Förväntad effekt av åtgärden
I de områden där naturlig predation påverkar återhämtningstakt av lokala fiskbestånd bedöms
denna åtgärd stärka effekten av andra åtgärder som beståndsfredningar, införande av
fredningstider och fredningsområden, så att lokala fiskbestånd kan återhämta sig.
Lagstiftning/regelverk
Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras:
Jaktförordningen (1987:905).
I förordningen regleras hur eventuell skyddsjakt på storskarv och gråsäl, och gällande gråsäl
även licensjakt328, kan bedrivas.

328

Denna möjlighet upphör sista december 2021. Se Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905).
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Enligt 23 a § jaktförordningen får skyddsjakt medges för att förhindra allvarlig skada om det inte
finns någon annan lämplig lösning, och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam
bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Detta får ska bl a för att
skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter.
Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för skyddsjakt kan skyddsjakt aktualiseras om det gäller en
annan art som är mer hotad i det aktuella området än den art som är föremål för bedömning av
skyddsjakt.
Skyddsjakt kan även avse ingrepp i fåglars bon eller ägg. Naturvårdsverket beslutar om
skyddsjakt samt licensjakt på gråsäl och länsstyrelserna om skyddsjakt på storskarv329. Förslag
har inlämnats till regeringen om att bedriva skyddsjakt på enskilds initiativ på storskarv vid bland
annat fredningsområden.
Naturvårdsverket kan fatta beslut om licensjakt efter gråsäl under förutsättning att det inte finns
någon annan lämplig lösning och att jakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam
bevarandestatus för arten. Jakten måste dessutom vara lämplig med hänsyn till stammens
storlek och sammansättning och ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden.
Beslut om licensjakt efter gråsäl får utformas och förenas med villkor som är ändamålsenliga med
hänsyn till de olägenheter som förekomsten av täta rovdjurspopulationer orsakar.
Alla populationsbegränsade åtgärder måste ske i ramen av artskyddsförordningen och bör beakta
relevanta Helcom rekommendationer, som Helcoms rekommendation 27/28-2330.
Miljökvalitetsmål
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Ett rikt växt- och djurliv
Bakgrund och nuläge
Biologisk mångfald bygger bland annat på att det finns arter med olika funktion i näringsväven
och tillräckligt många individer per art som säkerställer en långsiktig överlevnad av populationer.
Predation i kombination med direkt mänsklig påverkan och andra naturliga faktorer, som
födotillgång, avgör hur många arter som uppnår den ålder (storlek) då de kan reproducera sig.
Om populationens storlek minskar under en kritisk nivå, oberoende av orsak (naturlig eller
mänskligt orsakad mortalitet), hotas populationens långsiktiga överlevnad (t.ex. genom minskad
genetisk variation inom populationen) och därmed den biologiska mångfalden.
Naturlig predation har på sistone uppmärksammats främst som ett problem för det kustnära,
småskaliga fisket och att lönsamheten hotas lokalt. Det är främst marina däggdjur och fåglar som
bidrar till belastning på fiskpopulationer. Det finns en rad studier som visar att naturlig predation
från främst säl och storskarv minskar återhämtningstakten av lokala kustfiskbestånd som
påverkas negativt av belastningar till följd av mänskliga aktiviteter eller verksamheter, i områden
där fiske har begränsats331,332.

329

Med stöd av jaktförordningen (1987:905)

HELCOM RECOMMENDATION 27-28/21 . Adopted 8 July 2006. Conservation of seals in the Baltic Sea area.
https://helcom.fi/wp-content/uploads/2019/06/Rec-27-28-2.pdf

330

Hansson S., Bergström U., Bonsdorff E., Härkönen T., Jepsen N., Kautsky L., Lundström K., Lunneryd S.G., Ovegård M.,
Salmi J., Sendek D., Vetemaa M. (2018) Competition for the fish – fish extraction from the Baltic Sea by humans, aquatic
mammals, and birds. – ICES Journal of Marine Science, 75: 999–1008
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Berström U. (2019) Death comes in many shapes – factors regulating populations of coastal predatory fish. Oral
presentation. Baltic Sea Science Congress 2019
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Åtgärden är i linje med både förvaltningsplanen för gråsäl333 och skarv334.
Geografisk omfattning
Begränsning av naturlig predation ska endast tillämpas i områden där fiskfrämjande åtgärder har
implementerats, t.ex. fredningsområden och liknanden. Åtgärden kan tillämpas i både Östersjön
och Västerhavet men främst med fokus på Östersjön.
Koordinering med EU:s regelverk
Åtgärden måste ligga i linje med både fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet och får inte
riskera att upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för arterna i fråga försvåras i deras
naturliga utbredningsområden.
Regional koordinering
Eftersom utbredningsområdet för arterna sträcker sig över hela Östersjön är det viktigt att
samordna åtgärderna i lämpliga regionala fora, t.ex. Helcom. Detta för att säkerställa att
populationen av arter som orsakar negativ påverkan i form av naturlig predation inte minskar för
drastiskt över utbredningsområdet som helhet.
Kostnad och finansiering
För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för
havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet
Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnadsnyttoanalys av åtgärden.
Kostnaden för åtgärder beror på behovet och vald åtgärd (skrämsel, utestängning eller jakt) och
finansieras av Havs- och vattenmyndighetenInom Europeiska havs- och fiskerifonden finns
möjligheter att ansöka om finansiering för fiskevårdsåtgärder med ett krav på
medfinansieringsintyg från Havs- och vattenmyndigheten.
Uppföljning av åtgärdens effekter
Uppföljningen av eventuell jakt, utestängande eller skrämsel av toppredatorer ska följas upp
enligt beslut av länsstyrelsen eller Naturvårdsverket i respektive ärende. Dessutom måste
effekten av åtgärden följas noggrant genom att man övervakar fiskbeståndet i respektive område
före och efter begränsning av naturlig predation (kopplas till havsmiljödirektivets
övervakningsprogram kustfisk). Nuvarande övervakning måste därför tillfälligt förstärkas i
området där åtgärden ska implementeras särskilt under pilotdriften.

Havs- och vattenmyndigheten (2019) Nationell förvaltningsplan för gråsäl (Halichoerus grypus) i Östersjön. Havs- och
vattenmyndighetens rapport 2019:24

333
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Naturvårdsverket (2014) Nationell förvaltningsplan för skarv 2014
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Ordlista
ATMOSFÄRISK DEPOSITION: Föroreningar som färdas i atmosfären innan de når mark,
inlandsvatten eller hav via torrdeposition eller nederbörd.
BENTISK: Bottenlevande.
BIOTA: Levande organismer som t.ex. fisk, kräftdjur och blötdjur.
DEMERSALA: T.ex. fiskarter som lever och söker föda bottennära.
EKOSYSTEMTJÄNSTER: Funktioner hos ekosystem som på något sätt kommer människan till
godo, samt de egenskaper i systemet som upprätthåller och understödjer de funktioner som
kommer människan till godo. De delas ofta in i producerande, kulturella, reglerande och
stödjande ekosystemtjänster.
FEKUNDITET: Inom biologin avser detta en organisms potentiella fortplantningskapacitet.
FÖRSIKTIGHETSANSATSEN: Försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen enligt artikel 4,
grundförordningen för fiske (Förordning (EU) nr 2013/1380), en ansats som beskrivs i artikel 6 i
FN:s avtal om fiskbestånd och som innebär att avsaknaden av tillförlitlig vetenskaplig information
inte bör tas som intäkt för att skjuta upp eller avstå från att vidta förvaltningsåtgärder för att
bevara målarter, associerade arter eller arter som är beroende av dessa, ickemålarter samt deras
livsmiljö.
FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN: En princip som förekommer och definieras och tolkas i flera
regelverk och internationella överenskommelser. Internationellt i Riodeklarationen från 1992
(princip 15): För att skydda miljön, skall försiktighetsprincipen tillämpas allmänt av stater i enlighet
med deras förmåga. Om hot om allvarlig eller oåterkallelig skada uppstår, skall brist på fullständig
vetenskaplig säkerhet inte användas som ett skäl att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att
förhindra miljöförsämring. Inom EU från 1993, lyfts försiktighetsprincipen upp i fördraget om
Europeiska unionen (artikel 191 punkt 2): Unionens miljöpolitik ska syfta till en hög skyddsnivå
med beaktande av de olikartade förhållandena inom unionens olika regioner. Den ska bygga på
försiktighetsprincipen och på principerna att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring
företrädesvis bör hejdas vid källan och att förorenaren ska betala. I detta sammanhang ska de
harmoniseringsåtgärder som motsvarar miljöskyddskraven i förekommande fall innehålla en
skyddsklausul som tillåter medlemsstaterna att av icke-ekonomiska miljömässiga skäl vidta
provisoriska åtgärder, som ska vara föremål för ett kontrollförfarande på unionsnivå. I Sverige
återfinns principen i miljöbalken från 1999 (2 Kap 3 §): Alla som bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta
de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall
vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas
så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet
för människors hälsa eller miljön.
HYDROGRAFISK: Vattnets fysiska egenskaper t.ex. salthalt, temperatur, djup, strömmar eller
vågor.
HYDROMORFOLOGI: Hydromorfologi (hymo) är förändringar avseende konnektiviten
(möjligheten till spridning och fria passager för djur, växter med mera), morfologi (fysiska
förhållanden som råder i en vattenförekomst) och hydrografiska villkor (information om
avrinningsområden, sjöar, vattendrag och havsområden), som kan leda till ändrade
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livsbetingelser för såväl vattenlevande som landlevande organismer i eller i närheten av
vattenmiljön.
INDIKATOR: En mätbar egenskap eller företeelse som används för att bedöma tillståndet i eller
belastningen på miljön för att antingen möjliggöra bedömning av god miljöstatus eller av om en
miljökvalitetsnorm följs.
INTERNBELASTNING: En belastning från en historiskt lagrad förorening (näringsämnen eller
farliga ämnen) i t.ex. en sjö eller ett havsområde och som riskerar att frigöras. Ett exempel är
fosfor som är bundet i sedimentet men kan frigöras vid syrebrist och bidra till övergödning.
KASKADEFFEKT: Inom ekologin när förändringar inom en funktionell grupp (t.ex. rovlevande
fisk) i näringsväven får effekter på flera andra gruppers (t.ex. djurplankton) antal, biomassa eller
produktivitet, vilket i sin tur kan leda till förändringar i hela ekosystemet.
KUMULATIVT: Successivt adderande. Kumulativa effekter kan uppstå då effekt x och effekt y
samverkar så att den kumulativa effekten blir lika stor eller att additiv effekt uppstår.
LEKBIOMASSA: Den totala vikten av könsmogna individer i ett fiskbestånd, eng. Spawning
Stock Biomass (SSB).
MILJÖKVALITETSNORM: Ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken 1999.
En miljökvalitetsnorm (MKN) uttrycker den kvalitet miljön i ett visst område ska uppnå.
MSY (maximal hållbar avkastning): Det i teorin högsta balanserade genomsnittliga uttag som
fortlöpande kan tas ur ett bestånd under rådande genomsnittliga miljöförhållanden utan att detta
avsevärt påverkar fortplantningsprocessen, eng. Maximum Sustainable Yield.
MÅLVÄRDE: Indikatorvärde för att bedöma om en miljökvalitetsnorm i föreskrifterna HVMFS
2012:18 bilaga 3 följs.
PELAGISK: Den fria vattenmassan. T.ex. är pelagiska fiskarter sådana som lever och söker
föda i den fria vattenmassan.
SEDIMENT: Material som sjunker ner genom vattnet och samlas på havs- och sjöbottnar.
Bottnarna i världens oceaner, hav och sjöar byggs upp av sediment.
TROFISK: ’Trofi’ innebär ”ätande” och trofiska strukturer eller nivåer beskriver näringspyramider
eller näringskedjor och hur viss energi överförs från producenter till konsumenter uppåt i
näringskedjan.
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16 Bilaga 4
Kostnadseffektivitetsanalys
I en kostnadseffektivitetsanalys vägs åtgärders effekt mot dess kostnader, för att bedöma deras
kostnadseffektivitet. För att bedöma de föreslagna åtgärdernas kostnadseffektivitet används en
semikvantitativ metodik. Den innebär att kvalitativt underlag och expertbedömningar används för
att göra kvantitativa skattningar. Metoden är utvecklad för bedömning av effekt av åtgärder i
havsmiljön för områden där det idag saknas kvantitativa data335,336. Metoden är en utveckling av
den metod som används för kostnadseffektivitetsanalys för det första åtgärdsprogrammet för
havsmiljön som beslutades 2015. Fullständig redogörelse av metoden återfinns i
underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för havsmiljön 2022-2027.

Effekt
Vä l di gt
hög

Kostnad

Vä l di gt hög
Hög
Medel
Lå g
Vä l di gt l å g

Hög

4
4
4
5
5

Medel

3
3
4
4
5

Lå g

2
3
3
4
4

Vä l di gt l å g

1
1
2
3
3

1
1
1
2
2

Figur 1.1 Kostnadseffektivitetsmatris där 5 = Väldigt kostnadseffektiv 4= kostnadseffektivt. 3= sannolikt kostnadseffektiv, 2=
möjligen kostnadseffektiv 1= inte kostnadseffektiv

Bedömningen av åtgärdernas potentiella effekt på samtliga miljökvalitetsnormer genomfördes i
maj 2020 tillsammans med totalt 25 experter337. Resultatet av dessa bedömningar användes för
att beräkna en total effekt för varje åtgärd, genom att summera varje åtgärds effekt på samtliga
miljökvalitetsnormer. Kostnadsuppskattningar per åtgärd klassas i en skala från 1- 5, utifrån total
kostnad per år vilket inkluderar: administrativa, fysiska åtgärdskostnader och indirekta kostnader.
För att bedöma kostnadseffektiviteten sätts en indexering av kostnaderna på en skala från 1 till 5,
mot effekter på en skala från 1 till 5. Åtgärder som klassas som 1 bedöms inte kostnadseffektiva
och 2 som möjligen kostnadseffektiva, se figur 1.1. Åtgärder som klassas från 3 och upp till 5,
bedöms som kostnadseffektiva i en ökande grad. Resultaten visar att 8 av åtgärderna klassas
som 2 på en femgradig skala för Nordsjön och 9 för Östersjön vilket innebär att dessa bedöms
som möjligen kostnadseffektiv, se , se tabell 1.2. Övriga åtgärder klassas som 3 eller högre vilket
innebär att samtliga dessa är kostnadseffektiva. För tre av åtgärderna har inte en fullständig
kostnadseffektivitetsanalys genomförts. För ÅPH 50 och ÅPH 58 saknas bedömning av effekt.
För delåtgärden av ÅPH 51 som avser Begränsning av utsläpp av lastrester i Östersjön har inte
fullständiga kostnader kvantifierats.
Reinhard, A. J., de Blaeij, A. T., Bogaardt, M. J., Gaaff, A., Leopold, M. F., Scholl, M. M., Slijkerman, D. M. E., Strietman, W.
J., & van der Wielen, P. (2012). Cost-effectiveness and cost-benefit analysis for the MSFD. (Report / LEI, Wageningen UR :
Research area Regional economy & land use). LEI, part of Wageningen UR. https://edepot.wur.nl/199888
336
Börger T., Broszeit S., Ahtiainen H., Atkins J.P., Burdon D., Luisetti T., Murillas A., OinonenS., Paltriguera L., Roberts L.,
Uyarra M.C., Austen M.C. (2016) Assessing Costs and Benefits of Measures to Achieve Good Environmental Status in
European Regional Seas: Challenges, Opportunities, and Lessons Learnt. Front. Mar. Sci., 07 October 2016
337 Farnelid H., Vretborn M. (2020) Potentiella effekter av föreslagna åtgärder – en expertbedömning. Dokumentation av
resultat från workshop våren 2020. Havsmiljöinstitutet 2020
https://www.havsmiljoinstitutet.se/digitalAssets/1780/1780156_slutrapport-workshop-a--tga--rdsfo--rslag.pdf
335
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Tabell 1.2. Resultat av kostnadseffektivitetsanalys; kostnad från låg till hög (1-5), effekt från låg till hög( 1-5 för de två
havsområden Nordsjön (N) och Östersjön (Ö), kostnadseffektivt från låg till hög (1-5) för de två havsområden Nordsjön (N) och
Östersjön (Ö).

Effekt

#
46
47
47
48
49
49
51
51
51
51
52
53
54
55
57
59
60

Åtgärd
Vägledning för invasiva främmande arter
Förstärka tillsyn av fritidsfisket
Förbättrad märkning och rapportering inom fritidsfisket
Främja en storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället
Minska areal trålsveptyta i inflyttningsområden
Främja redskapsutveckling och tekniska lösningar
Minimera läckage av mineralolja
Reglera PFAS i brandskum s
Begränsning föatt släppa ut skrubbervatten (svenskt vatten)
Begränsning av utsläpp av lastrester i Östersjön
Expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd.
Utökat brottförebyggande arbete - olagliga utsläpp av olja
Minska användningen av biocidhaltiga båtbottenfärger
Aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer
Vägledning för seismiska undersökningar
Inrättande av förvaltningsråd för skyddade områden
Behovsstyrd områdesspecifik begränsning av predatorer
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1
3
3
4
4
1
3
3
2
2
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2
1
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2
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1
3
4
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2
2
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3
2
2
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2
4
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2
2
3
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4
2
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3
4
2
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1
1
1
2
1
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2

4
3
2
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2
2

4
3
2
2
2
2
2

Marin strategi för Nordsjön och Östersjön
Samråd om uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön i
Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen

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.
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN

Sammanfattning
I denna miljökonsekvensbeskrivning beskrivs den miljöpåverkan som uppdateringen
av åtgärdsprogrammet för havsmiljön förväntas medföra. Beskrivningen utgör ett
underlag för Havs- och vattenmyndighetens beslut om åtgärdsprogrammet för
havsmiljön som ska tas senast 31 december 2021.
Framtagandet av åtgärdsprogram sker enligt havsmiljöförordningen som utgör det
svenska genomförandet av havsmiljödirektivet, vars övergripande syfte är att uppnå
god miljöstatus i de svenska havsområdena Östersjön och Nordsjön.
Åtgärdsprogrammet för havsmiljön har följande syften:
•

att kunna följa miljökvalitetsnormer med indikatorer i Bilaga 3 i Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar
god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och
Östersjön,

Det uppdaterade åtgärdsprogrammet avser perioden 2022–2027.
I denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) beskrivs processen och resultatet av den
strategiska miljöbedömningen av Havs- och vattenmyndighetens förslag till
uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön. I MKB:n redovisas nuvarande
miljömässiga status i Östersjön och Nordsjön, samt förväntade konsekvenser av
genomförande av uppdateringen av åtgärdsprogrammet.
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Det första steget i miljöbedömningsprocessen är att undersöka om det uppdaterade
åtgärdsprogrammet kan tänkas innebära betydande miljöpåverkan enligt 4 §
miljöbedömningsförordningen. Resultatet av undersökningen visade att en
övervägande del av programmets miljökonsekvenser blir positiva för havsmiljön.
Åtgärdsprogrammet bedöms dock kunna innebära negativ påverkan på andra
intressen såsom kulturmiljövärden eller energianvändning. Utifrån resultatet av
undersökningen har Havs- och vattenmyndigheten gjort bedömningen att en
strategisk miljödömning, enligt 6 kap. 6-19 §§ miljöbalken, av det uppdaterade
åtgärdsprogrammet för att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön ska
genomföras. Bedömningen grundas på tre punkter:
1. Havmiljödirektivet kräver att ett program tas fram.
2. Havs- och vattenmyndigheten ska fastställa programmet.
3. Programmet kan anses påverka kommande tillstånd för verksamheter eller
åtgärder som kan påverka miljön och programmets syfte är att skapa en stor, positiv
miljöpåverkan.
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Avgränsning
Den strategiska miljöbedömningens avgränsning har i detta fall fokuserat på
geografisk avgränsning, betydande miljöeffekter, tidsmässig avgränsning, alternativ
samt omfattning och detaljeringsgrad.
Det geografiska område som åtgärdsprogrammet innefattar är delområdena
Nordsjön och Östersjön. Miljöpåverkan i havsområden utanför dessa gränser kan
dock troligtvis uppstå för vissa miljöaspekter och har i de fallen inkluderats i de
specifika bedömningarna.
De miljöaspekter som åtgärdsprogrammet bedömts kunna innebära betydande
miljöpåverkan för (direkt eller indirekt, tillfälligt eller bestående, samt genom
kumulation) är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vatten
Biologisk mångfald
Jord
Kulturmiljö
Landskap
Befolkning och människors hälsa
Luft
Klimat
Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar (inklusive avfall)

Bedömningen är att betydande miljöeffekter inte kan komma att uppstå för
aspekterna mark och bebyggelse.
Bedömningen av konsekvenserna på kort sikt har utgått från perioden som
uppdateringen av åtgärdsprogrammet avser vilket är år 2027 (dvs. då MKN ska
kunna följas) samt på lång sikt fram till år 2050 (vilket är generationsmålet i det
svenska miljömålsarbetet).
Beskrivningen av miljöeffekter har generellt getts samma detaljeringsgrad som
åtgärdsprogrammet i övrigt. Åtgärdsprogrammet har i stora delar formulerats på en
övergripande nivå, och fokus i miljöbedömningen har därför varit att redovisa
konsekvenser ur ett nationellt och strategiskt perspektiv.
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Samråd
Under juni månad 2020 genomfördes ett samråd om undersökningen om betydande
miljöpåverkan och avgränsning av bedömningen mellan Havs- och
Vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och elva andra centrala myndigheter samt 21
länsstyrelser. Det urval av myndigheter som ansågs berörda gjordes utifrån vilka
myndigheter som allmänt berörs av Havs- och vattenmyndighetens verksamhet.
Samrådet genomfördes med ett digitalt utskick där möjlighet gavs att ge skriftliga
synpunkter på samrådsmaterialet. Samrådsunderlaget innehöll en beskrivning av
miljöbedömning samt förslag till innehåll, omfattning och detaljeringsgrad av MKB:n
med en översikt av den förväntade betydande miljöpåverkan som
åtgärdsprogrammet för havsmiljön förväntas bidra till.
Synpunkter på förslaget till innehåll och avgränsning av MKB:n lämnades av 20 st
samrådsparter och har sammanfattats i ”Synpunkter på avgränsningssamrådet” som
finns tillgänglig via Havs- och vattenmyndighetens hemsida:
www.havochvatten.se/remiss-åph2020, tillsammans med samrådsunderlaget. Havsoch vattenmyndigheten har i så stor utsträckning som möjligt beaktat inkomna
synpunkter i miljöbedömningen och arbetet med MKB:n.
Samråd om det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön genomförs under
november 2020 – april 2021 genom ett digitalt utskick till samrådsparter. I detta
samråd inkluderas även samråd om MKB:n. Under februari månad planeras
nationella samrådsmöten för myndigheter samt bransch- och intresseorganisationer
där representanter från vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten
(representanter för såväl havsmiljöförvaltning som havsplanering) presenterar sina
samrådsmaterial gemensamt. Under hösten 2021 kommer Havs- och
vattenmyndigheten publicera en sammanställning av inkomna synpunkter på
hemsidan.
De synpunkter som inkommer på innehållet i MKB:n kommer att beaktas vid beslut
om det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön som tas av Havs- och
vattenmyndigheten senast den 31 dec 2021 och redovisas i beslutet eller i en
särskild handling (jfr 6 kap. 16 § miljöbalken).
Alternativ
De åtgärder som ingår i uppdateringen av åtgärdsprogrammet och som tillsammans
uppfyller syftet med programmet kallas åtgärdsalternativet.
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Utöver åtgärdsalternativet innehåller miljökonsekvensbeskrivningen även en
beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om det aktuella
åtgärdsprogrammet inte genomförs. Denna beskrivning benämns ofta vardagligt som
nollalternativet. Då det uppdaterade åtgärdsprogrammet kan betraktas som en
utökning av det pågående åtgärdsprogrammet har nollalternativet i denna
miljöbedömning definierats som programalternativet i miljöbedömningen av det
föregående åtgärdsprogrammet.
Sammantagen bedömning av uppdateringen av åtgärdsprogrammet
Det övergripande syftet av det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön är i
sig att bidra till en förbättrad miljö. Samtidigt är åtgärdsprogrammet inriktat mot en
specifik del (vattenkvalitet) av vad som kan inrymmas inom miljöbegreppet. Det gör
att det kan finnas andra miljöaspekter som skulle kunna påverkas negativt men även
positivt av åtgärderna som föreslås i programmet. I det här fallet har
miljöbedömningens bedömningsgrunder i huvudsak utgått ifrån miljökvalitetsmålen.
Detta gör att en miljöbedömning av denna typ av program till stor del kan liknas vid
en målkonfliktsanalys där olika målsättningar utvärderas mot varandra. Det vill säga
en åtgärd som är positiv för vattenkvalitet eller biologisk mångfald kan samtidigt
innebära negativ påverkan på en aspekt som naturresurshushållning. Analysen ger
alltså vägledning om de aspekter där det finns anledning att se om det går att justera
åtgärden för att eventuellt minska negativ påverkan. I bedömningarna har sådana
förslag presenterats där det varit möjligt att identifiera eventuella justeringar.
Om man ser till det uppdaterade åtgärdsprogrammet i sin helhet så är bedömningen
att det i huvudsak bidrar till att uppfylla de bakomliggande miljökvalitetsmålen och
underliggande normer för respektive miljöaspekt (Tabell S1). Det är bara två åtgärder
som bedöms motverka uppfyllandet av de bakomliggande målen för aspekten
naturresurshushållning. Nedan följer en samlad bedömning av alla åtgärder för
respektive miljöaspekt.
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Tabell S1. Sammantagen bedömning av åtgärdsalternativets effekter på de olika aspekterna.
Aspekt

Sammantagen
bedömning av alla
åtgärder

Åtgärd
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Vatten
Biologisk
mångfald
Jord
Kulturmiljö
Landskap
Befolkning
& hälsa
Luft
Klimat
Hushålln. m.
nat.res. &
mat.tgg.
Förklaring:
Bidrar i
hög grad

Bidrar i
viss grad

Varken bidrar
eller motverkar

Motverkar i
viss grad

Motverkar i
hög grad

Ej
relevant

Åtgärder:
46 Vägledning för att beakta och hantera risken med invasiva främmande arter i beslut/ skötselplaner
/bevarandeplaner för marina skyddade områden.
47 Stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom fritidsfisket.
48 Främja en storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället som möjliggör att viktiga funktioner i
näringsväven upprätthålls.
49 Minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva och skonsamma redskap samt genomföra
en sammanställning av trålningens inverkan på kustnära fiskbestånd.
50 Förbud mot bottentrålning i marina områden med dumpad ammunition och kemiska stridsmedel.
51 Minimera miljöpåverkan från sjöfart i den marina miljön.
52 Expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd.
53 Utökat brottsförebyggande arbete för att motverka olagliga utsläpp av mineralolja och andra farliga ämnen.
54 Minska användningen av biocidhaltiga båtbottenfärger på fritidsbåtar.
55 Aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare på fritidsbåtar.
56 Produkt- och materialutveckling gällande fiskeredskap.
57 Vägledning för att förhindra att seismiska undersökningar orsakar skadligt impulsivt buller med negativa
effekter på marina däggdjur.
58 Genomförande av pilotprojekt som ska ge underlag till vägledning för ekosystembaserad havsförvaltning på
havsområdesnivå.
59 Inrättande av förvaltningsråd för skyddade områden i svenska havsområden
60 Behovsstyrd områdesspecifik begränsning av predatorer; gråsäl och skarv, för att stödja åtgärder med syfte
att återuppbygga lokala kustfisksamhällen.
.
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Vatten
Åtgärderna i relation till aspekten vatten berör främst tre miljökvalitetsnormer (MKN);
A1 (näringsämnen), B1 (farliga ämnen) och E1 (marint skräp). Den samlade
bedömningen av alla åtgärder är att de tillsammans i viss grad bidrar till
måluppfyllelse för berörda miljökvalitetsnormer. Åtta av 15 åtgärder bedöms i någon
mån bidra till måluppfyllelse på lång sikt, medan resterande inte bedöms vara
relevanta för aspekten vatten.
Åtgärderna i relation till aspekten vatten har enligt föreliggande bedömning svagast
koppling till näringsämnen (MKN A1) med få åtgärder som kopplar till denna MKN,
medan kopplingen till farliga ämnen (MKN B1) är starkast, med många åtgärder som
kopplar till denna MKN.
MKN D3 (hydrografiska förhållanden) bedöms i föreliggande rapport vara relevant för
aspekten vatten, men ingen av åtgärderna kan anses bidra till måluppfyllelse av
denna MKN.
Biologisk mångfald
Den samlade bedömningen är att samtliga åtgärder bidrar till att uppfylla relevanta
miljökvalitetsnormer till viss grad. Miljökvalitetsnormer som åtgärderna bedöms ge
störst effekter för att nå måluppfyllelse är främst välmående hos fisk- och
skaldjurssamhällen (D4, C3), havsbottenstruktur/funktion (D1, D2) och effekter från
farliga ämnen (B2). Samtliga åtgärder bedöms i någon mån bidra till måluppfyllelse
på lång sikt, medan åtgärd 60 långsiktigt varken bedöms bidra eller motverka MKN
men bedöms kunna bidra i viss grad till måluppfyllelse på kort sikt. Störst effekt för
måluppfyllelse bedöms åtgärd 51 ha, då det är den enda åtgärd som bedöms kunna
bidra till måluppfyllelse för en miljökvalitetsnorm (B2) i hög grad.
MKN D3 (hydrografiska förhållanden) bedöms vara relevant för denna aspekt, men
ingen av åtgärderna bedöms bidra till måluppfyllelse av denna MKN.
Jord
Åtgärderna i relation till aspekten jord berör främst fem MKN; A1 (näringsämnen), B1
(farliga ämnen), D1 (opåverkad havsbottenareal), D2 (biogena substrat) och E1
(skräp). Den samlade bedömningen av alla åtgärder är att de tillsammans i viss grad
bidrar till måluppfyllelse för berörda miljökvalitetsnormer. Tolv av 15 åtgärder bedöms
i någon mån bidra till måluppfyllelse på lång sikt, medan resterande inte bedöms
vara relevanta för aspekten jord. Betydelsen av åtgärderna för aspekten jord är i
många fall indirekta, eftersom farliga ämnen och skräp i många fall samlas på eller
ackumuleras i bottnarna. Övergödning påverkar bottnarna negativt genom minskat
siktdjup, ökad förekomst av ettåriga fintrådiga alger och i förlängningen syrebrist.
Åtgärderna i relation till aspekten jord har enligt föreliggande bedömning starkast
koppling till farliga ämnen (MKN B1) och opåverkad havsbottenareal (MKN D1) med
flertalet åtgärder som kopplar till dessa MKN. Svagaste kopplingen är till
näringsämnen (MKN A1).
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Kulturmiljö
Den samlade bedömningen av alla åtgärderna tillsammans är att de i viss grad
medverkar till att uppfylla de underliggande målen. Det är främst åtgärder för att
minska mängden marint skräp som bedöms ha störst påverkan på aspekten
kulturmiljö. Även åtgärder för att minska bottentrålningens negativa påverkan
bedöms i viss mån bidra till måluppfyllelse. Totalt bedöms fem av 15 åtgärder i någon
mån bidra till måluppfyllelse på lång sikt.
Landskap
Den samlade bedömningen av alla åtgärderna är att de i viss grad medverkar till att
uppfylla de underliggande målen. Det är främst åtgärder för att minska mängden
marint skräp som bedöms ha störst påverkan på aspekten landskap. Totalt bedöms
fem av 15 åtgärder i någon mån bidra till måluppfyllelse på lång sikt.
Befolkning och människors hälsa
Den samlade bedömningen av alla åtgärderna är att de i viss grad medverkar till att
uppfylla de underliggande målen för befolkning och människors hälsa. Det är främst
åtgärder för att minska mängden giftiga ämnen och marint skräp som bedöms ha
störst påverkan på aspekten. Totalt bedöms åtta av 15 åtgärder i någon mån bidra till
måluppfyllelsen.
Luft
Endast en av åtgärderna bedöms ha påverkan på aspekten luft. Den samlade
bedömningen är att åtgärdsprogrammet i sin helhet varken bidrar till eller motverkar
förbättrad luftkvalitet.
Klimat
Den samlade bedömningen av alla åtgärderna är att de i viss grad medverkar till att
uppfylla klimatmålen. Här finns en stor potential att öka arbetet med klimatmålen
genom att i genomförandet av åtgärderna trycka på behovet att finna energieffektiva
och klimatanpassade lösningar som svar på åtgärderna.
Sett till åtgärdsprogrammets syfte och räckvidd är bedömningen att måluppfyllelsen
gällande klimatmålen är rimlig. Det finns andra program, samarbeten och styrmedel
som är mer lämpade att möta klimatutmaningarna för den marina sektorn. Det är
därför viktigt att åtgärder i andra program synkas med åtgärdsprogrammet för
havsmiljön för att i största möjliga utsträckning undvika framtida målkonflikter som
kan leda till oönskade avvägningar.
Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Den samlade bedömningen av alla åtgärderna tillsammans är att de i huvudsak
medverkar till att uppfylla de underliggande målen. Det föreligger en potentiell
målkonflikt mellan åtgärderna i det uppdaterade åtgärdsprogrammet och
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möjligheterna till framtida utvinning av naturresurser och energi. Den samlade
bedömningen är dock att konsekvenserna av åtgärderna för möjligheten att utvinna
marin sand och grus eller att anlägga vattenbaserad vindkraft är mycket små.
Sett till delaspekten avfall så bidrar åtgärderna till viss del eller i vissa fall till stor del
till att uppfylla målpreciseringen om hållbar avfallshantering. Det är dock viktigt att det
i framtiden tas fram en tydlig plan på hanteringen av de motorer som ska fasas ut.
Gränsöverskridande miljöpåverkan
Viss gränsöverskridande miljöpåverkan bedöms uppstå från det uppdaterade
åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Konsekvenserna bedöms dock i huvudsak vara
positiva och bedöms ej vara stora. Dock bedöms positiva effekter kunna uppnås om
likvärdiga åtgärder vidtas även av andra länder som angränsar till de svenska
havsområdena. I sådana fall behöver koordinering ske med andra berörda länder, för
att så långt möjligt förebygga negativ påverkan.
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1

Inledning

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) beslutade år 2015 om ett åtgärdsprogram för
havsmiljön för att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön enligt 24 §
havsmiljöförordningen (SFS 2010:1341). En uppdatering av åtgärdsprogrammet
pågår under perioden 2019–2021.
Åtgärdsprogrammet bygger på havsmiljödirektivet vars övergripande syfte är att
uppnå god miljöstatus i de svenska havsområdena Östersjön och Nordsjön.
Åtgärdsprogrammet för havsmiljön för att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och
Östersjön har följande syften:
•

att kunna följa miljökvalitetsnormer med indikatorer i Bilaga 3 i Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar
god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och
Östersjön,

•

att upprätthålla eller nå en god miljöstatus,

•

att minska de belastningar som idag gör att god miljöstatus (GES) inte
uppnås i de svenska havsområdena (Nordsjön och Östersjön),

•

att kunna uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus och så även i
gemenskapens marina miljö,

•

att fortsatt skydda och bevara havsmiljön och se till att vidare försämring
förhindras samt

•

att minska belastningar från mänsklig påverkan som de marina
naturresurserna och de marina ekosystemtjänsterna utsätts för.

Det uppdaterade åtgärdsprogrammet kommer att gälla under perioden 2022 – 2027.
Åtgärdsprogrammet för havsmiljön innehåller en uppsättning åtgärder som behöver
vidtas för att miljökvalitetsnormerna (MKN) för havsmiljön ska kunna följas. Arbetet
utgör också en plattform för samarbete med angränsande länder för åtgärder i
gemensam marin miljö.
I denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) beskrivs processen och resultatet av den
strategiska miljöbedömningen av Havs- och vattenmyndighetens förslag till
uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön.
I MKB:n redovisas nuvarande miljömässiga status i Östersjön och Nordsjön, samt
förväntade konsekvenser av genomförande av uppdateringen av
åtgärdsprogrammet. MKB:n utgör underlag för beslut om Åtgärdsprogram för
havsmiljön som kommer att tas av Havs- och vattenmyndigheten senast 31
december 2021.
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1.1

Bakgrund till åtgärdsprogrammet för havsmiljön

Havsmiljödirektivet (2008/56/EG) är miljöpelaren i EU:s integrerade havspolitik. Dess
syfte är att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i de europeiska haven till år
2020. Enligt direktivets grundläggande bestämmelser ska god miljöstatus uppnås
genom en ekosystembaserad förvaltning.
I havsmiljödirektivet görs en indelning i marina regioner eller delregioner och Sverige
berörs av två av dessa: delregion Östersjön och region Nordsjön (Figur 1).

Figur 1. Den geografiska omfattningen av delregion Östersjön och region Nordsjön (Havs- och
vattenmyndigheten, 2012a).

Havsmiljödirektivet är införlivat i svensk rätt genom havsmiljöförordningen
(2010:1341). Enligt denna ska Havs- och vattenmyndigheten besluta om ett
åtgärdsprogram för vart och ett av förvaltningsområdena Nordsjön och Östersjön om
god miljöstatus inte uppnås i havsområdena. Dessa två åtgärdsprogram redovisas
var för sig till EU-kommissionen men samlas i ett svenskt åtgärdsprogram för
havsmiljön. Arbetet innebär även samarbete med våra grannländer kring åtgärder i
den gemensamma havsmiljön. Samarbetet sker bland annat genom etablerade
bilaterala samarbeten inom de regionala havskonventionerna Ospar och Helcom
samt på EU-nivå.
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Åtgärdsprogrammet för havsmiljön ska ange vilka åtgärder som behövs för att
miljökvalitetsnormerna för havsmiljön ska kunna följas och för att god miljöstatus på
sikt ska kunna uppnås. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön riktar sig till myndigheter
samt kommuner och åtgärderna ska genomföras utifrån gällande lagstiftning.
Havsmiljöförvaltning ska i enlighet med havsmiljöförordningen genomföras i
återkommande förvaltningsperioder (Figur 2). Att förvaltningen genomförs i
återkommande perioder gör att den kan anpassas till förändringar i miljön och
samhället, samt till ny kunskap och utvärdering av effekterna av åtgärdsprogrammet
för havsmiljön. Uppdateringen av åtgärdsprogrammet för havsmiljön (ÅPH) är det
sista steget i Havs- och vattenmyndighetens arbete med att genomföra den andra
förvaltningsperioden (revidera åtgärdsprogram).

2022
Uppdatering
av Åtgärdsprogram

Figur 2. Åtgärdsprogrammet är en del i en cyklisk process (modifierad efter Havs- och vattenmyndigheten,
2014).
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1.2

Beskrivning av förslaget till uppdaterat åtgärdsprogram

Det första åtgärdsprogrammet, beslutat 2015, omfattade 32 åtgärder som
identifierades som nödvändiga för att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön skulle
kunna följas. Dessa åtgärder var tillkommande åtgärder utöver de åtgärder som
sedan tidigare var pågående eller beslutade (existerande).
Formellt sett inkluderar åtgärdsprogrammet både pågående och tillkommande
åtgärdsarbete (Figur 3). Förslaget till uppdaterat åtgärdsprogram består av 15 nya
åtgärder (Tabell 1). Det är dessa åtgärder som bedömts i denna miljöbedömning. I
kapitel 4 i denna rapport ges korta beskrivningar av respektive åtgärd i det
uppdaterade åtgärdsprogrammet. Många åtgärder är av löpande karaktär, och
fortsätter att positivt påverka havsmiljön även om de rapporteras som genomförda,
exempelvis en gällande vägledning.

Figur 3. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön omfattar både existerande åtgärder (regelverk mm) och de nya,
kompletterande, som bedöms krävas särskilt för att följa miljökvalitetsnormerna för havsmiljön, och på sikt nå
god miljöstatus enligt havsmiljödirektivet (nya 2015 samt förslag 2021). Denna miljökonsekvensbeskrivning
beskriver effekterna av de åtgärder som ingår i uppdateringen av åtgärdsprogrammet (se lila cirkel).
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Tabell 1. Föreslagna åtgärder till det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön. I kapitel 6 ges korta
sammanfattningar av respektive åtgärd1.
Nummer

Namn på åtgärd

46

Vägledning för att beakta och hantera risken med invasiva främmande arter i
beslut/skötselplaner/bevarandeplaner för marina skyddade områden.

47

Stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom fritidsfisket.

48

Främja en storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället som möjliggör att viktiga funktioner i
näringsväven upprätthålls.

49

Minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva och skonsamma redskap samt
genomföra en sammanställning av trålningens inverkan på kustnära fiskbestånd.

50

Förbud mot bottentrålning i marina områden med dumpad ammunition och kemiska stridsmedel.

51

Minimera miljöpåverkan från sjöfart i den marina miljön.

52

Expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd.

53

Utökat brottsförebyggande arbete för att motverka olagliga utsläpp av mineralolja och andra farliga
ämnen.

54

Minska användningen av biocidinnehållande båtbottenfärger på fritidsbåtar.

55

Aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare på fritidsbåtar.

56

Produkt- och materialutveckling gällande fiskeredskap.

57

Vägledning för att förhindra att seismiska undersökningar orsakar skadligt impulsivt buller med
negativa effekter på marina däggdjur.

58

Genomförande av pilotprojekt som ska ge underlag till vägledning för ekosystembaserad
havsförvaltning på havsområdesnivå.

59

Inrättande av förvaltningsråd för skyddade områden i svenska havsområden.

60

Behovsstyrd områdesspecifik begränsning av predatorer; gråsäl och skarv, för att stödja åtgärder
med syfte att återuppbygga lokala kustfisksamhällen

1.3

Åtgärdsprogrammets förhållande till andra planer och
program

1.3.1 EU och andra medlemsstater
Havsmiljöförvaltning, havsplanering, EU:s gemensamma fiskeripolitik och
vattenförvaltning är tillsammans med en rad kompletterande direktiv och förordningar
viktiga verktyg för genomförandet av EU:s integrerade havspolitik som antogs år
2007. Den svenska havsmiljöförvaltningen och åtgärdsprogrammet för havsmiljön
ska vara samordnad med andra medlemsstaters havsförvaltning i Östersjön och
Nordsjön. Det ställer krav på en samsyn kring vad som kännetecknar god miljöstatus
Åtgärderna och deras motiv redovisas i sin helhet i åtgärdsprogrammet för havsmiljön ” Åtgärdsprogram för
havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027” som finns tillgängligt via www.havochvatten.se/remissåph2020.
1

- 33 -

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN

och ett samarbete kring åtgärder mot belastningar med gränsöverskridande effekter.
Samordningen sker genom EU-kommissionen, de regionala havskonventionerna
Ospar och Helcom samt genom bi- och multilaterala kontakter.
EU-kommissionen samordnar medlemsstaternas genomförande av
havsmiljödirektivet genom att bland annat ta fram vägledningar för arbetet.
Vägledningar och underlag tas fram i gemensamma arbetsgrupper som leds av
kommissionen eller av medlemsstater. Sverige deltar genom Havs- och
vattenmyndigheten i dessa arbetsgrupper.

1.3.2 Regionala konventionerna Ospar och Helcom
För europeiska havsområden finns fyra regionala havskonventioner. Sverige är part i
två av dessa: Helcom (Östersjön) och Ospar (Nordsjön). År 2012 fick
havskonventionerna medlemstaternas uppdrag att fungera som plattformar för ett
regionalt koordinerat arbete med havsmiljödirektivet. Inom ramen för Helcom och
Ospar har Sverige tillsammans med övriga medlemsländer arbetat bland annat för att
ta fram en gemensam uppsättning indikatorer för respektive havsområde och
koordinerad miljöövervakningen där så varit lämpligt. Diskussioner om gemensamma
eller samordnade åtgärder förs inom konventionerna. Exempel på gemensamma
åtgärder är att både Ospar och Helcom har tagit fram aktionsplaner för att minska
marint skräp. Rapporterna togs fram inför den rapportering som gjordes till EU 2016
(OSPAR, 2014; HELCOM, 2015).
Inom Ospar har Sverige tagit ansvar för att driva två av planens regionala åtgärder;
ett projekt där myndigheter tillsammans med fiskerinäringen ska utveckla och främja
hållbara rutiner för hur fisket genererar och hanterar marint skräp, där fokus ligger på
avfallshantering ombord och i hamn, samt ett projekt där användandet av bästa
tillgängliga teknik för att förhindra att avloppsrelaterat skräp ska undersökas och
främjas. Länder uppmanas även att i så hög utsträckning som möjligt samordna
genomförandet av Ospars åtgärdsplan för marint skräp med genomförandet av
havsmiljödirektivets åtgärdsprogram. 2
Samordning sker också genom bi- och multilaterala möten mellan Havs- och
vattenmyndigheten och motsvarande förvaltningsorganisationer i grannländerna.
Syftet är att utbyta erfarenheter kring genomförandet av havsmiljödirektivet och
underlätta samordningen inom havsområdet.

https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/internationellt-arbete/konventioner/ospar---skydd-av-denmarina-miljon-i-nordostatlanten/ospar---regional-atgardsplan-for-att-minska-marint-skrap-i-nordostatlanten.html
2
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De EU-medlemsländer som är parter i Helcom har beslutat om ett åtgärdsprogram
för Östersjön, Helcom Baltic Sea Action Plan (BSAP). BSAP är en strategi för att
återställa god ekologisk status i Östersjön till år 2021. Strategin antogs av alla
kuststaterna och EU år 2007. Målen är att:
1. Östersjön ska vara opåverkad av övergödning;
2. Östersjön inte ska påverkas av farliga ämnen;
3. Östersjöns biodiversitet ska ha en god status och att
4. havsbaserade aktiviteter ska utövas på ett miljövänligt sätt.
De av EU:s medlemsländer som är part i Ospar antog 2010 Nordostatlantens
miljöstrategi (NEAES) som består av strategiska mål för skydd av den marina miljön i
Nordostatlanten 2010–2020. De strategiska målen är i korthet följande:
1. att stoppa och förhindra till 2020 ytterligare förluster av biologisk mångfald i
Ospars havsområde;
2. att bekämpa övergödningen i Ospars havsområde;
3. att förhindra förorening av Ospars havsområde genom att kontinuerligt
minska utsläpp och läckage av farliga ämnen;
4. att förhindra och eliminera föroreningar och vidta nödvändiga åtgärder för att
skydda Ospars havsområde mot de skadliga effekterna av olje-och
gasverksamhet;
5. att förhindra förorening av Ospars havsområde från joniserande strålning;
6. att säkerställa en integrerad förvaltning av mänskliga aktiviteter för att minska
påverkan på den marina miljön;
7. att underlätta och samordna arbetet i berörda avtalsslutande länder för att
uppnå en god miljöstatus enligt EU: s havsmiljödirektiv till 2020.

Havs- och vattenmyndigheten ska på uppdrag av regeringen samordna svenska
myndigheter vid uppdatering av Helcoms aktionsplan för Östersjön (BSAP) och
Ospars miljöstrategi (NEAES). Uppdraget ska redovisas under 2021.
Åtgärdsprogrammet för havsmiljön och uppdateringen av programmet ska ta hänsyn
till Sveriges åtaganden i både BSAP och NEAES (de delar som är av relevans för
Västerhavet som en del i region Nordsjön).
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1.3.3 Svenska miljömålen
Arbetet med havsmiljöförvaltning, havsplanering, fiskepolitik och vattenförvaltning är
starkt kopplat till det nationella miljömålsarbetet och kommer vara viktiga verktyg för
att uppnå målen (Figur 4).

Figur 4. Havsmiljöförvaltning, havsplanering, EU:s fiskeripolitik samt vattenförvaltningen ger verktyg för att
uppnå god miljöstatus och våra nationella miljökvalitetsmål.

De 16 nationella miljökvalitetsmålen utgör den svenska politikens målsättningar inom
miljöområdet samtidigt som de inkluderar de miljökrav Sverige ska följa i form av EUlagstiftning och internationella överenskommelser. Havsrelaterade miljökvalitetsmål
inkluderar Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning, Giftfri
miljö och Ett rikt växt- och djurliv. En av de tio miljömålspreciseringarna under målet
Hav i balans samt levande kust och skärgård är att uppnå god miljöstatus enligt
havsmiljöförordningen. Nationell uppföljning av miljökvalitetsmålen visar att
majoriteten av målen troligtvis inte kommer att nås inom utsatt tid.
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1.3.4 Havsplanering
Att upprätthålla eller uppnå en god miljöstatus till år 2020 är beroende av en
fungerande havsplanering. Havsmiljöförvaltningen sätter miljömål, övervakar och tar
fram åtgärdsprogram för havsmiljön medan havsplaneringen är ett verktyg för att
avgöra hur utrymmet i havet bäst ska användas nu och i framtiden. Havsplanering
ska bidra till blå tillväxt, men också stödja arbetet med att nå god miljöstatus i EU:s
havsområden. Medlemsstaterna ansvarar nationellt för planering av sina havs- och
kustområden, men för att skapa gemensamma ramar för havsplaneringen antogs i
juli 2014 ett EU-direktiv (2014/89/EU). Medlemsstaterna ska göra en översyn av
planerna minst var tionde år. Havsplaner ska finnas i EU:s kuststater senast mars
2021. Lagkrav på nationell havsplanering har införts i 4 kap 10 § miljöbalken och
trädde i kraft den 1 september 2015 samt i havsplaneringsförordningen (SFS
2015:400).
I Sverige finns tre havsplaneområden; Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. I
december 2019 lämnade HaV in förslag på havsplaner för respektive område till
regeringen (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a). Havsplanerna omfattar större
delen av territorialhavet och svensk ekonomisk zon. I territorialhavet delar staten
planeringsansvar med kommunerna. I den ekonomiska zonen har staten ensamt
planeringsansvar.
I havsplaneringen har strategiska miljöbedömningar av de tre planförslagen gjorts för
att studera havsplanernas konsekvenser för havsmiljön (Havs- och
vattenmyndigheten, 2019b). Syftet med miljöbedömningen är att integrera
miljöaspekter i havsplanerna för att främja en hållbar utveckling. Miljöbedömningen
har gjorts utifrån kraven i 6 kap miljöbalken och syftar till att integrera miljöhänsyn i
havsplanerna.
Havsplanerna ska enligt 4 § havsplaneringsförordningen (2015:400) bland annat
bidra till att god miljöstatus i havsmiljön nås och upprätthålls.
Mer information om havsplanering finns att hämta på Havs- och vattenmyndighetens
hemsida: www.havochvatten.se.

1.3.5 Fiskeripolitik
Den nya gemensamma fiskeripolitiken, som gäller från den 1 januari 2014, ska
säkerställa att fiske- och vattenbruksverksamhet är miljömässigt hållbart på lång sikt
och förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen om att uppnå nytta i ekonomiskt,
socialt och sysselsättningshänseende samt bidra till att trygga
livsmedelsförsörjningen. Viktiga nya komponenter är bland annat att flerårig
ekosystembaserad förvaltning ska tillämpas, en målsättning om maximal hållbar
avkastning och ett gradvis införande av en skyldighet att landa alla fångster av
kvoterade arter. Den nya fiskeripolitiken innebär vidare att bevarandeåtgärder ska
genomföras i regionalt samarbete. Av särskild betydelse är att fiskerilagstiftningen
ska vara förenlig med miljölagstiftningen och att den uttryckligen ska bidra till god
miljöstatus i enlighet med EU:s havsmiljödirektiv.
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Genomförandet av havsmiljöförvaltningen ska på motsvarande sätt främja integrering
av miljöfrågor i annan politik såsom den gemensamma fiskeripolitiken.
Åtgärdsprogrammet för havsmiljön syftar till att fastställda miljökvalitetsnormer ska
kunna följas för fisk, skaldjur och fisksamhällen. Åtgärder ska vidtas inom den
gemensamma fiskeripolitiken samt genom nationella åtgärder, främst innanför
trålgränsen. Miljötillståndet och åtgärder inom andra områden i åtgärdsprogrammet
för havsmiljön, exempelvis övergödning eller farliga ämnen, påverkar också
förutsättningarna för att följa miljökvalitetsnormerna för fisk, skaldjur och
fisksamhällen.

1.3.6 Vattenförvaltningen
Arbetet med vattenförvaltningen täcker in allt grundvatten och ytvatten vilket omfattar
sjöar, vattendrag och kustvatten. Förvaltningen av havsmiljön samt
vattenförvaltningen har en geografisk överlappning i kustvattnet och delvis
gemensam målsättning om att god status ska nås, vilket dock i
havsmiljöförvaltningen uttrycks som god miljöstatus.
Målen i vattenförvaltningen är att nå en god vattenstatus, god tillgång till vatten och
att ingen försämring sker. Dessutom ska vattnen nyttjas på ett hållbart sätt. Eftersom
landbaserad belastning i hög grad påverkar havsmiljön så blir vattenförvaltningen
viktigt också för att nå god miljöstatus för havsmiljön.
Arbetet med vattenförvaltningen drivs, liksom havsmiljöförvaltningen, i
förvaltningsperioder om sex år där olika arbetsmoment återkommer. Den första
cykeln avslutades 2009, följande avslutades 2015, och nästa avslutas 2021. En
förvaltningsperiod inleds med att vatten kartläggs utifrån befintliga övervakningsdata.
Underlaget används sedan för att bedöma och klassificera vattnets tillstånd och
påverkan, fastställa vilka miljökvalitetsnormer som ska gälla och vilka åtgärder som
behöver vidtas för att nå normerna och bevara miljöstatus. På motsvarande sätt som
inom havsmiljöförvaltningen ska åtgärdsprogram tas fram inom vattenförvaltningen.3
De fem regionala vattenmyndigheterna ansvarar för att ta fram och besluta om
åtgärdsprogram för vattenförvaltningen. Havs- och vattenmyndigheten föreskriver om
hur åtgärdsprogrammen inom vattenförvaltningen ska redovisas och har ansvar för
rapporteringen till EU. Vattenförvaltningens åtgärdsprogram, liksom
åtgärdsprogrammet för havsmiljön riktas till myndigheter och kommuner.

1.3.7 Arter och livsmiljöer
Huvudsyftet med EU:s art- och habitatdirektiv (92/43/EEG) är att bidra till att
säkerställa den biologiska mångfalden genom bevarande av livsmiljöer samt vilda
växter och djur. Biologisk mångfald bidrar till det övergripande miljökvalitetsmålet om
en hållbar utveckling. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön kan i det sammanhanget
skapa förutsättningar för och bidra till att gynnsam bevarandestatus uppnås för
Åtgärdsprogrammen som tas fram med stöd av förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön (vattenförvaltningsförordningen). Vattenmyndigheternas hemsida är: www.vattenmyndigheterna.se.
3
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marina naturtyper och arter samt att de svenska åtagandena enligt art- och
habitatdirektivet fullgörs.

1.3.8 Kommunal planering
Översikts- och detaljplaner upprättas av kommuner. I planerna klargörs hur markoch vattenområden i kommunen lämpligen ska användas och hur den befintliga
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Åtgärdsprogrammet för
havsmiljön tillsammans med den nationella havsplaneringen och vattenförvaltningens
åtgärdsprogram utgör viktigt underlag för den fysiska planeringen i kommunerna.
Figur 5 sammanfattar den geografiska omfattningen av havsförvaltning,
vattenförvaltning, havsplanering och kommunala planer.

Figur 5. Geografiska omfattningen av havsförvaltning, vattenförvaltning, havsplanering och
kommunala planer (Havs- och vattenmyndigheten, 2015a).
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2

Miljöbedömningens utgångspunkter och
tillvägagångssätt

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön ska enligt 24 § havsmiljöförordningen (2010:1
341) revideras av Havs- och vattenmyndigheten vart sjätte år. Vidare anger
miljöbalken 6 kap. att en strategisk miljöbedömning ska genomföras för de planer
och program som bedöms kunna innebära betydande miljöpåverkan. Processen för
strategisk miljöbedömning innehåller ett flertal steg som redovisas i detta kapitel.

2.1

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Det första steget i miljöbedömningsprocessen är att undersöka om det uppdaterade
åtgärdsprogrammet kan tänkas innebära betydande miljöpåverkan enligt 4 §
miljöbedömningsförordningen.
Resultatet av undersökningen visade att en övervägande del av
miljökonsekvenserna av programmet bli positiva för havsmiljön. Åtgärdsprogrammet
bedöms dock kunna innebära påverkan på andra intressen såsom kulturmiljövärden
eller energianvändning. Utifrån resultatet av undersökningen har Havs- och
vattenmyndigheten gjort bedömningen att en strategisk miljödömning, enligt 6 kap. 619 §§ miljöbalken, av det uppdaterade Åtgärdsprogrammet för att uppnå god
miljöstatus i Nordsjön och Östersjön ska genomföras. Bedömningen grundas på tre
punkter:
1. Havmiljödirektivet kräver att ett program tas fram.
2. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ska fastställa programmet.
3. Programmet kan anses påverka kommande tillstånd för verksamheter eller
åtgärder som kan påverka miljön och programmets syfte är att skapa en stor, positiv
miljöpåverkan.
För ett mer utförligt motiv för respektive punkt se det särskilda beslutet om
åtgärdsprogrammet för havsmiljön kan innebära betydande miljöpåverkan.
Det särskilda beslutet om att åtgärdsprogrammet för havsmiljön kan innebära
betydande miljöpåverkan fattades av HaV under våren 2020 och finns tillgängligt för
allmänheten på HaV:s hemsida.

2.2

Avgränsning

En viktig del av miljöbedömningsprocessen är avgränsningen. Att avgränsa och
fokusera arbetet med miljöbedömningen är emellertid inte något som görs en gång
för alla. Under hela processen ställs frågor om vad som är relevant, vad som behöver
belysas ytterligare och vad som kan avföras från miljöbedömningen. Revideringen av
åtgärdsprogrammet och miljöbedömningen görs iterativt och frågor om lämplig
avgränsning väcks inom båda processerna. Skälet till att en avgränsning görs är att
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koncentrera arbetet med miljöbedömningen till de miljöfrågor som är mest relevanta
för genomförandet av åtgärdsprogrammet. Avgränsningen har i detta fall fokuserat
på geografisk avgränsning, betydande miljöeffekter, tidsmässig avgränsning,
alternativ (se kapitel 3) samt omfattning och detaljeringsgrad.
Geografisk avgränsning
Det geografiska område som åtgärdsprogrammet innefattar är delområdena
Nordsjön och Östersjön (Figur 1). Miljöpåverkan i havsområden utanför dessa
gränser kan dock troligtvis uppstå för vissa miljöaspekter och har i de fallen
inkluderats i de specifika bedömningarna.
Betydande miljöeffekter
De miljöaspekter som åtgärdsprogrammet bedömts kunna innebära betydande
miljöpåverkan för (direkt eller indirekt, tillfälligt eller bestående, samt genom
kumulation) är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vatten
Biologisk mångfald
Jord
Kulturmiljö
Landskap
Befolkning och människors hälsa
Luft
Klimat
Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar (inklusive avfall)

Bedömningen är att betydande miljöeffekter inte kan komma att uppstå för
aspekterna mark och bebyggelse. Tabell 2 redovisar motiven till denna bedömning.
Tabell 2. Motiven till bedömningen av aspekterna mark respektive bebyggelse i avgränsningen.

Aspekt

Beskrivning av aspekten

Motiv till bedömningen

Mark

Denna aspekt fångar upp de
markanspråk som görs av urbana eller
mänsklig påverkan på jordbruksmark,
skogsmark, och andra semi-naturliga
eller naturliga marker4.

ÅP bedöms inte påverka denna aspekt
då den i första hand rör terrestra miljöer.
Förslagsvis tas den med i
miljöbedömningarna av
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram.

Bebyggelse

En byggnad som har ett synnerligen
högt kulturhistoriskt värde eller som
ingår i ett bebyggelseområde med ett
synnerligen högt kulturhistoriskt värde
kan skyddas som byggnadsminne. Det
kan gälla såväl bostadshus som
industrianläggningar, parker och broar.

Inga åtgärder i ÅP förväntas påverka
bebyggelse.

European Environment Agency, 2019. Land take. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/landtake-3. Hämtad: 25 maj 2020.
4
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Tidsmässig avgränsning
Åtgärdsprogrammet utgörs av en del i en iterativ process i sexårsintervaller (Figur 2).
Det gör att vissa av de föreslagna åtgärderna kommer att initieras och slutföras inom
ramen för programperioden medan andra åtgärder kommer att initieras men de
slutliga effekterna kommer inte att kunna ses förrän efter att detta åtgärdsprogram
avslutats. Detta gör att bedömningen av konsekvenserna på kort sikt har utgått från
perioden som uppdateringen av åtgärdsprogrammet avser vilket är år 2027 (dvs. då
MKN ska kunna följas) samt på lång sikt fram till år 2050 (vilket är generationsmålet i
det svenska miljömålsarbetet).
Omfattnings och detaljeringsgrad
Miljöbedömningen omfattar enbart de åtgärder som ingår i uppdateringen av
åtgärdsprogrammet (se Figur 3). Motivet till detta är att miljöbedömningen på så sätt
motsvarar EU-kommissionens instruktion för den ekonomiska analysen av det
uppdaterade åtgärdsprogrammet.
Vid framtagandet av ett nationellt åtgärdsprogram finns begränsade möjligheter att i
detalj bedöma förväntade konsekvenser av respektive åtgärd på en viss plats. Enligt
38 § i havsmiljöförordningen kan även vissa frågor 5 6 lyftas till gemenskapsnivå.
Kunskapsunderlaget gällande flera av miljökvalitetsnormerna, till exempel
undervattensbuller, är också för närvarande begränsat. Beskrivningen av
miljöeffekter har generellt getts samma detaljeringsgrad som åtgärdsprogrammet i
övrigt. Åtgärdsprogrammet har i stora delar formulerats på en övergripande nivå, och
fokus i miljöbedömningen har därför varit att redovisa konsekvenser ur ett nationellt
och strategiskt perspektiv.
Bedömningsgrunderna för aspekterna vatten, biologisk mångfald och jord baseras på
berörda miljökvalitetsnormer enligt HVMFS 2012:18, dvs. varje åtgärd har bedömts
utifrån den enskilda åtgärdens möjlighet till måluppfyllelse för relevant
miljökvalitetsnorm inom respektive aspekt (se Bilaga A. Bedömningsgrunder). I
enlighet med 19 § 4 havsmiljöförordningen (2010:1341) tillämpas dock inte normerna
A.1, B.1, D.1, D.2 och D.3 i kustvatten, eftersom de parametrar som rör kustvattnets
kvalitet omfattas av vattenmiljödirektivet.
Åtgärder som i teorin bidrar till måluppfyllelse för en sådan norm, men som är mycket
lokala och/eller kustnära, har i flera fall inom föreliggande MKB bedömts vara ickerelevanta för en specifik aspekt eftersom åtgärdens påverkan utanför kustvattnet
bedöms vara begränsad eller obefintlig. Dessa frågor är viktiga att adressera i
samarbetet med åtgärdsprogrammet inom vattenförvaltningen, eftersom direktiven
överlappar varandra i kustzonen.
Havsmiljöförordningen 38 §: Om ett problem som påverkar miljötillståndet i Nordsjön eller Östersjön inte kan
lösas med åtgärder enligt ett åtgärdsprogram, eller om problemet har samband med annan unionspolitik eller ett
internationellt avtal, ska Havs- och vattenmyndigheten informera regeringen om detta och till regeringen lämna
ett sådant underlag eller sådana rekommendationer som avses i artikel 15.1 i havsmiljödirektivet. Förordning
(2011:641).
5

6

Inledande pkt 31, Havsmiljödirektivet 2008/56/EG
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På en mer övergripande eller strategisk nivå finns större möjligheter att hantera
frågor i ett systemperspektiv. Miljöbedömningen kan i detta fall bidra till tillämpning av
havsmiljödirektivets ekosystemansats genom att till exempel bevarande och
nyttjande av biologisk mångfald sätts i ett större sammanhang, för att även kunna se
vilka effekter olika åtgärder har på andra ekosystem eller områden än de som står i
fokus för en specifik åtgärd7.

2.3

Samråd

Under juni månad 2020 genomfördes ett samråd om undersökningen och
avgränsning av bedömningen mellan Havs- och Vattenmyndigheten,
Naturvårdsverket och elva andra centrala myndigheter samt 21 länsstyrelser. Det
urval av myndigheter som ansågs berörda gjordes utifrån vilka myndigheter som
allmänt berörs av Havs- och Vattenmyndighetens verksamhet. Samrådet
genomfördes med ett digitalt utskick där möjlighet gavs att ge skriftliga synpunkter på
samrådsmaterialet. Samrådsunderlaget innehöll en beskrivning av miljöbedömning
samt förslag till innehåll, omfattning och detaljeringsgrad av MKB:n med en översikt
av den förväntade betydande miljöpåverkan som åtgärdsprogrammet för havsmiljön
bidrar till.
Synpunkter på förslaget till innehåll och avgränsning av MKB:n lämnades av 20 st
samrådsparter och har sammanfattats i ”Synpunkter på avgränsningssamrådet” som
finns tillgänglig via Havs- och vattenmyndighetens hemsida:
www.havochvatten.se/remiss-åph2020, tillsammans med samrådsunderlaget. Havsoch vattenmyndigheten har i så stor utsträckning som möjligt beaktat inkomna
synpunkter i miljöbedömningen och arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen.
Samråd om det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön genomförs under
november 2020 – april 2021 genom ett digitalt utskick till samrådsparter. I detta
samråd inkluderas även samråd om miljökonsekvensbeskrivningen. Under februari
månad planeras nationella samrådsmöten för myndigheter samt bransch- och
intresseorganisationer där representanter från vattenmyndigheterna och Havs- och
vattenmyndigheten (representanter för såväl havsmiljöförvaltning som havsplanering)
presenterar sina samrådsmaterial gemensamt. Under hösten 2021 kommer Havsoch vattenmyndigheten publicera en sammanställning av inkomna synpunkter på
hemsidan.
De synpunkter som inkommer på innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen kommer
att beaktas vid beslut om det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön som
tas av Havs- och vattenmyndigheten senast den 31 dec 2021 och redovisas i
beslutet eller i en särskild handling (jfr 6 kap. 16 § miljöbalken).

Naturvårdsverkets rapport 5782, Ekosystemansatsen – en väg mot bevarande och hållbart nyttjande av
naturresurser (2007)
7
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2.4

Miljöbedömningens tillvägagångssätt

2.4.1 Miljöbedömning och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning
Miljöbedömningen har skett parallellt med framtagandet av åtgärderna och
dokumenterats i faktablad för respektive åtgärd. För att kunna göra kvalificerade
bedömningar av vilka miljöeffekter och miljökonsekvenser som kan uppkomma av
åtgärdsprogrammet har sakkunniga inom olika miljöområden ingått i
projektorganisationen. Sett till åtgärdsprogrammets övergripande karaktär har
bedömningarna i huvudsak utgjorts av kvalitativa bedömningar och resonemang (se
avsnitt bedömningsgrunder nedan). I miljöbedömningen har både direkta och
indirekta effekter av uppdateringen av åtgärdsprogrammet gjorts.
För att beskriva den betydande miljöpåverkan av en plan eller ett program används
ofta begreppen påverkan, effekt och konsekvens. I vardagligt tal är orden delvis
synonymer till varandra men i MKB-sammanhang används de med skilda betydelser:
Påverkan: är den förändring av fysiska eller beteendemässiga
förhållanden som planens genomförande medför.
Effekt: är den förändring i miljön som påverkan medför, som till
exempel förlust av betydelsefulla naturmiljöer eller luftföroreningar.
Konsekvens: är den verkan de uppkomna effekterna har på en viss
företeelse, till exempel klimatet, människors hälsa eller biologisk
mångfald. Bedömningen av konsekvenser utgår ifrån till exempel
miljömål eller riktvärden som operationaliseras till bedömningsgrunder.
Bedömningsgrunder
Det finns två huvudsakliga ”typer” av bedömningar som kan användas vid
upprättande av MKB – målledda respektive baselineledda (jfr Therivel, 2010). De
målledda bedömningsgrunderna tillämpas vanligen på en mer strategisk nivå
(översiktsplaner, länstransportplaner och nationella planer) medan baselineledda
används för specifika miljöbedömningar. Utifrån åtgärdsprogrammets strategiska och
övergripande karaktär har målledda bedömningsgrunder tillämpats denna
miljökonsekvensbeskrivning. Vidare utgår tillämpningen av denna ansats i
miljöbedömningen på 6. kap 11 § 3d p. Detta gör att miljöbedömningens
bedömningsgrunder i huvudsak bygger på de nationella miljökvalitetsmålen samt
miljökvalitetsnormer för de aspekter för vilka normer finns (se Tabell 3). Samtidigt är
det viktigt att notera, att då måluppfyllelsen beror på många fler faktorer än vad HaV
har möjlighet att påverka, utvärderas programmet utifrån i vilken mån de enskilda
åtgärderna i uppdateringen bidrar till att målen kan nås (Tabell 4). I bilaga A
redovisas de fullständiga bedömningsgrunderna för respektive aspekt.
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Tabell 3. Utgångspunkter för bedömningsgrunder för de olika miljöaspekterna. För mer detaljerade
bedömningsgrunder se Bilaga A.
Miljökvalitetsmål

Kombination av miljökvalitetsmål och
miljökvalitetsnormer

Kulturmiljö

Vatten

Landskap

Biologisk mångfald

Befolkning och människors hälsa

Jord

Luft
Klimat
Hushållning med naturresurser och materiella
tillgångar (inklusive avfall)

Tabell 4. Skala för miljöbedömningens bedömningsgrunder.
Bidrar i hög grad till
måluppfyllelse

Åtgärdsprogrammet bedöms tydligt bidra till uppfyllelsen av de mål som ligger till
grund för den specifika miljöaspekten.

Bidrar i viss grad till
måluppfyllelse

Åtgärdsprogrammet bedöms ha potential att bidra till uppfyllelsen av de mål som
ligger till grund för den specifika miljöaspekten.

Varken bidrar eller
motverkar till
måluppfyllelse

Åtgärdsprogrammet bedöms inte påverka den specifika miljöaspekten.

Motverkar i viss
grad måluppfyllelse

Åtgärdsprogrammet bedöms, på en övergripande nivå, inte bidra till att uppfylla
målen som ligger till grund för den specifika miljöaspekten.

Motverkar i hög grad
måluppfyllelse

Åtgärdsprogrammet bedöms, på en övergripande nivå, motverka en uppfyllnad av
målen som ligger till grund för den specifika miljöaspekten.

Osäkerheter
Miljökonsekvensbeskrivningar är alltid förknippade med osäkerheter. Det finns dels
genuina osäkerheter i alla antaganden om framtiden och dels finns det osäkerheter
förknippade med analytisk kvalitet och kunskapsläge, så kallade hävbara
osäkerheter.
I detta fall beror de genuina osäkerheterna främst i att det uppdaterade
åtgärdsprogrammet sträcker sig över ett stort geografiskt område som gränsar till
många olika aktörer både nationella (kommuner) och internationella (andra stater).
Vidare syftar uppdateringen av åtgärdsprogrammet till miljöförändringar som ligger
lägre bort i tiden än programperioden som är sex år. Det innebär att det kommer att
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ske samhällsförändringar som vi inte kan förutse idag men som kan komma att
påverka åtgärdsprogrammets verkningsfullhet ur miljösynpunkt.
De hävbara osäkerheterna ligger i att de underlag och källor som använts för
miljöbedömningen kan vara behäftade med olika brister. Prognoser och beräkningar
kan exempelvis vara missvisande på grund av felaktiga antaganden, felaktiga
ingångsvärden eller begränsningar och brister i bakomliggande modeller. Arten och
omfattningen av osäkerheter framgår heller inte alltid av källrapporterna. En viktig del
i miljöbedömningsprocessen är därför samrådet som utgör en extern granskning från
myndigheter, organisationer och allmänhet. Synpunkter som kommer in under
samrådet kommer därför att påverka miljöbedömningens omfattning, dess sakliga
innehåll med mera. De hävbara osäkerheterna i miljöbedömningen kommer att
minska allt eftersom planeringsprocessen fortgår. Det vill säga allt eftersom
kunskapsläget för olika aspekter ökar, i och med framtida fördjupade utredningar,
kommer de hävbara osäkerheterna att minska.

2.4.2 Information om betydande miljöpåverkan i annat land
De åtgärder som vidtas med avseende på havsmiljön i områdena Östersjön och
Nordsjön har generellt en gränsöverskridande påverkan, då havsområdena gränsar
till ett flertal andra stater. Havsmiljödirektivet och havsmiljöförordningen anger att
medlemsstaterna bör beakta eventuell gränsöverskridande påverkan av
åtgärdsprogrammen för havsmiljön, minimera risken för skada och verka för positiv
påverkan. Staterna bör därför samarbeta och sträva efter att följa ett gemensamt
tillvägagångssätt, bland annat om åtgärdsprogrammen .
Därutöver gäller enligt Esbokonventionens protokoll och 6 kap. 13 § miljöbalken att
samråd ska ske med andra länder i samband med planer och program som har en
gränsöverskridande påverkan. Naturvårdsverket är enligt 21 §
miljöbedömningsförordningen (2017:966) ansvarig myndighet för gränsöverskridande
samråd. Naturvårdsverket informerades skriftligt den 23 april 2020 om att
åtgärdsprogrammet för havsmiljön kan komma att medföra betydande miljöpåverkan
i annat land.

2.4.3 Information om att åtgärdsprogrammet för havsmiljön antagits
Information om att åtgärdsprogrammet för havsmiljön antagits kommer göras
tillgänglig för samrådsparter via utskick. Beslutet och underlaget för beslutet kommer
även att översändas till Naturvårdsverket som ska informera annan berörd stat om
beslutet.

- 46 -

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN

2.4.4 Uppföljning
Hur uppföljningen av åtgärdsprogrammet för havsmiljöns genomförande ska ske är
vid utarbetandet av denna MKB inte klart utan kommer att arbetas fram under
samrådsperioden. I så stor utsträckning som möjligt kommer dock befintlig
övervakning och rapportering användas för uppföljning, exempelvis:
•
•
•
•
•

Rapportering till EU-kommissionen.
Havs- och vattenmyndighetens övervakningsprogram (Havs- och vattenmyndigheten 2014a), som också finns att hämta via myndighetens hemsida:
https://www.havochvatten.se/hmd-overvakning.
Rapportering inom de regionala havskonventionerna, Ospar och Helcom.
Uppföljning av Sveriges miljömål.

Uppföljningen av åtgärdsprogrammet för havsmiljön och dess effekt möjliggör en
utvärdering av den betydande miljöpåverkan liksom av eventuell negativ
miljöpåverkan som uppstår till följd av programmets genomförande. Det ger Havsoch vattenmyndigheten möjlighet att justera åtgärder i nästkommande
åtgärdsprogram för havsmiljön.
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3

Alternativ

3.1

Om alternativ i det uppdaterade åtgärdsprogrammet

En MKB ska enligt 6 kap. 11 § miljöbalken identifiera, beskriva och bedöma rimliga
alternativ med hänsyn till programmets syfte och geografiska räckvidd.
Sett till det faktum att den geografiska räckvidden av åtgärdsprogrammet för
havsmiljön regleras av havsmiljödirektivet (Figur 1) kan det därför enbart vara
relevant att söka och överväga alternativa utformningar av åtgärdsprogrammets
innehåll. Vid bedömning av vad som i lagens mening kan anses vara ”rimliga
alternativ” behöver hänsyn bland annat tas till hur preciserat programmets syfte är i
det aktuella planeringsskedet.
Att söka rimliga alternativ, utvärdera dem och välja alternativ har utgjort en central
del av själva programarbetet. Under 2019-2020 har förslag till åtgärder i
åtgärdsprogrammet tagits fram och sammanställts. Förslag på möjliga nya åtgärder
har listats utifrån flera olika källor, bland annat från pågående forskningsprojekt,
genom att titta på andra länders åtgärder, genom internationellt samarbete inom
havsregionerna (Helcom, Ospar), och baserat på brister som uppmärksammats i EUkommissionens granskning av åtgärdsprogrammet från 2015. Möjlighet gavs också
att hösten 2019 skicka in förslag via ett formulär på Havs- och vattenmyndighetens
websida. Myndigheten ordnade också en forskarkonferens 2019 med syfte att lyfta
möjliga åtgärder. En referensgrupp, bestående av myndigheter och länsstyrelser, har
bjudits in till informationsmöten och till diskussioner om åtgärdsförslagen. Externa
uppdrag har också lagts ut för att få underlag och data för att kunna:

•

Bedöma hur långt det är kvar för att kunna följa miljökvalitetsnormerna, samt
identifiera betydande faktorer som gör att miljökvalitetsnormerna inte kan följas.

•

Analysera hur långt redan existerande (beslutade eller pågående) åtgärder
kommer att räcka.

•

Vid behov identifiera ytterligare åtgärder för att kunna följa
miljökvalitetsnormerna.

•

Analysera om de förslagna åtgärderna är tekniskt genomförbara, hållbara,
kostnadseffektiva och i andra hänseenden lämpliga eller har bieffekter.

Processen utmynnade i en lista över förslag på möjliga åtgärder (redovisade i form
av faktablad). Totalt identifierades 46 förslag på åtgärder. Därefter gjordes en
värdering av åtgärdsförslagens potential att bidra till att uppfylla åtgärdsprogrammets
syfte (se kapitel 1). De åtgärder som tillsammans uppfyllde syftet bildade därmed vad
som nedan kallas för åtgärdsalternativet (det vill säga de uppdaterade delarna av
åtgärdsprogrammet). Syftet begränsar på så sätt vad som kan betraktas som reella
alternativ. De åtgärder som inte bedömdes ha en tydlig potential att uppfylla syftet
med åtgärdsprogrammet lades därför åt sidan. Detta gör att det inte bedömts som
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rimligt att utforma ett komplett parallellt alternativ till åtgärdsalternativet i
miljöbedömningen.
Utöver åtgärdsalternativet ska miljökonsekvensbeskrivningen även beskriva
miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om det aktuella
åtgärdsprogrammet inte genomförs. Denna beskrivning benämns ofta vardagligt som
nollalternativ. I avsnitt 3.3 beskrivs vad som utgör nollalternativet för det uppdaterade
åtgärdsprogrammet för havsmiljön.

3.2

Åtgärdsalternativ

Åtgärdsalternativet utgörs av de nya åtgärder som föreslås i det uppdaterade
åtgärdsprogrammet för att uppnå miljökvalitetsnormerna för havsmiljön och på sikt
god miljöstatus (Tabell 1).

3.3

Nollalternativ

I en miljökonsekvensbeskrivning ska det ingå uppgifter om miljöförhållandena och
miljöns sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs. Denna
beskrivning kallas ofta för nollalternativ.
I fallet med det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön finns det ett beslutat
åtgärdsprogram för perioden 2015-2021 (Tabell 5).
Som framgår av avsnitt 1.2 och Figur 3 kan det uppdaterade åtgärdsprogrammet
betraktas som en utökning av det pågående åtgärdsprogrammet. Det innebär att
flera av åtgärderna i det pågående åtgärdsprogrammet kommer att fortgå och ingå
uppdateringen. Vidare kan, i några fall, åtgärder i det föregående åtgärdsprogrammet
komma att modifieras.
Samtidigt innebär åtgärdsprogrammens konstruktion, där de uppdateras var sjätte år,
att varje uppdatering tillför ett nytt lager med åtgärder till åtgärdsprogrammet. Detta
gör att nollalternativet för åtgärdsprogrammet för havsmiljön kommer att öka i
omfattning och komplexitet för varje uppdatering som sker vart sjätte år (Figur 3 och
Figur 6).
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SMB Åtgärdsprogram för havsmiljön

Nya åtgärder =
program/åtgärdsalternativ

Pågående
åtgärder =
nollalternativet

Programperiod
År 0

År 6

År 12

År 18

År 24

Figur 6. Visualisering av Nollalternativets omfattning över tid.

Utifrån ovanstående resonemang bedöms miljöförhållandena och miljöns sannolika
utveckling, om uppdateringen av åtgärdsprogrammet inte genomförs eller beslutas,
vara samma som konsekvenserna av det alternativ som benämns programalternativ i
MKB:n av det föregående åtgärdsprogrammet.
I kapitel 2.4 i förslaget till uppdaterat åtgärdsprogram (Havs- och vattenmyndigheten
2020) ges en lägesbeskrivning av respektive åtgärd i det föregående programmet.

Tabell 5. Nollalternativets åtgärder dvs. åtgärder i det föregående åtgärdsprogrammet.
Nummer i det
föregående
programmet

Namn på åtgärden

ÅPH 1

Ta fram ett pilotprojekt för att utveckla metoder för kontroll och lokal bekämpning av invasiva främmande
arter

ÅPH 2

Utveckla tekniskt verktyg för att i ökad grad tillgängliggöra samt komplettera information om främmande arter

ÅPH 3

Utveckla ett nationellt varnings- och responssystem för tidig upptäckt av nya invasiva främmande arter samt
hanterings- och beredskapsplaner för dessa

ÅPH 4

Införa nya fiskebestämmelser för att freda särskilt hotade kustlekande bestånd innanför trålgränsen i
Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

ÅPH 5

Införa nya fiskebestämmelser som syftar till att fisket innanför trålgränsen bedrivs mer artselektivt i
Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

ÅPH 6

Införa fiskebestämmelser som syftar till att minska fisketrycket på kustlevande bestånd innanför trålgränsen i
Skagerrak, Kattegatt och Östersjön som behöver stärkt skydd men som kan fiskas till viss del

ÅPH 7

Utreda var ytterligare fredningsområden bör inrättas i kustområdena, samt inrätta sådana områden.
Kustlänsstyrelser bistår Havs- och vattenmyndigheten i att utreda var ytterligare fredningsområden bör
införas i kustområdena

ÅPH 8

Utreda för vilka arter och under vilken tid på året som generella fredningstider bör införas för kustfisk, samt
inrätta sådana

ÅPH 9

Anpassa fiskeflottans kapacitet till tillgängliga fiskemöjligheter i vissa flottsegment
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ÅPH 10

Utreda möjligheter att påverka den interna näringsbelastningen, lokalt i övergödda vikar och fjärdar samt i
egentliga Östersjön

ÅPH 11

Utreda möjligheten att finansiellt ersätta nettoupptag av kväve och fosfor ur vattenmiljön genom odling och
skörd av blå fånggrödor där det är möjligt i de havsområden som inte uppnår god miljöstatus, samt stimulera
tekniker för odling och förädling av så kallade blå fånggrödor

ÅPH 12

Stimulera vattenbrukstekniker som inte innebär nettobelastning i de havsområden som inte uppnår god
miljöstatus

ÅPH 13

Ta fram en vägledning kring hur förändrade hydrografiska förhållanden påverkar biologisk mångfald och
ekosystem

ÅPH 14

Ta fram en vägledning för kommunal havs- och kustplanering enligt Plan- och bygglagen

ÅPH 15

Ta fram vägledning riktad till myndigheter, verksamheter och allmänheten i övrigt för omhändertagande av
farliga ämnen och påväxt på fartygsskrov

ÅPH 16

Fördela medel för tillsynsprojekt av förorenade sediment vid de ur havsmiljöns perspektiv mest angelägna
områdena; Sammanställa erfarenheter från riskanalys och riskhantering av förorenade sediment vid dessa
och redan genomförda objekt; Verka för att sediment i större utsträckning ska ingå i de utredningar som görs
av förorenade områden; Harmonisera tillgänglig miljögiftsdata i marina sediment till både innehåll och format
samt göra dessa data åtkomliga

ÅPH 17

Kartlägga orsaker till förekomsten av fortsatt tillförsel av tributyltenn (TBT) och dess nedbrytningsprodukter i
havsmiljön; utreda behov av ytterligare reglering för att förhindra spridning av TBT till havsmiljön samt verka
för att den reglering utredningen förespråkar tas fram; Utreda behov av och utifrån identifierade behov ta
fram vägledning för att förhindra spridning av TBT till havsmiljön

ÅPH 18

Identifiera de ämnen som kan förekomma i utgående vatten från avloppsreningsverk i sådana halter att de
riskerar att påverka havsmiljön negativt. Vidare, att med avseende på de identifierade riskerna, utreda behov
av och utifrån sådana behov ta fram generella utsläppskrav/vägledande riktvärden, tillämpliga kontroll/mätmetoder samt vägledning för tillsyn och prövning

ÅPH 19

Främja en effektiv och hållbar insamling och mottagning av förlorade fiskeredskap samt förebygga förlusten
av nya

ÅPH 20

Ta fram en riktad nationell informationskampanj till allmänhet och konsumenter om vanligt förekommande
skräpföremål i den marina miljön, dess negativa påverkan på miljön samt kopplingen till konsumenternas
beteende

ÅPH 21

Stödja initiativ som främjar, organiserar och genomför strandstädning i särskilt drabbade områden

ÅPH 22

Bedriva strategiskt arbete genom inkludering av marint skräp i relevanta avfallsplaner och program inklusive
de kommunala avfallsplanerna, där avfallshanteringens betydelse för uppkomst av marint skräp belyses.
Materialströmmar av plast behöver prioriteras och styrmedel utredas i syfte att minska förekomsten av
plastföremål som skräp i den marina miljön

ÅPH 23

Vid revidering av de kommunala avfallsplanerna identifiera och belysa hur avfallshanteringen kan bidra till att
minska uppkomsten av marint skräp samt sätta upp målsättningar för ett sådant arbete

ÅPH 24

Ta fram övergripande ramar för nationella åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper i marin miljö samt
samordna arbetet nationellt

ÅPH 25

Ta fram kunskapsuppbyggande program för hotade arter och naturtyper i marin miljö samt samordna arbetet
nationellt

ÅPH 26

Utveckla vägledning för vad förvaltningsdokument för marina skyddade områden ska innehålla

ÅPH 27

Utifrån riktlinjer och kriterier framtagna i Havs- och vattenmyndighetens nationella plan för marint
områdesskydd inrätta nya marina skyddade områden i tillräcklig geografisk omfattning med lämpliga
förvaltningsåtgärder för att de nya områdena ska kunna hjälpa till att nå god miljöstatus enligt
havsmiljöförordningen
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ÅPH 28

Införa förvaltningsåtgärder i marina skyddade områden (befintliga/nya, där sådana inte finns idag)

ÅPH 29

Ta fram en samordnad åtgärdsstrategi mot fysisk påverkan och för biologisk återställning kustvattenmiljön i

ÅPH 30

Utveckla metoder för ekologisk kompensation och restaurering av marina miljöer

ÅPH 31

Genomföra restaureringsåtgärder för ålgräs i Västerhavet

ÅPH 32

Rapportera vilka åtgärder som genomförts och hur dessa påverkar miljökvalitetsnormerna för havsmiljön
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4

Nuläge

4.1

Vatten

Förklaring av aspekten: aspekten vatten har en mycket vid tolkning i vilken vatten i
mark, sjöar, hav och vattendrag ingår. Vatten i sjö, vattendrag och hav utgör
livsmiljöer för en stor del av våra levande organismer.
Vattnet i Nordsjön och Östersjön skiljer sig mycket åt, bland annat avseende salthalt,
näringsämnen och plankton. Vattenmassorna är sammankopplade, men skillnaderna
ger olika förutsättningar för det marina livet i de olika havsområdena. Östersjön, som
är ett grunt och bräckt innanhav, har främst problem med övergödning,
algblomningar och miljögifter, även om problematiken varierar mellan olika delar av
havsområdet. Nordsjön och Västerhavet däremot är salt, artrikt och har jämförelsevis
god vattenomsättning, undantaget instängda fjordar och vikar. Nordsjöns och
Västerhavets huvudsakliga problematik grundar sig främst i dess stora påverkan från
fiskeverksamhet, vilket påverkar allt från artsammansättning och storleksfördelning
till mängden fintrådiga alger i de grundare vikarna. Havsområdets ekosystem lider
fortfarande från en tidigare omfattande användning av giftiga båtbottenfärger.
I Havs- och vattenmyndighetens statusbedömning (2018) bedöms god miljöstatus
inte uppnås för övergödning, farliga ämnen och marint skräp i bedömda
havsområden (Tabell 6).
Tabell 6. Sammanfattning av relevanta (för aspekten) övergripande bedömningar i Havs- och
vattenmyndighetens rapport Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023 (Havs- och
vattenmyndigheten, 2018).

Belastningar

Deskriptorer

Status

Övergödning

God miljöstatus uppnås inte. På västkusten är det endast Skagerraks utsjövatten
som bedöms ha god miljöstatus, och i Östersjön endast kustvattnen i norra delarna
av Bottenhavet respektive Bottenviken. I Västerhavet ligger dock
bedömningsresultaten för övriga områden ofta nära gränsen till god status och i
kustvattnen är det oftast bottenfauna och skadliga algblomningar som sänker
statusen. Status för Västerhavet är relativt likvärdig den bedömning som gjordes
2012. Alla svenska utsjöområden i Östersjön bedöms vara övergödda. Tillståndet i
Bottenhavet tycks ha försämrats något, bland annat på grund av tillförsel av
näringsämnen från Egentliga Östersjön men även på grund av klimatpåverkan.
Ändring i bedömning för Bottenviken jämfört med 2012 beror däremot främst på att
nya parametrar har tagits in i bedömningen, samt att tröskelvärdet för fosfor har
skärpts.

Farliga
ämnen

God miljöstatus uppnås inte. Detta beror på för höga halter i havsmiljön av flera
långlivade miljögifter. Halterna av många bedömda farliga ämnen i svenska hav är
dock i huvudsak oförändrade eller nedåtgående, främst eftersom förekomsten ofta är
kopplad till verksamheter som i dag är förbjudna eller kraftigt reglerade.

Marint skräp

God miljöstatus uppnås inte. Övervakningen av skräp på havsbottnen visar ingen
statistiskt signifikant nedåtgående trend någonstans. Därför nås inte god status i de
havsbassänger som övervakas för denna indikator. Övervakning av marint skräp
saknas i Bottenviken och Bottenhavet. Inte heller avseende strandskräp nås
sammantaget god miljöstatus, varken i Nordsjön eller Östersjön.
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4.2

Biologisk mångfald

Förklaring av aspekten: Biologisk mångfald avser variationsrikedomen bland
levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade,
marina och andra akvatiska ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta
innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.

Tillståndet för samtliga arter och artgrupper i Nordsjön och Östersjön varierar stort
geografiskt och kriteriemässigt. Tillståndet för tumlare är osäkert i både Östersjön
och Västerhavet, populationsstorleken är relativt stabil i Västerhavet men kritiskt låg i
Östersjön. Det saknas dock tillräcklig information om utbredning och hälsotillstånd för
att fullständigt kunna bedöma statusen för tumlare. Knubbsäl i Västerhavet och
gråsäl i Östersjön ökar och populationernas utbredning är stabil. Dock är situationen
för vikare fortsatt kritisk.
Fisksamhällena i både Östersjön och Västerhavet är ansträngda då majoriteten av
bestånden överfiskas, med vissa tecken på återhämtning. Tröskelvärden nås för
vissa bestånd av strömming, skarpsill och rödspätta i Östersjön och bland annat sill,
rödspätta, kummel och gråsej i Nordsjön. Storleksfördelningen av fisk är fortfarande
förskjuten till små individer, och en ökad storleksfördelning krävs för att uppnå god
miljöstatus. Trenden är positiv för Nordsjön och för kustfisksamhällena klaras
tröskelvärden i några av de undersökta områdena i Östersjön men i Västerhavet är
kustfisksamhällena lokalt ur balans. Kustpopulationen av torsk i Västerhavet har
fortfarande en mycket låg abundans.
Fungerande och välmående kustfisksamhällen är viktiga både socio-ekonomiskt och
ekologiskt. Kustfisk, särskilt större rovfisk, utgör en viktig del av näringsväven för ett
fungerande ekosystem. Rovfiskar påverkar hela näringsväven nedåt och har därför
en strukturerande effekt. Detta kan i sin tur även påverka övergödningssymptom, till
exempel kan avsaknad av rovfiskar leda till allvarligare övergödningseffekter (Havsoch vattenmyndigheten, 2015b).

- 54 -

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN

Status

Kommersiellt
nyttjad fisk och
skaldjur

God miljöstatus uppnås inte. Uttaget av flera arter av fiskar och skaldjur
bedöms vara för stort för att bestånden ska vara långsiktigt hållbara.
Dessutom påverkas andra delar av ekosystemet indirekt genom till exempel
oavsiktliga bifångster och skador på havsbottnarna. För vissa fiskbestånd i
Västerhavet är trenden positiv men för många bestånd i Östersjön, framför
allt de bottenlevande, är situationen fortfarande kritisk.

Främmande arter

God miljöstatus uppnås inte.

Fysisk påverkan

God miljöstatus uppnås inte, särskilt i kustområdena.

Pelagiska och
bentiska livsmiljöer

Bedömningarna är delvis osäkra och behöver utvecklas framöver.

Fisk

Situationen i svenska hav är fortfarande ansträngd. Storleksfördelningen för
de flesta arter är förskjuten till små individer. Dock finns tecken på viss
återhämtning och god miljöstatus uppnås för bland annat strömming,
skarpsill och rödspätta i Östersjön och bland annat sill, rödspätta, kummel
och gråsej i Västerhavet. Förbättringar syns även för kustfisk i några
kustområden.

Marina däggdjur

För tumlare är populationsstorleken relativt stabil i Västerhavet men kritiskt
låg i Östersjön. För säl är tillståndet delvis positivt. Knubbsäl i Västerhavet
och gråsäl i Östersjön ökar i antal, och deras utbredning är stabil.
Situationen för vikare är fortsatt kritisk, liksom för knubbsäl i Kalmarsund.

Fågel

Utvecklingen för de flesta fågelarter är positiv, men de arter som söker föda
på havsbotten uppnår inte god miljöstatus i vare sig Västerhavet eller
Östersjön.

4.3

Jord

Belastningar

Deskriptorer

Marina arter och livsmiljöer

Tabell 7. Sammanfattning av relevanta (för aspekten) övergripande bedömningar i Havs- och
vattenmyndighetens rapport Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023 (Havs- och
vattenmyndigheten, 2018).

Förklaring av aspekten: Denna miljöaspekt omfattar exempelvis organisk substans,
erosion, kompaktering och hårdgörning. Jord i denna kontext avser bottenytan och
underliggande substrat/sediment.

Bottenytan och ytsubstratet ger tillsammans med andra abiotiska komponenter,
såsom djup, vågexponering och salthalt, förutsättningar för olika marina organismer
att etablera sig och skapa livsmiljöer för andra organismer, eller att använda
bottenytan som rekryteringsområde eller en plats för födosök. Botten kan även
användas på olika sätt för mänsklig exploatering såsom utvinning av material,
bottentrålning eller etablering av exempelvis havsbaserad vindkraft. I många fall tas
botten bort, modifieras eller utökas för att till exempel fördjupa en farled eller bygga
en pirarm.
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Den största påverkan på bottenmiljöer i Östersjön kommer från övergödning och
syrebrist. Övergödningen leder till minskat siktdjup, ökad sedimentation och syrebrist
i framförallt Egentliga Östersjön. I Nordsjön och Västerhavet utgör bottentrålning en
stor negativ belastning för känsliga bottenmiljöer. I både Östersjön och Nordsjön är
belastningen från mänskliga aktiviteter, såsom hamnar, muddringar och anläggande
av konstruktioner i vattenområdet, hög.
Huvuddelen av våra biogena rev (såsom musselbankar), hårdbottnar och
mjukbottnar (ler-, silt- och sandbottnar) uppnår ej god status, men för Bottniska viken
uppnår merparten av mjukbottnarna god status. I områden djupare än 60 meter i
Östersjön uppnås god status ej främst på grund av rådande syrebrist.
De förorenande ämnen som släpps ut i Östersjön har ofta mjukbottnar som
slutdestination. Detta gäller särskilt för mer svårnedbrytbara ämnen som samlas och
ackumuleras över tid i sedimenten. Detta gäller även för marint skräp såsom plast.
Plastföroreningar som till exempel plastpåsar bryts så småningom ned till mikroplast
då det kan vara skadligt främst för djur som livnär sig på plankton.

4.4

Kulturmiljö

Förklaring av aspekten: Kulturmiljö avser hela den av människor påverkade miljön,
det vill säga som i varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter och
aktiviteter. En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till att omfatta en enskild
anläggning eller lämning, ett mindre eller större landskapsavsnitt, en bygd eller
region. Kulturmiljön omfattar inte bara landskapets fysiska innehåll utan även
immateriella företeelser som ortnamn eller sägner som är knutna till en plats eller ett
område. Kulturmiljön är en del av kulturarvet.

Sverige har ett omfattande kulturarv under vatten. Av Sveriges 1,8 miljoner
registrerade fornlämningar utgörs cirka 20 000 av maritima objekt. De flesta kända
fornlämningar på havets botten är vrak efter skepp och båtar, så kallade
fartygslämningar. Enligt kulturmiljölagen är en fartygslämning en fornlämning om den
är äldre än från 1850. Länsstyrelsen har dock möjlighet att förklara en fartygslämning
som är från 1850 eller senare för fornlämning om det finns särskilda skäl med
avseende på dess kulturhistoriska värde (Boverket, 2020a).
Det finns goda förutsättningar för att träkonstruktioner ska bevaras och konserveras i
Östersjön och Bottniska viken på grund av den låga salthalten och den låga
temperaturen. Tack var detta innehåller dessa områden världsunika, mycket
välbevarade försvarsanläggningar och skeppsvrak av trä. I västkustens vatten
angrips däremot trä av skeppsmask och därför finns endast ett litet antal vrak med
träskrov bevarade här.
I Sveriges hav finns även submarina landskap med sjunkna boplatser från
stenåldern, fartygsspärrar från vikingatid och medeltid samt rester efter hamnar,
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ankringsplatser och industrier. Spår efter boplatser från äldre stenålder finns på ner
till 40 meters djup i södra Östersjön och Kattegatt, boplatser som till följd av
vattennivåförändringar har hamnat under vatten. På havsbottnen längs kusten
utanför Österlen i Skåne finns även så kallade fossila skogar som består av
välbevarade rester från en cirka 11 000 år gammal tallskog.
Kust- och skärgårdslandskapen har till stor del präglats av de traditionella näringarna
fiske, sjöfart, jordbruk, industri och turism som i sin tur uppstått just där på grund av
kopplingen till havet. Värdefulla miljöer, landskap och byggnader är här knutna till
skärgårdsjordbruket, fiskelägen och badorter, hamnar, befästningar, fyr- och
lotsplatser samt kustanknuten industri. Längs Sveriges kuster, speciellt i södra
Sverige, finns gott om riksintressanta områden för kulturmiljövården.

4.5

Landskap

Förklaring av aspekten: Enligt Landskapskonventionen definieras landskap som
”ett område sådant det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av
påverkan och samspelet mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer”.

Sverige har en 700 mil lång kust och variationen i landskapet är stor. Ur ett
internationellt perspektiv är flera egenskaper hos de svenska skärgårdarna unika
eller ovanliga. Utmärkande drag för kust- och skärgårdsmiljöer är bland annat att de
har en långvarig kulturpåverkan, speciella geologiska förutsättningar och naturliga
störningar orsakade av närheten till havet. De har även en mångfald av
skogsbiotoper på öar som i många fall är av naturskogskaraktär med lång
trädkontinuitet. Ekosystemet kring Sveriges kuster är starkt präglat av att människan
har brukat marken under lång tid (Naturvårdsverket, 2005).
I landskapet förekommer det en stor variationsrikedom mellan de karga kusterna i
Bohusläns, de lummiga ädellövskogsmiljöerna i Blekinge, den småbrutna och
urbergspräglade karaktären hos Östergötlands och Stockholms skärgårdar,
Ångermanlands höga, skogiga kust och de låga öarna i Norrbotten. För naturvärden i
kust- och skärgårdsmiljöer är helhetsmiljöer och mosaikaspekter nyckelord. Av
denna anledning har riksobjekt för naturvård i skärgården ofta en stor utbredning,
eftersom det vanligvist är just helheten som är mest värdefull. Utöver naturvärden har
kust- och skärgårdsmiljöerna även stort värde för friluftsliv och kulturmiljövård. Längs
hela Sveriges kust finns det en många riksintressanta områden för naturvård- och
kulturmiljövård samt friluftsliv. Höga kusten, Stockholms och Östergötlands skärgård
och Bohusläns kust är några exempel på större riksintresseområden
(Naturvårdsverket, 2005).
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4.6

Befolkning och människors hälsa

Förklaring av aspekten: Miljöaspekterna befolkning och människors hälsa fångar
upp den sociala dimensionen av miljöbegreppet. Åtgärder kan leda till direkta och
indirekta effekter på människors välmående och hälsa. Befolkningen består av olika
grupper, utifrån ålder, kön socioekonomisk status etc. med olika behov och
förutsättningar. En förändring påverkar grupper olika, en kan gynnas medan en
annan missgynnas.

Havet bidrar till människors välmående genom bland annat livsmedel, inkomst,
upplevelsevärden och fysisk aktivitet. Dessa är således aspekter som kan påverkas
av åtgärdsprogrammet för havsmiljön.
När det gäller miljögifter är antalet kemiska ämnen som idag används i produktion av
kemiska produkter och varor mycket stort och det råder brist på kunskap om dess
effekter, användning och exponering. Forskning visar på samband mellan
folksjukdomar och påverkan från industrikemikalier som vi utsätts för i låga doser
under lång tid (KEMI, 2020). Förorenade områden saneras, men inte tillräckligt
snabbt och nya områden upptäcks. Enligt Havs- och vattenmyndigheten (2018)
uppnås inte målnivåerna för farliga ämnen i svenska havsvatten. Detta beror på för
höga halter av flera långlivade miljögifter. Halterna av många bedömda farliga ämnen
i svenska hav är dock i huvudsak oförändrade eller nedåtgående, främst eftersom
förekomsten ofta är kopplad till verksamheter som i dag är förbjudna eller kraftigt
reglerade.
Sverige har tio friluftsmål för att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen
och utöva friluftsliv. Detta för att öka människors välmående och fysiska aktivitet.
Naturvårdsverket (2019a) bedömer att målutvecklingen är långt ifrån positiv, även om
viktiga insatser pågår. Utövandet av friluftsliv i Sverige ligger på en stabil nivå under
de senaste åren, men det finns variationer mellan olika grupper i befolkningen. Det är
vanligare med friluftsliv om man har en högre utbildning, bor på landsbygden eller i
mindre tätort eller om båda ens föräldrar är födda i Sverige. Ett av de upplevda
hindren som gör att allmänheten inte är ute i naturen så mycket som de skulle vilja är
brist på lämpliga platser (Naturvårdsverket, 2019a). Enligt en enkätundersökning
anser till exempel 27% av allmänheten att de inte kan bada utomhus i sjö eller hav i
den utsträckning de önskar.
Havet bidrar också till sysselsättning genom fiske, vattenbruk och turism. Sveriges
folkhälsopolitiska mål handlar bland annat om att stärka människors egna möjligheter
till sysselsättning. Ju högre inkomsterna är, åtminstone i de lägre inkomstskikten,
desto friskare är individen och desto längre är den förväntade livslängden. Människor
som arbetar har också i regel bättre hälsa än de som saknar sysselsättning
(Folkhälsomyndigheten, 2019). Yrkesfisket domineras idag av små företag och bidrar
till en levande landsbygd, kust och skärgård. Antalet yrkesfiskare har minskat, men

- 58 -

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN

den tekniska kapaciteten hos de kvarvarande fartygen har ökat (Boverket, 2020b).
Fisket är beroende av fiskbeståndens storlek som påverkas bland annat av överfiske,
övergödning, syrefria bottnar och rovdjur. Höga halter av miljögifter har också lett till
kostrekommendationer och stopp för export av flera fiskarter. I Sverige är
vattenbruket är en liten sektor som sysselsätter ca 400 personer (SCB, 2019). Det
finns en nationell strategi och handlingsplan för att främja vattenbruket. När det gäller
marin turism visar Havs- och vattenmyndigheten (2012c) att näringen bidrog till
mellan 36 000 och 51 000 arbetstillfällen år 2010. Enligt Naturvårdsverket (2019a) är
naturturism en starkt växande del av besöksnäringen som skapar jobb över landet
inte minst lokalt på landsbygden.

4.7

Luft

Förklaring av aspekten: Denna miljöaspekt syftar till luftföroreningar såsom ämnen
och föroreningar som är skadliga för människors hälsa, vattenkvalitet, natur- eller
kulturmiljö.

Sveriges miljömål för frisk luft definieras av att luften ska vara så ren att människors
hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas (Naturvårdsverket, 2019b).
Enligt Naturvårdsverket kan en positiv trend med minskade utsläpp ses, men
halterna av kvävedioxid, partiklar och ozon ligger fortfarande långt ifrån målnivån.
Exponering för luftföroreningar kan påverka hälsan negativt genom att bidra till hjärtoch lungsjukdomar samt förkortad livslängd. Luftföroreningar orsakar även korrosion
och nedsmutsning av material. Dessutom skadas skogens träd och jordbrukets
grödor av marknära ozon vilket resulterar i lägre tillväxt i skogen och försämrade
skördar. Skador på hälsan, material och vegetation på grund av luftföroreningar
kostar således samhället stora summor pengar, i form av exempelvis sjukvård,
reparationsarbeten och skördebortfall.
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4.8

Klimat

Förklaring av aspekten: Med klimatpåverkan menas den påverkan som bidrar till att
den globala medeltemperaturen på jorden ökar, det vill säga att det sker en
förstärkning av den livsnödvändiga och naturliga växthuseffekten. Till skillnad mot
annan miljöpåverkan, som ofta sker lokalt, är klimatpåverkan därför snarare global.
FN:s klimatpanel (IPCC)har slagit fast att klimatet håller på att förändras utöver den
naturliga variationen och att denna förändring beror på mänsklig påverkan. Det
handlar om att människan med sina utsläpp av växthusgaser, framförallt koldioxid,
förstärker den naturliga växthuseffekten. Detta befaras leda till en höjning av jordens
medeltemperatur och därmed ett förändrat klimat med följder för människor, djur och
växter. Dessa följder känner vi dock enbart delvis till dagsläget.
All samhällsplanering behöver därför bedrivas så att samhällets påverkan på klimatet
minskar och så att samhället anpassas till ett ändrat klimat. Sveriges riksdag har
därför fattat beslut om miljökvalitetsmål för att begränsa klimatpåverkan.
Preciseringen av klimatmålet anger att ökningen av den globala medeltemperaturen
ska begränsas till långt under två grader Celsius över förindustriell nivå, och
ansträngningar görs för att hålla ökningen under 1,5 grad Celsius över förindustriell
nivå.

Östersjön anses höra till en av de särskilt utsatta miljöerna sett till effekterna av
klimatförändringarna. På sikt kan klimatförändringarna vara ett lika stort hot mot
Östersjön som övergödningen (Östersjöcentrum, 2020a).
I en rapport om klimatförändringarnas effekt på haven slår FN:s klimatpanel fast att
effekten av klimatförändringarna tydligt kan ses på haven och utvecklingen går
snabbt (IPCC, 2019). I rapporten anger IPCC att havsnivån steg med omkring 15
centimeter under 1900-talet men hastigheten ökar och idag stiger den mer än
dubbelt så snabbt. Om koldioxidutsläppen fortsätter att öka kan nivån stiga så
mycket som 60-110 cm fram till år 2100. Skälet är att glaciärer och permafrost
smälter i ökande takt och att vattentemperaturen stiger, vilket gör att vattnets volym
ökar.
Vidare pekar en rapport från Stockholms Universitet (Östersjöcentrum, 2020b) på att
temperaturen i Östersjön har ökat mycket jämfört med i världshaven och andra
innanhav under de senaste decennierna. Klimatförändringen utgör en del av
temperaturökningen. Den andra delen av temperaturökningen kan förklaras med av
en naturlig långperiodisk cyklisk förändring i Nordatlantens yttemperaturer, den så
kallade Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO). Nya klimatprojektioner visar dock att
medeltemperaturen i Östersjön kan komma att öka med cirka 2 till 3°C vid slutet av
detta sekel jämfört med slutet av det förra, beroende på hur kraftfull den globala
klimatpolitiken kommer att bli (Östersjöcentrum, 2020b).
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Effekterna av klimatförändringar på haven är bland annat försurning och en
förstärkning av övergödningsproblematiken. För närvarande har övergödningen i
Östersjöns ytvattenskikt en dämpande effekt på försurningen. Detta kan dock
förändras i vid ökade temperaturer då koldioxid och metan kommer att frigöras från
de övergödda havsbottnarna. Detta gör att havet går från att vara en kolsänka till en
kolkälla (Östersjöcentrum, 2020b).

4.9

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar

Förklaring av aspekter: Denna aspekt har i denna miljöbedömning definierats
utifrån hushållningsreglerna i 3 kap miljöbalken samt aspekten materiella tillgångar i
direktivet om strategiska miljöbedömningar. Materiella tillgångar som miljöaspekt kan
definieras som reella, fysiska till ekonomiska värden. Ett ekonomiskt värde kan vara
det. Fysiska företeelser som enbart har ett individuellt affektionsvärde, eller som
uppstår helt tillfälligt och/eller oförutsägbart, går inte att omsätta till ekonomiska
värden och utgör därför inga materiella tillgångar. I den här MKB:n ingår följande
delaspekter till materiella tillgångar:
•

Marin sand och grus

•

Fiskeresursen

•

Energiutvinning

•

Marint skräp

Marin sand och grus
Enligt kontinentalsockellagen är det bara staten som har rätt att utforska
kontinentalsockeln och att utvinna dess naturtillgångar. Av lagen framgår dock också
att regeringen – eller den myndighet som regeringen bestämmer – får ge tillstånd till
annan än staten att utforska kontinentalsockeln och att utvinna tillgångar från den.
Det finns ett uttryckligt förbud mot olje- eller gasverksamhet i kontinentalsockellagen.
En av preciseringarna av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet anger att
[terrestra] naturgrusavlagringar av stor betydelse för dricksvattenförsörjning,
energilagring, natur- och kulturlandskapet är fortsatt bevarade. Detta innebär att man
idag söker möjliga ersättningar till naturgrus. Många av de användningsområden där
naturgrus används idag kan i många fall ersättas med krossat berg vilket bör ses
som det första alternativet till ersättningsmaterial för naturgrus (SGU, 2017). Det
finns dock en del användningsområden, såsom till den fina fraktionen i betong, där
det i dagens läge är kostsamt eller kräver mycket energi att producera
ersättningsmaterial från krossat berg samt generar restprodukter. Det gör att marin
sand och grus är en resurs som skulle kunna ersätta för naturgrus i en framtid (SGU,
2017).

- 61 -

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN

De geografiska regioner, där marin sand och grus delvis kan ersätta naturgrus är de
kustnära regioner som har stor förbrukning av naturgrus, men samtidigt små
tillgångar av naturgrus på land, och som förväntas fortsättningsvis vara expansiva
när det gäller byggande och branschrelaterad industri. För dessa regioner kan marin
sand och grus utgöra ett transportrelaterat ekonomiskt och miljömässigt hållbart
alternativ till naturgrus på land. De områden vilka därför är mest aktuella för
användning av marin sand och grus som en del i materialförsörjningen, är
Stockholm-Mälardalen, sydvästra Skåne och Göteborgs-Västra Götalandsregionen.
Inom dessa regioner finns även hamnar som har möjlighet att ta emot, förvara samt
förädla marin sand och grus. Hamnarna är belägna inom rimliga avstånd till platser
där materialet behövs och har möjlighet att transportera materialet vidare med både
lastbil och tåg. Behovet av material i dessa regioner gör att marin sand och grus kan
konkurrera med marknadspriset på naturgrus (SGU, 2017).
För närvarande finns i Sverige ett erhållet tillstånd till sand-, grus- och stentäkt och
det är för Ystads kommun som under tio år, vid fyra tillfällen, från april 2011 kan ta ut
totalt 340 000 m³ sand, grus och sten inom specificerat område vid Sandhammar
Bank, för att motverka pågående stranderosion vid Ystads Sandskog och Löderups
Strandbad. Tillståndet är förenat med ett antal villkor som SGU har fastställt för att
skydda allmänna intressen och enskild rätt (SGU, 2017).
Fiskeresursen
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, 2015b). 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, 2015b). Detta kan med
stor sannolikhet bero på det höga uttag genom garnfiske som utförs året runt i
Öresund (Wijkmark & Enhus, 2015). Ändå finns Sveriges 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.
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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,
2015b).
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, 2015a). 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
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, 2015a). 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 rensningar i både
större och mindre vattendrag påverkar fiskbestånd och fiske genom att begränsa
tillgången till lämpliga lekområden för havslevande fisk (Havs- och
vattenmyndigheten, 2015b). 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).
Energiutvinning
Med rådande politiska målsättningar på energi- och klimatområdet (till exempel mål
om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 (Energimyndigheten, 2018), 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
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dagsläget är utbyggnad av vindkraft på land relativt konkurrenskraftigt vilket hämmar
utvecklingen till havs (Energimyndigheten, 2018).
Utvecklingen för vindkraft i havsmiljön till år 2030 beror på flertalet faktorer som
utveckling för teknik, kostnader, elpriser och politiskt agerande i form av
implementering av styrmedel. Energimyndigheten (2018) gör bedömningen att en
begränsad etablering sker till 2030 och att utvecklingen tar fart först efter 2030.
Marint skräp
Marint skräp är ett växande miljöproblem med allvarliga konsekvenser för det marina
livet. Globalt sett ökade mängderna marint makroskräp i havet och på stränderna
kraftigt från 1960-talet fram till millennieskiftet. Mängden marint skräp tycks har
stabiliserats efter år 2000, men ligger kvar på en relativt hög nivå (Ospar 2009).
Större skräpmängder återfinns på stränderna längs med Nordsjön än längs med
Östersjön. Längs Bohuskusten har undersökningar summerat i medeltal cirka 1200
skräpföremål/100 m, jämfört med cirka 700 skräpföremål/100 m i övriga Nordsjön
(Havs- och vattenmyndigheten 2012a) och 75 skräpföremål/100 m i Egentliga
Östersjön. Badstränder och stränder med närhet till städer och flodmynningar i
Östersjön räknar runt 240 skräpföremål/100 m (Håll Sverige Rent 2014). En stor del
av det skräp som återfinns på referensstränder längs med Bohuskusten sköljs i land
med strömmar och vågor. Andelen skräp som slängs direkt på dessa stränder är i
förhållande till den vattenburna mängden mycket låg. Östersjöns avsaknad av starka
ytvattenströmmar och tidvatten, tillsammans med övriga strömningsförhållanden och
ett långsamt vattenutbyte skulle kunna innebära att en större andel av det marina
skräpet ansamlas på botten och stannar där än på havsbotten i Nordsjön (MARLIN
2013). Övervakningsprogrammet (Havs- och vattenmyndigheten 2014a) täcker in
större marint avfall på stränder och havsbotten, dock behöver övervakningen
vidareutvecklas. I nuläget saknas övervakning av mikroskopiskt avfall. Det saknas
även övervakning för att mäta påverkan på marina organismer av avfall.
Marint skräp utgör en belastning på havsmiljön. En vanligt använd siffra när det
handlar om marint skräp är att 80 procent av skräpet som hamnar i våra hav
beräknas komma från landbaserade källor och 20 procent kommer från
havsbaserade källor. Det bör dock understrykas att dataunderlaget för detta
påstående är begränsat (MARLIN 2013). Landbaserade källor utgörs främst av
turism och rekreation, men också av bristande avfallshantering och brister i hur
avloppsvatten och dagvatten hanteras. Utsläpp av så kallade primära (industriellt
tillverkade) mikroskopiska plastpartiklar har främst sitt ursprung i industri- och
konsumentprodukter och kan nå den marina miljön genom spill i produktion och vid
transport eller via avloppsvatten eftersom de endast renas bort till viss del i
reningsverken. Sekundära mikroskopiska plastpartiklar kan utgöras av mikrofibrer
från textilier, färgrester och fragment från nedbrytning eller slitage av större
plastföremål och kan nå den marina miljön exempelvis via avloppsvatten och
dagvatten.
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Havsbaserade källor till marint skräp utgörs främst av kommersiell sjöfart
(passagerar- och lastfartyg), fiske- och fritidsbåtar. Men även aktiviteter såsom
vattenbruk, vindkraft, oljeriggar och gasinstallationer bidrar till det marina skräpet.
Även naturkatastrofer såsom översvämningar och stormar bidrar till uppkomsten av
marint skräp. Plastföremål är det vanligaste förekommande skräpet (60–90.% av
skräpföremålen) och kan bestå av allt från små plastbitar till tunnor, förlorade
fiskeredskap och kasserade fritidsbåtar. Sedan 1960-talet har andelen plastföremål
bland skräpet ökat som en följd av den ökade globala produktionen av plast samt vår
förändrade livsstil. Eftersom plast bryts ner långsamt och haven varje år tillförs stora
mängder plastskräp är det oundvikligt att mängderna av plastföremål i haven ökar.
Idag saknas exakta kunskaper om i hur hög grad marint skräp orsakar skada på
populations- och ekosystemnivå. Däremot är det väl känt att marint skräp orsakar
skada på individnivå, exempelvis genom insnärjning och kvävning. Filtrerande
organismer kan missta mikroskopiska skräppartiklar för föda, vilket kan resultera i
mekanisk skada eller ge upphov till toxiska effekter. Mikroskopiska skräppartiklar kan
i sig vara toxiska (genom det material de består av eller genom tillsatser) men de kan
också binda till sig miljögifter och därigenom orsaka skada på de djur som tar upp
dessa partiklar (Magnusson K. och Norén F. 2011). Fiskeutrustning som förloras till
havs kan fortsätta att fånga fisk och skaldjur, utan att någon tar hand om fångsten
(ofta kallat spökfiske). Även marina däggdjur och fåglar riskerar att fastna i näten.
Enligt grova uppskattningar som gjordes som en del av EU-projektetet FANTARED i
slutet av 1990-talet tappades det årligen cirka 167 kilometer garn i den svenska
delen av Östersjön. Enligt samma uppskattning fastnade årligen ett par hundra ton
torsk i spökgarnen (muntligen Larsson, PO, 130307). Marint skräp orsakar även
skada socialt och ekonomiskt. Mest utsatta för skräp är stränderna längs
Skagerrakkusten där kommunerna tvingas lägga stora resurser på städning.
Bohuskustens geografiska läge, omgivande strömmar samt en buskig och klippig
kustlinje är orsaker till detta och till att strandstädningen blir väsentligt mer kostsam
för dessa kustkommuner än på andra håll i Sverige (Naturvårdsverket 2013a). Också
yrkesfiskare drabbas ekonomiskt av marint skräp till havs, genom exempelvis
förstörd fångst, förstörda redskap eller genom att de måste avsätta tid för att rensa
redskapen från skräp (Hall K. 2000).
Det finns idag inga kommersiella tekniker som i större skala syftar till att återvinna
marint skräp som en resurs.
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5

Konsekvenser av nollalternativet

Nollalternativet i denna MKB utgörs av programalternativet i det föregående
åtgärdsprogrammet. I detta kapitel sammanfattas konsekvenserna 8 av
programalternativet från den föregående MKB:n. I den föregående MKB:n sorterades
åtgärderna efter teman vilket gör att detta kapitel följer den tidigare indelningen.
Tabell 8 sammanfattar konsekvenserna av nollalternativet.

Tabell 8. Samlad bedömning av nollalternativet9. Från tidigare MKB (Havs- och vattenmyndigheten, 2015c).

Det föregående åtgärdsprogrammet för havsmiljön bedöms i huvudsak ha en
betydande positiv miljöpåverkan. Negativ socioekonomisk påverkan uppkommer
dock för vissa miljöaspekter, framförallt som en följd av förslag på olika regleringar av
aktiviteter (såsom fiske och båtliv/sjöfart) som kan komma i fråga, men bedöms inte
vara betydande. För att förebygga eller undvika negativa effekter är det därför viktigt
Notera att bedömningsgrunderna för programalternativet i den föregående MKB:n skiljer sig jämfört med
bedömningen av åtgärdsalternativet i föreliggande MKB.
8

Notera att bedömningsgrunderna för programalternativet i den föregående MKB:n skiljer sig jämfört med
bedömningen av åtgärdsalternativet i föreliggande MKB. Detta gör att denna tabell inte bör jämföras direkt med
Tabell 9.
9

.
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med förankring och samverkan med de aktörer som kan komma att beröras inför
genomförandet.
Betydande positiv miljöpåverkan på miljöaspekter bedöms uppkomma genom
åtgärder inom temaområdena Fiskar och skaldjur som påverkas av fiske, Biologisk
mångfald och Främmande arter. Åtgärderna inriktade på Fiskar och skaldjur som
påverkas av fiske och Biologisk mångfald förväntas på ett betydande sätt förstärka
djurpopulationernas möjligheter till överlevnad och långsiktig utveckling. Förstärkt
arbete med förvaltning och inrättande av marina skydd samt strategiskt arbete med
restaurering förväntas bidra inom temaområdet Biologisk mångfald till betydande
positiv miljöpåverkan för marint djur- och växtliv samt biologisk mångfald men även
till ökade rekreationsvärden. Möjligheten att skapa sammanhängande marina
områdesskydd kan ha betydelse för havet som landskap. Inom temaområdet
Främmande arter bedöms åtgärderna ha betydande effekter främst genom att
förbättra möjligheterna att förebygga risk för att invasiva arter etablerar sig i svenska
vatten.
Även åtgärder mot Marint avfall förväntas på ett betydande sätt bidra till förbättringar.
Minskad belastning av marint avfall ger avseende djurlivet en minskad risk för
kvävning och insnärjning, minskad belastning av farliga ämnen och förbättrat
näringsintag för många organismer. Åtgärderna mot marint avfall bedöms ha positiv
effekt för befolkning genom en förbättrad strandmiljö vilket höjer rekreationsvärdet
och därmed även har en ekonomisk betydelse för turismen.
För temaområdena Övergödning och Farliga ämnen uppkommer positiv
miljöpåverkan för flera miljöaspekter men den bedöms inte vara betydande, då den
förväntade betydande belastningsminskningen inom dessa områden huvudsakligen
sker inom vattenförvaltningens åtgärdsprogram för landbaserad belastning.
Programalternativet bedöms inte ha någon betydande påverkan på
jordbrukslandskapet på samma sätt som åtgärdsprogrammet inom
vattenförvaltningen. Bland positiva aspekter av arbetet mot övergödning kan nämnas
effekter på landskapsbilden och förbättringar avseende hälsa/rekreation av minskade
algblomningar. Positiva effekter förväntas av åtgärdsförslag i programalternativet
som stimulerar hållbara vattenbruksnäringar. Miljöaspekterna biologisk mångfald,
människors hälsa bedöms kunna påverkas positivt av de åtgärder som i
programalternativet föreslås rörande Farliga ämnen, liksom aspekten forn- och
kulturlämningar då farliga ämnen kan skada och bryta ned lämningar på havsbotten.
Möjliga socioekonomiska negativa effekter kan uppstå beroende på eventuellt behov
av nya rutiner för att minska spridning av farliga ämnen.
Åtgärder inom temaområdet Främmande arter bedöms ha positiv påverkan på djuroch växtliv genom minskad konkurrens och annan belastning, liksom på forn- och
kulturlämningar där risken för angrepp från nya träätande organismer kan minska.
Både positiv och negativ miljöpåverkan bedöms uppkomma från åtgärderna för
Fiskar och skaldjur som påverkas av fiske. På kort sikt (en 6-årsperiod) kan reglering
av fisket ge negativa effekter för befolkning med försörjning inom fisket och därtill
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kopplade materiella värden samt den kustnära landsbygden med dess värde för
kultur- och naturmiljön. Som en indirekt konsekvens av detta skulle även den
kustnära bebyggelsen och dess betydelse för landskapet kunna påverkas negativt på
kort sikt. Syftet med regleringen är dock att på lång sikt stärka djurpopulationen,
vilket är det ekonomiska underlaget för ovan nämnda aspekters långsiktiga hållbara
utveckling och överlevnad. En långsiktigt ökad vitalitet hos fiskpopulationer i havet
gör även att dessa kan vandra upp i floder och älvar och bidra till ökat djurliv. Vidare
skulle vissa fiskeregleringar kunna bidra till minskad påverkan på fornlämningar som
vrak på havsbotten.
För temat Havsbottens integritet föreslås endast kunskapsuppbyggnad, vilket inte
bedöms leda till effekter på kort sikt. Inom temaområdet Bestående förändringar av
hydrografiska villkor föreslås i programalternativet endast åtgärder för att bibehålla
god miljöstatus, varför påverkan huvudsakligen bedömts som neutral. Bättre
information om hur planer eller projekt med- eller motverkar att MKN kan följas kan
förbättra hanteringen av hydrografiska villkor i arbetet med miljöbedömningar, vilket
kan ha positiva effekter för miljön.
Temaområdet Marint avfalls åtgärder förväntas ge positiva effekter på stränder,
havsbotten och omgivande landskap genom minskad förekomst av skräp. Positiva
effekter förväntas även på vattenkvaliteten, bland annat genom minskade bidrag av
mikroskräp till vattenmiljön som en konsekvens av minskad nedskräpning. De
åtgärder som kopplar till avfallshantering på land förväntas som bieffekt även minska
avfallet på land. Negativa effekter som kan uppstå är att åtgärderna på kort sikt kan
öka arbetsbördan men på längre sikt minska kommunernas kostnader för
iordningställande av stränder, till följd av avfallsförebyggande arbete.
Åtgärderna inom Biologisk mångfald, marint områdesskydd och restaurering
förväntas ge både positiv och negativ påverkan på aspekten materiella tillgångar.
Detta då inskränkningar för verksamheter som sjötrafik, exploatering av havets
botten och material är sannolika samtidigt som högre värden kan skapas för friluftsliv
och turism (bland annat för sportfiske, dykning, badvattenkvalitet). Bedömningen
beror ofta på tidsperspektivet; negativa socioekonomiska effekter på kort sikt kan
innebära positiva effekter på lång sikt. Åtgärder för att förbättra ekologiska och
biologiska förhållanden kan också beröra kulturmiljövärden, med risk för intresseoch målkonflikter.
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6

Bedömning av konsekvenserna av
uppdateringen av åtgärdsprogrammet

I detta kapitel beskrivs konsekvenserna för de individuella åtgärderna som lagts till i
uppdateringen av åtgärdsprogrammet. Bedömningarna görs både på kort och på
lång sikt. Bedömningarna inleds med korta sammanfattningar av åtgärderna för att
underlätta förståelsen av vad som bedömts. Fullständiga beskrivningar av åtgärderna
återfinns i faktabladen som tillhör det uppdaterade åtgärdsprogrammet.

46 Vägledning för att beakta och hantera risken med invasiva
främmande arter i beslut/skötselplaner/bevarandeplaner för
marina skyddade områden
Åtgärden innebär framtagande av vägledning för att inkludera åtgärder riktade för att
minska nyintroduktion och spridning av invasiva främmande arter i
beslut/skötselplaner/bevarandeplaner för marina skyddade områden. Vägledning
riktar sig till myndigheter och kommuner för användning vid beslut samt revidering av
skötsel- och bevarandeplaner.
Vägledningen förväntas leda till att åtgärder mot invasiva främmande arter inkluderas
i planer och att dessa åtgärder sedan genomförs. Detta leder till minskad belastning
av invasiva främmande arter i det skyddade området och minskad spridning till
kringliggande vattenområden.

Vatten
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Biologisk mångfald
Åtgärden bedöms kunna ge positiva effekter för genetisk och biologisk mångfald
samt ekosystemets funktion (MKN C.1), artsammansättning och storleksfördelning av
fisksamhället (MKN C.4) och arealen av biogena substrat (MKN D.2) genom minskad
introduktion och spridning av invasiva främmande arter från mänsklig verksamhet.
Åtgärden bidrar till måluppfyllelse till viss grad, ur ett långsiktigt perspektiv, då den
enskilda åtgärden ej är tillräcklig för måluppfyllelse för någon av de tre relevanta
miljökvalitetsnormerna.
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Jord
Åtgärden bedöms bidra i viss grad till måluppfyllelse ur ett långsiktigt perspektiv av
MKN C.1 (främmande arter) och D.2 (biogena substrat). Exempel på främmande
arter som påverkar aspekten jord är havsborstmasken Marenzelleria och det
japanska jätteostronet (Crassostrea gigas). Den enskilda åtgärden bedöms ej
tillräcklig för måluppfyllelse för någon av de två relevanta miljökvalitetsnormerna.

Kulturmiljö
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Landskap
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Befolkning och människors hälsa
Åtgärder mot invasiva främmande arter kan påverka frilufts- och naturvärden positivt
genom att öka den biologiska mångfalden. Invasiva främmande arter kan påverka
upplevelsen av ett naturområde negativt dels genom att konkurrera ut naturligt
förekommande växter och djur, och dels genom att arten får sådan spridning att
miljön upplevs mindre attraktiv. Detta gäller dock inte alla invasiva främmande arter,
då vissa arter uppskattas för bland annat dess estetiska värden. Av denna anledning
och pga. att allmänheten kommer i kontakt med marina arter i mindre utsträckning än
terrestra bedöms åtgärdens påverkan på aspekten befolkning vara obetydlig.
Åtgärden bedöms inte heller påverka människors hälsa.

Luft
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Klimat
Åtgärden bedöms innebära marginella utsläpp av CO2 vilket gör att inga direkta
effekter medförs för klimatet. Därigenom är bedömningen att åtgärden varken bidrar
eller motverkar till uppfyllelse av det underliggande målet varken på kort eller lång
sikt.

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Kopplingen mellan åtgärden och aspekten hushållning med naturresurser bedöms
vara mycket svag. Bedömningen är därför att åtgärden varken bidrar eller motverkar
till uppfyllelse av det underliggande målet både på kort och lång sikt.
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47 Stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom
fritidsfisket
För delen märkning/utmärkning och anmälningsplikt för passiva redskap som
används inom fritidsfisket innebär åtgärden att Havs- och vattenmyndigheten ska:
•

vidareutveckla inrapporteringssystem för förlorade redskap, verka för
förbättrad utformning av redskap för minskning av förlust och för lokalisering
av redskap samt genomföra medvetandehöjande åtgärder.

•

se över föreskrifterna för märkning och utmärkning av redskap för att minska
uppkomsten av förlorade redskap och modernisera kraven för att vara mer i
linje med den utveckling som skett i utformning och lokalisering av redskap.

•

se över rutiner och vägledningar för när Havs- och vattenmyndigheten
bereder sina nationella fiskeregler för att ta i beaktning att man utformar
föreskrifterna på ett sådant sätt som möjliggör att man minimerar förlust av
redskap och minskar förekomsten av nya spökfiskande redskap.

Vidare finns det en möjlighet att åtgärden utökas med följande aktivitet:
•

utreda om anmälningsplikt och rapportering av fiskeredskap behövs och hur
omfattande detta ska vara för att minska nedskräpningen.

För delen vägledning, kompetensförsörjning, rapportering och samordning inom
fisketillsyn på allmänt vatten innebär åtgärden att Havs- och vattenmyndigheten ska:
•

samverka tillsammans med länsstyrelsen för att ta fram och driftsätta ett
rapporterings- och inspektionsverktyg för fisketillsyn,

•

inom relevanta fiskerier sammanställa data från inspektionsverktyget och
analysera resultatet tillsammans med de inspektioner som utförs inom Havsoch vattenmyndighetens fiskerikontroll och kustbevakningens sjökontroll,

•

verka för tydligare regional operativ samordning inom kontroll av fritidsfisket
mellan Havs- och vattenmyndigheten, Polisen och Kustbevakningen,

•

i samverkan med andra berörda myndigheter inom fisketillsyn ta fram
väglednings och informationsmaterial för harmonisering och kvalitetssäkring
av fisketillsynen.

Vatten
Åtgärdens bedöms bidra till en minskning av mängden marint skräp (i form av
fiskeredskap) (MKN E.1), vilket har potential att ge positiva effekter på den marina
miljön och vattenkvalitet i stort. En tidsplan saknas i åtgärdsbeskrivningen, varför
åtgärden bedöms bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN på lång sikt.
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Biologisk mångfald
Åtgärden bedöms bidra till effektivare fisketillsyn och minskad mängd marint skräp (i
form av fiskeredskap) (MKN C.4) vilket har möjlighet att bidra till positiva effekter för
naturligt förekommande fisk- och skaldjursarter (MKN C.3), fisksamhällets förekomst,
artsammansättning och storleksfördelning, men bedöms ej ge tillräckliga effekter för
att kunna påverka status/måluppfyllelse av miljökvalitetsnormer C.3 och C.4.

Jord
Åtgärden bedöms bidra till en minskning av mängden marint skräp (i form av
fiskeredskap) (MKN E.1) som tillslut hamnar på våra havsbottnar, vilket har potential
att ge positiva effekter på havens bottenmiljöer i stort. Åtgärden bedöms även ha
indirekta positiva effekter på livsmiljöer för bottenlevande växter och djur. En tidsplan
saknas i åtgärdsbeskrivningen, varför åtgärden bedöms bidra i viss grad till
måluppfyllelse för berörd MKN på lång sikt.

Kulturmiljö
Åtgärden bedöms innebära att tillförseln av marint skräp i havs-, kust- och
skärgårdslandskapet minskar på längre sikt. På kort sikt bedöms dock åtgärdens
effekter vara försumbara. Åtgärder för minskat marint avfall bedöms i viss
utsträckning minska risken för att befintliga fartygslämningar ska belamras med skräp
varför bedömningen görs att åtgärden i viss grad bidrar till måluppfyllelse på lång
sikt.

Landskap
Åtgärden bedöms innebära att tillförseln av marint skräp i havs-, kust- och
skärgårdslandskapet minskar på längre sikt. På kort sikt bedöms dock åtgärdens
effekter vara försumbara. En mindre mängd skräp i havs- och kustmiljöerna bedöms
vara positivt för landskapsbilden varför bedömningen görs att åtgärden i viss grad
bidrar till måluppfyllelse på lång sikt.

Befolkning och människors hälsa
Minskad mängd marint skräp på land kan påverka kvaliteten och det estetiska värdet
på naturområden för friluftsliv och rekreation. Fiskeredskap utgör dock bara en liten
del av allt skräp som kan hittas på till exempel stränder och därför bedöms åtgärden
endast ge en viss positiv påverkan på aspekten.

Luft
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.
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Klimat
Åtgärden varken bidrar eller motverkar till uppfyllelse av de underliggande målen
både på kort och lång sikt.

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Åtgärden innebär minskat avfall med tiden till exempel spökgarn. Detta i sin tur
innebär att fiskar inte fastnar. Därmed är det positivt för fiskeresursen. På lång sikt
bedöms därför åtgärden ha en positiv inverkan på de underliggande målen med
hänsyn till fiskeresursen. Vidare innebär åtgärden minskat avfall i haven vilket
innebär att åtgärden medverkar till uppfyllelse av målet.

48 Främja en storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället
som möjliggör att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls
Åtgärden ämnar se över behovet att införa direkta och indirekta förvaltningsåtgärder
för att främja en storleksstruktur hos kustarter och kustnära fisksamhällen som
möjliggör att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls. Åtgärden ska beakta
eventuella synergieffekter med andra regleringar och regionala skillnader. Exempel
på förvaltningsåtgärder som kan införas är ändrade fiskeregler som begränsar
fångsten av stora individer (t.ex. genom så kallat fönsteruttag, med både minimi- och
maximimått angivet för tillåten fångst) kombinerat med regler för utformning av vissa
redskapsbegränsningar (t.ex. maskstorleksbegränsningar, krav på flyktöppningar och
begränsade ingångsöppningar).

Vatten
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Biologisk mångfald
Åtgärden bedöms kunna ge positiva effekter genom att bidra med en mer naturlig
storlek- och åldersstruktur för naturligt förekommande fiskarter som påverkas av fiske
(MKN C.3), vilket kan bidra till högre resiliens mot annan påverkan som till exempel
negativa effekter från invasiva arter (MKN C.4).

Jord
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Kulturmiljö
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.
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Landskap
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Befolkning och människors hälsa
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.
Luft
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Klimat
Åtgärden varken bidrar eller motverkar till uppfyllelse av de underliggande målen
både på kort och på lång sikt.

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Åtgärden innebär främjande av en storleksstruktur hos kustarter och kustnära
fisksamhällen som möjliggör att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls. Detta
bedöms vara positivt för fiskeresursen. På lång sikt bedöms därför åtgärden ha en
positiv inverkan på de underliggande målen med hänsyn till fiskeresursen.

49 Minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva
och skonsamma redskap samt genomföra en sammanställning av
trålningens inverkan på kustnära fiskbestånd
Åtgärden innebär att identifiera behov av, och utifrån detta, införa ytterligare
redskapsbegränsning och fiskeregleringar för begränsningar av trålfisket. Åtgärden
kompletterar Havs- och vattenmyndighetens pågående regeringsuppdrag som
innebär ett generellt stopp för bottentrålfiske i marina skyddade områden genom att
utreda lämpliga åtgärder utanför skyddade områden.
Åtgärden sträcker sig över flera förvaltningscykler. I ett första steg identifieras behov
av ytterligare redskapsbegränsning i inflyttningsområdena. Utifrån identifierade
behov i respektive inflyttningsområde kommer Havs- och vattenmyndigheten att
föreslå och remittera förslag om regeländringar, som sedan förs in i myndighetens
föreskrifter.

Vatten
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Biologisk mångfald
Åtgärden bedöms kunna bidra i viss grad till måluppfyllelse för fyra
miljökvalitetsnormer. Åtgärden planerar bidra med långsiktig påverkan i form av
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skydd för känsliga arter och livsmiljöer från bottentrålning och bifångst vilket bidrar
med positiva effekter för fisk- och skaldjursarters långsiktiga hållbarhet (MKN C.3)
och att fisksamhällens viktiga funktioner i näringsväven enklare kan upprätthållas
(MKN C.4). Åtgärden bedöms bidra med förbättrat skydd för känsliga bottenhabitat,
värdefull bottenstruktur (MKN D.1) och biogena rev (MKN D.2). Dock tillämpas
normerna D.1 och D.2 inte i kustvatten, och eftersom trålgränsen ligger precis utanför
eller i linje med kustvattnet kan åtgärden antas ha begränsad effekt på dessa
normer.

Jord
Åtgärden bedöms kunna bidra till att bibehålla den av mänsklig verksamhet
opåverkade havsbottenarealen (MKN D.1) och att arealen av biogena substrat
bibehålls eller ökar (MKN D.2). Ett förbättrat skydd för känsliga bottenmiljöer och
värdefull bottenstruktur, bedöms ha indirekta positiva effekter på känsliga arter och
biogena rev. Dock tillämpas normerna D.1 och D.2 inte i kustvatten, och eftersom
trålgränsen ligger precis utanför eller i linje med kustvattnet kan åtgärden antas ha
begränsad effekt på dessa normer i utsjön. Åtgärden bedöms bidra i viss grad till
måluppfyllelse för berörda MKN, särskilt på lång sikt.

Kulturmiljö
Bottentrålning innebär en risk för mekanisk skada på fornlämningar under havsytan.
Åtgärden bedöms kunna leda till minskad bottentrålning och således minskat slitage
på fornlämningar. Detta bedöms medföra att befintliga och framtida fornlämningar
och värdefulla kulturmiljöer bevaras i större utsträckning varför bedömningen görs att
åtgärden i viss grad bidrar till måluppfyllelse på både kort och lång sikt.

Landskap
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Befolkning och människors hälsa
Bottentrålning är en effektiv fiskemetod och ett förbud kan därför påverka
yrkesfiskare negativt genom minskad fångst eller ökade kostnader för alternativa
fiskemetoder. Konsekvenserna beror på storleken på de områden som kommer att
omfattas av regleringen. Minskad bottentrålning kan å andra sidan öka möjligheterna
till fritidsfiske. Åtgärden bedöms därför varken bidra till eller motverka måluppfyllelse.

Luft
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.
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Klimat
Ett fungerande ekosystem är en central funktion i att skapa bättre förutsättningar att
klara den klimatförändring som sker och kan även bidra till att minska halten av
växthusgaser i atmosfären. Detta innebär att åtgärden kan ha en positiv påverkan för
att minska CO2-utsläppen. Effekten av åtgärden för minskningen av CO2 bedöms
dock inte vara särskilt stor. På kort sikt bedöms åtgärden därför varken bidra eller
motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden
kunna ge en måttlig positiv påverkan på uppfyllelsen av det underliggande målet om
reducering av CO2-utsläppen.

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Ett bättre fungerande ekosystem kan innebära en positiv inverkan på fiskeresursen
förutsatt att inget överfiske fortgår. Den förväntade effekten av åtgärden på
fiskeresursen är därför positiv. På kort sikt bedöms dock åtgärden varken bidra eller
motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden
kunna ge en positiv effekt på det underliggande målet med hänsyn till fiskeresursen.

50 Förbud mot bottentrålning i havsområden med dumpad
ammunition och kemiska stridsmedel
Åtgärden innebär ett arbete för införande av restriktioner mot bottentrålning i ett
havsområde (väster om Måseskär) med dumpad ammunition och kemiska
stridsmedel genom en överenskommelse med berörda EU-medlemsstater och med
stöd av EU-kommissionen. Informationskampanjer för en förhöjd kunskapsnivå hos
yrkes- och fritidsfiskare om problematiken med mänskliga aktiviteter i områden med
dumpad ammunition och kemiska stridsmedel kan också bli aktuellt. En
konsekvensanalys för att bedöma på vilket sätt det svenska yrkesfisket påverkas av
ett förbud ska också genomföras. Om konsekvenserna för yrkesfisket blir för stor
kommer andra åtgärder att genomföras för att minska miljöpåverkan från yrkesfisket i
området.
Åtgärden förväntas leda till minskad spridning av farliga ämnen, t.ex. bly och arsenik.
Det kan också öka möjligheten till framtida sanering eftersom de farliga ämnena från
stridsmedlen återfinns inom en begränsad yta.

Vatten
Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från
mänskliga verksamheter i havet. Genom att förbjuda bottentrålning i områden med
dumpad ammunition och kemiska stridsmedel minskar risken för spridning av farliga
ämnen till vattenkolumnen, vilket bedöms ha positiva effekter på vattenkvalitet och
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den marina miljön i stort. Även om åtgärden är lokal bedöms den bidra i viss grad till
måluppfyllelse för berörd MKN både på kort och lång sikt.

Biologisk mångfald
Åtgärden bedöms bidra till en minskad spridning av kemiska stridsmedel till sediment
och näringsvävar och bedöms ha positiva effekter på biota, genom att minska
spridningen av farliga ämnen såsom zink och arsenik till ett större geografiskt
område. Åtgärden ökar också möjligheten till framtida sanering, då de farliga ämnena
från stridsmedlen återfinns inom en begränsad yta. Ett förbud medför också en
minskad risk för mänsklig konsumtion av mat från havet (havskräfta, räka, plattfisk)
innehållande kemiska stridsmedel. Åtgärden bedöms bidra i viss grad till
måluppfyllelse (MKN B.1 och B.2), även om åtgärden är lokal.

Jord
Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från
mänskliga verksamheter i havet. Genom att förbjuda bottentrålning i områden med
dumpad ammunition och kemiska stridsmedel minskar risken för spridning av farliga
ämnen till omkringliggande sediment, vilket bedöms ha positiva effekter på
sedimentkvalitet och bottenlevande djur och växter i det berörda området. Även om
åtgärden är lokal bedöms den bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN
både på kort och lång sikt.

Kulturmiljö
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Landskap
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Befolkning och människors hälsa
I och med att regleringen gäller ett begränsat område bedöms åtgärden inte leda till
några stora negativa konsekvenser för yrkesfiskare. Det faktum att åtgärderna
kommer att anpassas utifrån resultatet från en analys av åtgärdens konsekvenser på
yrkesfisket bidrar också till bedömningen att konsekvenserna blir begränsade.
Åtgärden minskar risken för att farliga ämnen sprids till fisk och skaldjur, vilka sedan
kan komma att konsumeras av människor. Åtgärden bedöms därför bidra i viss grad
till måluppfyllelse på lång sikt.

Luft
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.
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Klimat
En minskad spridning av farliga ämnen innebär en positiv inverkan på ekosystemen.
Ett fungerande ekosystem har en central funktion i att skapa bättre förutsättningar att
klara den klimatförändring som sker och kan även bidra till att minska halten av
växthusgaser i atmosfären. Detta innebär att åtgärden kan ha en positiv påverkan för
att minska CO2-utsläppen. Effekten av åtgärden för minskningen av CO2 bedöms
dock inte vara stor. På kort sikt bedöms åtgärden därför varken bidra eller motverka
till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden kunna ge
en måttlig positiv påverkan på uppfyllelsen av det underliggande målet om
reducering av CO2-utsläppen.

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Ett bättre fungerande ekosystem kan innebära en positiv inverkan på fiskeresursen
förutsatt att inget överfiske fortgår. Den förväntade effekten av åtgärden på
fiskeresursen är därför positiv. På kort sikt bedöms dock åtgärden varken bidra eller
motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden
kunna ge en positiv effekt på det underliggande målet med hänsyn till fiskeresursen.

51 Minimera miljöpåverkan från sjöfart i den marina miljön
Åtgärden innebär att Transportstyrelsen begränsar utsläpp av samtliga skadliga
ämnen från kommersiell sjöfart. Följande delar ingår:
begränsa läckage av mineralolja (som smörjmedel) från fartygs propellerhylsor,
Begränsning av PFAS i brandsläckningsmedel,
hantera och minska farliga ämnen i tvättvatten från fartygs rökgaskrubbers,
begränsning av utsläpp av lastrester från fartygs tanktvättar
Åtgärden genomförs i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten och
Kemikalieinspektionen genom att införa regelverk eller styrmedel, utföra
informationskampanjer för en förhöjd kunskapsnivå om problematiken och/eller införa
miljödifferentierade avgifter som medför lägre kostnader för fartyg med mindre
utsläpp av de ovan beskrivna miljöproblemen.

Vatten
Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av näringsämnen (MKN A.1) och
farliga ämnen (B.1) från mänskliga verksamheter i havet (sjöfart), vilket bedöms ha
positiva effekter på vattenkvalitet och havet som livsmiljö i stort. Åtgärden bedöms
bidra i viss grad till måluppfyllelse för MKN A.1 både på kort och lång sikt, MKN B.1
på kort sikt, och i hög grad för MKN B.1 på lång sikt.
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Biologisk mångfald
Åtgärden bedöms kunna minska tillförseln av farliga ämnen (PFAS, mineraloljor,
näringsämnen med mera) från mänskliga verksamheter. Åtgärdens påverkan
bedöms kunna bidra med effekter för biologisk mångfald främst genom generell
förbättring av vattenmiljön som sedan kan bidra till att ekologiska värden förstärks
och biologisk mångfald kan öka generellt på lång sikt. Åtgärden bedöms bidra i hög
grad till måluppfyllelse för två miljökvalitetsnormer (B1, B2).

Jord
Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av näringsämnen (MKN A.1) och
farliga ämnen (B.1) från mänskliga verksamheter i havet (sjöfart), vilket bedöms ha
positiva effekter på sedimentkvalitet och bottenlevande växter och djur i stort.
Åtgärden bedöms bidra i viss grad till måluppfyllelse för MKN A.1 både på kort och
lång sikt, MKN B.1 på kort sikt, och i hög grad för MKN B.1 på lång sikt.

Kulturmiljö
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Landskap
Åtgärden innebär ett potentiellt minskat tillskott av övergödande ämnen, exempelvis
konstgödsel från lastrester. Synliga effekter av övergödning är ökad algtillväxt och
algblomningar vilket kan skapa dålig lukt och förändra landskapsbilden på längre sikt.
Därav görs bedömningen att åtgärden i viss grad bidrar till måluppfyllelse på lång
sikt.

Befolkning och människors hälsa
Åtgärden minskar utsläpp av farliga ämnen och i förlängningen exponering via vatten
och livsmedel från havet. Minskad tillförsel av näringsämnen kan ge positiva effekter
på rekreationsvärden genom klarare vatten och mindre risk för algblomning. Det ökar
också möjligheterna till friluftsliv och fysisk aktivitet såsom simning. Minskad
övergödning kan även påverka tätortsnära natur och leda till ökad turism. Åtgärden
bedöms bidra i viss grad till måluppfyllelse på lång sikt.

Luft
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Klimat
Rökgasskrubbers avger CO2 till atmosfären. Syftet med åtgärden är dock att minska
utsläppen av farliga ämnen till vatten. Det gör att bedömningen av klimatpåverkan för
denna specifika åtgärd utgår ifrån frågan om farliga ämnen.
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Ett fungerande ekosystem är en central funktion i att skapa bättre förutsättningar att
klara den klimatförändring som sker och kan även bidra till att minska halten av
växthusgaser i atmosfären. Detta innebär att åtgärden kan ha en positiv påverkan för
att minska CO2-utsläppen. Effekten av åtgärden för minskningen av CO2 bedöms
dock inte vara särskilt stor. På kort sikt bedöms åtgärden därför varken bidra eller
motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden
kunna ge en måttlig positiv påverkan på uppfyllelsen av det underliggande målet om
reducering av CO2-utsläppen.

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Ett bättre fungerande ekosystem kan innebära en positiv inverkan på fiskeresursen
förutsatt att inget överfiske fortgår. Den förväntade effekten av åtgärden på
fiskeresursen är därför positiv. På kort sikt bedöms dock åtgärden varken bidra eller
motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden
kunna ge en positiv effekt på det underliggande målet med hänsyn till fiskeresursen.

52 Expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd
Åtgärden innebär att tillsätta ett expertstöd för oljeskadeskydd för att minska negativ
miljöpåverkan från ett oljespill eller –olycka och kostnads- och tidseffektivisera
saneringen. Först utreds hur ett expertstöd för oljeskadeskydd bör se ut och under
vilka förutsättningar en sådan funktion ska kallas in. Myndigheterna ska sedan inrätta
en finansieringsmodell för expertstödet och genomföra en upphandling av detta.

Vatten
Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från
mänskliga verksamheter i havet. Genom att minska miljöeffekterna av oljespill
bedöms åtgärden ha positiva effekter på vattenkvalitet och havet som livsmiljö i stort.
Åtgärden bedöms bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN både på kort
och lång sikt.

Biologisk mångfald
Åtgärden bedöms bidra till en minskad tillförsel av farliga ämnen (MKN B.1) från
mänskliga verksamheter i havet, vilket i sin tur kan bidra med minskad risk för
negativa effekter på den biologiska mångfalden och ekosystem från oljespill.
Åtgärden bedöms bidra till måluppfyllelse i viss grad för två relevanta
miljökvalitetsnormer (B.1, B.2).
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Jord
Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från
mänskliga verksamheter i havet. Genom att minska miljöeffekterna av oljespill
bedöms åtgärden ha positiva effekter på sedimentkvalitet och bottenmiljön i stort.
Även om åtgärden troligen har störst effekt i kustnära grunda områden, bedöms
indirekta positiva effekter i utsjöområden kunna uppkomma. Åtgärden bedöms bidra i
viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN både på kort och lång sikt.

Kulturmiljö
Åtgärden bedöms leda till att effekterna av ett eventuellt framtida oljespill blir mindre
omfattande. Oljeutsläpp kan orsaka stora skador och riskerar att påverka
kustanknutna kulturmiljöer negativt. Om oljeutsläppens omfattning kan begränsas
bidrar det till att befintliga kulturmiljöer bevaras i större utsträckning varför åtgärden i
viss grad bedöms bidra till måluppfyllelse på både kort och lång sikt.

Landskap
Åtgärden bedöms leda till att effekterna av ett eventuellt framtida oljespill blir mindre
omfattande. Oljeutsläpp kan orsaka stora skador och påverka landskapsbilden
negativt i kust- och skärgårdsmiljöer. Om oljeutsläppens omfattning kan begränsas
leder till det att landskapsbilden bevaras i större utsträckning varför åtgärden i viss
grad bedöms bidra till måluppfyllelse på både kort och lång sikt.

Befolkning och människors hälsa
Om oljeutsläpp sker kustnära riskerar oljan att spolas upp på stranden tillfälligt men
konsekvenserna för befolkningen av detta bedöms vara begränsade. Stora
oljeutsläpp kan dock påverka landskapsbilden och rekreationsvärden. Åtgärden
bedöms därför i viss grad bidra till måluppfyllelse på både kort och lång sikt.

Luft
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.
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Klimat
Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen från mänskliga
verksamheter i havet. Genom att minska miljöeffekterna av oljespill bedöms åtgärden
innebära att inverkan på ekosystemet minskar. Ett fungerande ekosystem har en
central funktion i att skapa bättre förutsättningar att klara den klimatförändring som
sker och kan även bidra till att minska halten av växthusgaser i atmosfären. Detta
innebär att åtgärden indirekt kan ha en positiv påverkan för att minska CO2utsläppen. Effekten av åtgärden för minskningen av CO2 bedöms dock inte vara
särskilt stor. På kort sikt bedöms åtgärden därför varken bidra eller motverka till
uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden kunna ge en
måttlig positiv påverkan på uppfyllelsen av det underliggande målet om reducering av
CO2-utsläppen.

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen från mänskliga
verksamheter i havet. Genom att minska miljöeffekterna av oljespill bedöms åtgärden
innebära att inverkan på ekosystemet minskar. Ett bättre fungerande ekosystem kan
innebära en indirekt positiv inverkan på fiskeresursen förutsatt att inget överfiske
fortgår. Den förväntade effekten av åtgärden på fiskeresursen är därför positiv. På
kort sikt bedöms dock åtgärden varken bidra eller motverka till uppfyllelse av de
underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden kunna ge en positiv effekt på
det underliggande målet med hänsyn till fiskeresursen.

53 Utökat brottsförebyggande arbete för att motverka olagliga
utsläpp av mineralolja och andra farliga ämnen
Åtgärden innebär att Kustbevakningen genomför analysarbete och utifrån detta
planerar och styr övervakning av olagliga utsläpp av mineralämnen och andra farliga
ämnen kan genomföras på ett mer effektivt och riskbaserat sätt. Information om det
stärkta arbetet kring olagliga utsläpp ska spridas till sjöfarten i kombination med
information om de regler som ska efterlevas.
Åtgärden förväntas leda till att fler olagliga oljespill upptäcks och lagförs, vilket ökar
incitamenten för sjöfarten att minimera oljespill och förekomsten av oljespill (eller
andra olagliga spill) på sikt minska.

Vatten
Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från
mänskliga verksamheter i havet. Genom att fler olagliga oljespill upptäcks och lagförs
bedöms åtgärden ha positiva effekter på vattenkvalitet och havet som livsmiljö i stort.
Åtgärden bedöms varken bidra till eller motverka måluppfyllelse på kort sikt, men
bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN på lång sikt.
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Biologisk mångfald
Åtgärden bidrar till att stärka arbetet mot olagliga oljespill vilket ger förutsättningar för
förekomsten av oljespill kan minska på sikt. Åtgärden bidrar till positiva effekter på
den marina miljön genom att minska antal olagliga oljespill vilket på lång sikt kan leda
till ökad vattenkvalitet och lägre föroreningsnivåer som i sin tur har stor inverkan på
biologisk mångfald och ekosystem. Åtgärden bedöms varken bidra till eller motverka
måluppfyllelse på kort sikt, men i viss grad till måluppfyllelse på lång sikt för MKN B.1
och B.2.

Jord
Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från
mänskliga verksamheter i havet. Genom att fler olagliga oljespill upptäcks och lagförs
bedöms åtgärden ha positiva effekter på sedimentkvalitet och bottenmiljön i stort.
Även om åtgärden troligen har störst effekt i kustnära grunda områden, bedöms
indirekta positiva effekter i utsjöområden kunna uppkomma. Åtgärden bedöms
varken bidra till eller motverka måluppfyllelse på kort sikt, men bidra i viss grad till
måluppfyllelse för berörd MKN på lång sikt.

Kulturmiljö
Åtgärden bedöms leda till att färre antal olagliga oljeutsläpp inträffar. Oljeutsläpp kan
orsaka stora skador och riskerar att påverka kustanknutna kulturmiljöer negativt. Om
antalet oljeutsläpp minskar bidrar det till att befintliga kustnära kulturmiljöer bevaras i
större utsträckning varför åtgärden i viss grad bedöms bidra till måluppfyllelse på
både kort och lång sikt.

Landskap
Åtgärden bedöms leda till att färre antal olagliga oljeutsläpp inträffar. Oljeutsläpp kan
orsaka stora skador och påverka landskapsbilden negativt i kust- och
skärgårdsmiljöer. Om antalet oljeutsläpp minskar bidrar det till att bevara
landskapsbilden varför åtgärden i viss grad bedöms bidra till måluppfyllelse på både
kort och lång sikt.

Befolkning och människors hälsa
Åtgärden kan på lång sikt leda till förbättrad havsmiljö och ökad biologisk mångfald.
Detta kan i en ha en viss positiv effekt på friluftsliv, rekreation och de näringar som är
beroende av vattenkvaliteten i havet (t.ex. yrkesfiskare). Åtgärden bedöms bidra i
viss grad till måluppfyllelse på lång sikt.

Luft
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.
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Klimat
Ett fungerande ekosystem är en central funktion i att skapa bättre förutsättningar att
klara den klimatförändring som sker och kan även bidra till att minska halten av
växthusgaser i atmosfären. Detta innebär att åtgärden kan ha en positiv påverkan för
att minska CO2-utsläppen. Effekten av åtgärden för minskningen av CO2 bedöms
dock inte vara särskilt stor. På kort sikt bedöms åtgärden därför varken bidra eller
motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden
kunna ge en måttlig positiv påverkan på uppfyllelsen av det underliggande målet om
reducering av CO2-utsläppen.

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Ett bättre fungerande ekosystem kan innebära en positiv inverkan på fiskeresursen
förutsatt att inget överfiske fortgår. Den förväntade effekten av åtgärden på
fiskeresursen är därför positiv. På kort sikt bedöms dock åtgärden varken bidra eller
motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden
kunna ge en positiv effekt på det underliggande målet med hänsyn till fiskeresursen.
Vidare innebär åtgärden minskat avfall i haven med tiden vilket gör att åtgärden
medverkar till måluppfyllelse.

54 Minska användningen av biocidhaltiga båtbottenfärger på
fritidsbåtar
Åtgärden består av ett antal delmoment som syftar till att minska användningen av
biocidhaltiga båtbottenfärder. Kemikalieinspektionen ska genomföra åtgärden i
samråd med Havs- och vattenmyndigheten, Transportstyrelsen och
Naturvårdsverket.
Delmomenten handlar om att utveckla miljöriskbedömningar och
effektivitetsbedömningar vid produktgodkännanden, utforma användningsvillkor för
båtbottenfärger, tillsyn av marknadsföring/försäljning, undersöka om tillgången till
alternativa metoder eller miljömålet Giftfri miljö utgör en tillräcklig grund för avslag på
ansökningar om produktgodkännande och utreda om det är juridiskt möjligt att införa
ett nationellt förbud mot biocidhaltiga båtbottenfärger på fritidsbåtar.

Vatten
Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från
mänskliga verksamheter i havet. Genom att minska användningen av biocidhaltiga
båtbottenfärger på fritidsbåtar bedöms åtgärden ha positiva effekter på vattenkvalitet
och havet som livsmiljö i stort, särskilt i känsliga ekosystem. MKN B.1 tillämpas inte i
kustvatten men åtgärden bedöms ändå bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd
MKN både på kort och lång sikt.
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Biologisk mångfald
Åtgärden bedöms bidrar till att minska användandet av biocidhaltiga båtbottenfärger
på fritidsbåtar. Den sammanlagda miljöbelastningen som biociderna utgör är svår att
mäta och överblicka, bland annat eftersom egenskaperna hos koppar förändras
beroende på salthalt, dock bedöms den negativa påverkan vara särskilt stor i
känsliga ekosystem. För att skydda känsliga miljöer bör därför användningen av
biocidhaltiga båtbottenfärger minska. Åtgärden bedöms bidra till positiva effekter på
marina organismer, särskilt i känsliga ekosystem. Åtgärden bedöms bidra i viss grad
till måluppfyllelse för MKN B.1.

Jord
Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från
mänskliga verksamheter i havet. Genom att minska användningen av biocidhaltiga
båtbottenfärger på fritidsbåtar bedöms åtgärden ha positiva effekter på
sedimentstatus och bottenlevande växter och djur i stort, särskilt i känsliga
ekosystem. MKN B.1 tillämpas inte i kustvatten men åtgärden bedöms ändå bidra i
viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN både på kort och lång sikt.

Kulturmiljö
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Landskap
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Befolkning och människors hälsa
Åtgärden bidrar till att minska tillförseln av farliga ämnen och därmed risken att
människor exponeras för farliga ämnen genom konsumtion av fisk och skaldjur.
Åtgärden bedöms därför bidra i viss grad till måluppfyllelse på lång sikt.

Luft
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Klimat
Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen från mänskliga
verksamheter i havet. Genom att minska miljöeffekterna av oljespill bedöms åtgärden
innebära att inverkan på ekosystemet minskar. Ett fungerande ekosystem är en
central funktion i att skapa bättre förutsättningar att klara den klimatförändring som
sker och kan även bidra till att minska halten av växthusgaser i atmosfären. Detta
innebär att åtgärden indirekt kan ha en positiv påverkan för att minska CO2utsläppen. Effekten av åtgärden för minskningen av CO2 bedöms dock inte vara
särskilt stor. På kort sikt bedöms åtgärden därför varken bidra eller motverka till
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uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden kunna ge en
måttlig positiv påverkan på uppfyllelsen av det underliggande målet om reducering av
CO2-utsläppen.

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Ett bättre fungerande ekosystem kan innebära en positiv inverkan på fiskeresursen
förutsatt att inget överfiske fortgår. Den förväntade effekten av åtgärden på
fiskeresursen är därför positiv. På kort sikt bedöms dock åtgärden varken bidra eller
motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden
kunna ge en positiv effekt på det underliggande målet med hänsyn till fiskeresursen.
Vidare innebär åtgärden minskat avfall i haven med tiden vilket gör att åtgärden
medverkar till måluppfyllelse.

55 Aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare på
fritidsbåtar
Åtgärden innebär att utreda möjligheterna till en aktiv utfasning eller ett förbud av
tvåtaktsmotorer med förgasare till bästa miljöalternativ. I ett första steg ska den mest
genomförbara metoden för att aktivt fasa ut tvåtaktsmotorer med förgasare utredas.
Sedan ska metoden genomföras och information om möjligheter spridas till berörd
allmänhet.
Åtgärden förväntas leda till att tvåtaktsmotorer med förgasare byts ut mot mindre
skadliga motoralternativ och att utsläppen av avgaser och olja minskar. Detta leder
till minskad belastning av farliga ämnen, främst PAHer. Bytet innebär också bättre
bränsleekonomi.

Vatten
Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från
mänskliga verksamheter i havet. Genom kraftigt reducerade utsläppsvolymer och
minskad belastning av farliga ämnen, främst PAHer, till vattenmassa bedöms
åtgärden ha positiva effekter på vattenkvalitet och havet som livsmiljö i stort, särskilt i
känsliga ekosystem. Åtgärden bedöms varken bidra eller motverkar måluppfyllelse
på kort sikt, men bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN på lång sikt.
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Biologisk mångfald
Åtgärden bedöms bidra till kraftigt reducerade utsläppsvolymer och minskad
belastning av farliga ämnen, främst PAHer, till vattenmassa och sediment. Ett förbud
av användning av tvåtaktsmotorer i fritidsbåtar skulle leda till att stora mängder av
oförbränt bränsle (uppskattningsvis 5000–7000 m3 årligen) inte tillförs den marina
miljön. MKN B.1 tillämpas inte i kustvatten, men åtgärden bedöms kunna bidra
indirekt till positiva effekter på marina organismer även i utsjön. Åtgärden bedöms
bidra till måluppfyllelse i viss grad för MKN B.1.

Jord
Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från
mänskliga verksamheter i havet. Genom kraftigt reducerade utsläppsvolymer och
minskad belastning av farliga ämnen, främst PAHer, till sediment bedöms åtgärden
ha positiva effekter på sedimentstatus och bottenlevande djur och växter i stort,
särskilt i känsliga ekosystem. Åtgärden bedöms varken bidra till eller motverka
måluppfyllelse på kort sikt, men bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN på
lång sikt.

Kulturmiljö
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Landskap
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Befolkning och människors hälsa
Åtgärden minskar risken för att farliga ämnen sprids till fisk och skaldjur, vilka sedan
kan komma att konsumeras av människor. Åtgärden bedöms därför bidra i viss grad
till måluppfyllelse på lång sikt.

Luft
Åtgärden minskar utsläppen av luftföroreningar och bedöms bidra i viss grad till
måluppfyllelse.

Klimat
Åtgärden innebär att utsläppen av CO2 minskar. En snabb utfasning innebär mer
energieffektiva lösningar förutsatt att ett klimatperspektiv anläggs på utvecklingen.
Effekten av produktutvecklingen skulle därigenom generera mer energieffektiva och
klimatanpassade lösningar. På kort sikt bedöms åtgärden ge ett visst bidrag till
måluppfyllelse och på lång sikt ett stort positivt bidrag.
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Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
En snabb utfasning av tvåtaktsmotorer innebär mer avfall. Detta kan innebära
negativa konsekvenser om åtgärden inte åtföljs av en tydlig plan på hanteringen av
utfasade motorer.

56 Produkt- och materialutveckling gällande fiskeredskap
Åtgärden innebär att Institutionen för akvatiska resurser på SLU får i uppdrag att
upprätta ett sekretariat för att administrera upphandling av projekt som syftar till
produkt- och materialutveckling av fiskeredskap. Sekretariatet kommer stötta de som
önskar utföra redskapsutveckling med att skriva projektansökningar och sköter
kontakten med, och bereder underlag till, en styrgrupp på Havs- och
vattenmyndigheten. Åtgärden ska utmynna i ett föreskriftsarbete om
redskapsutvecklingen.
Åtgärden kan leda till att alternativa material som kan brytas ned utvecklas och
används, vilket innebär minskad mängd plastartiklar i havsmiljön. Om rena material
(en plasttyp) används ökar också möjligheten och värdet av att återvinna redskapen,
vilket kan leda till ökade incitament till att samla in förlorade eller uttjänta
fiskeredskap. Innovationer och märkningar för att lättare återfinna tappade redskap
skulle kunna minimera förluster av redskap. Utveckling av fiskeredskap, såsom
tyngre burar och längre linor, skulle minimera förlust av kräftburar och hummertinor.
Utveckling av fiskeredskap så som förbättrade flyktöppningar skulle även minimera
spökfiske. I förlängningen förväntas en mindre mängd förlorade fiskeredskap samt
delar från fiskeredskap i den marina miljön.

Vatten
Åtgärden bedöms bidra till en minskning av mängden marint skräp (i form av
plastpartiklar och förlorade fiskeredskap) (MKN E.1), vilket har potential att ge
positiva effekter på den marina miljön och vattenkvalitet i stort. Åtgärden bedöms
bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN på både kort och lång sikt.

Biologisk mångfald
Åtgärden bedöms kunna bidra till minskad mängd marint skräp (i form av
fiskeredskap) (MKN C.4) på lång sikt, vilket har möjlighet att bidra till positiva effekter
för naturligt förekommande fisk- och skaldjursarter (MKN C.3), fisksamhällets
förekomst, artsammansättning och storleksfördelning, men bedöms ej ge tillräckliga
effekter för att kunna påverka status/måluppfyllelse av relevanta miljökvalitetsnormer
avsevärt.
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Jord
Åtgärden bedöms bidra till en minskning av mängden marint skräp (i form av
plastpartiklar och förlorade fiskeredskap) (MKN E.1), som tillslut hamnar på våra
havsbottnar, vilket har potential att ge positiva effekter på havens bottenmiljöer i
stort. Åtgärden bedöms även ha indirekta positiva effekter på livsmiljöer för
bottenlevande växter och djur. Åtgärden bedöms bidra i viss grad till måluppfyllelse
för berörd MKN på både kort och lång sikt.

Kulturmiljö
Åtgärden bedöms innebära att tillförseln av marint skräp i havs-, kust- och
skärgårdslandskapet minskar på längre sikt. På kort sikt bedöms dock åtgärdens
effekter vara försumbara. Åtgärder för minskat marint avfall bedöms i viss
utsträckning minska risken för att befintliga fartygslämningar ska belamras med skräp
varför bedömningen görs att åtgärden i viss grad bidrar till måluppfyllelse på lång
sikt.

Landskap
Åtgärden bedöms innebära att tillförseln av marint skräp i havs-, kust- och
skärgårdslandskapet minskar på längre sikt. På kort sikt bedöms dock åtgärdens
effekter vara försumbara. En mindre mängd skräp i havs- och kustmiljöerna bedöms
vara positivt för landskapsbilden varför bedömningen görs att åtgärden i viss grad
bidrar till måluppfyllelse på lång sikt.

Befolkning och människors hälsa
Minskad mängd marint skräp på land kan påverka kvaliteten och det estetiska värdet
på naturområden för friluftsliv och rekreation. Fiskeredskap utgör dock bara en liten
del av allt skräp som kan hittas på till exempel stränder och därför bedöms åtgärden
endast ge en viss positiv påverkan på aspekten.
När det gäller hälsa kan risken för att människor får i sig mikroplaster och
tillsatskemikalier via livsmedel minska, även om det råder osäkerhet kring
hälsoeffekterna av detta.

Luft
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Klimat
Förbättrade produkter innebär att färre fiskeredskap förloras och därmed behöver
färre fiskeredskap tillverkas för att ersätta förlorade redskap. Effekten av
produktutvecklingen har en positiv påverkan på utsläppen av CO2 då färre redskap
behöver tillverkas. Samtidigt förutsätter detta att de nya material som utvecklas och
används inte ökar CO2-utsläppen. Det vill säga produkt- och materialutveckling skulle
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indirekt kunna bidra till mer energieffektiva och klimatanpassade lösningar förutsatt
att ett klimatperspektiv anläggs på utvecklingen. Vidare är bedömningen att om
redskap i så rena material som möjligt utvecklas, ökar möjligheten att återvinna dem
vilket ger ett ökat materialvärde och ökar incitamentet att både ta upp förlorade
fiskeredskap samt samla in uttjänta redskap, vilka ofta återfinns på kajer, i hamnar
och på bryggor. Idag är det i stort sett omöjligt att återvinna fiskeredskapen då de
innehåller flera olika sorters plaster. Sammantaget skulle detta bidra till att minimera
marint skräp både på botten och på land.
Då produkt- och materialutveckling tar tid är bedömningen att på kort sikt, varken
bidrar eller motverkar åtgärden till uppfyllelse av det underliggande målet. Däremot
innebär åtgärden långsiktigt en utveckling mot mer hållbara fiskeredskap och en
minskad omsättning av fiskeredskap vilket innebär att åtgärden bedöms bidra till
uppfyllandet av det underliggande målet rörande CO2-utsläpp. Detta är dock förutsatt
att de nya material som utvecklas och används inte ökar CO2utsläppen. Då det finns
osäkerheter i möjligheten till att finna energieffektiva eller klimatanpassade lösningar
så är bedömningen att för dessa två underliggande mål finns det en potential i att
uppfylla de underliggande målen. Här finns alltså en möjlighet att i arbetet med
åtgärden, trycka på behovet av att finna nya fiskeredskap som även uppfyller
klimatmålen.

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Förbättrade produkter innebär att färre fiskeredskap förloras och därmed mindre
avfall. Om redskap, i så rena material som möjligt utvecklas, ökar möjligheten att
återvinna dem vilket ger ett ökat materialvärde och ökar incitamentet att både ta upp
förlorade fiskeredskap samt samla in uttjänta redskap, vilka ofta återfinns på kajer, i
hamnar och på bryggor. Idag är det i stort sett omöjligt att återvinna fiskeredskapen
då de innehåller flera olika sorters plaster. Sammantaget skulle detta bidra till att
minimera marint skräp både på botten och på land. Effekten av produktutvecklingen
har en positiv påverkan mängden avfall i haven. Då produkt- och materialutveckling
tar tid är bedömningen att på kort sikt, varken bidrar eller motverkar åtgärden till
uppfyllelse av det underliggande målet. På lång sikt innebär åtgärden minskat avfall i
haven vilket medverkar till uppfyllelsen av de underliggande målen.
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57 Vägledning för att förhindra att seismiska undersökningar
orsakar skadligt impulsivt buller med negativa effekter på marina
däggdjur
Åtgärden innebär att en vägledning tas fram för att undersökningsmetoder som
genererar impulsivt buller ska kunna utföras på ett sätt som undviker att påverka
marina däggdjur (framförallt den östra populationen av östersjötumlare) negativt
under djurens känsliga tidsperioder. Impulsivt undervattensbuller kan orsaka både
fysiska skador och beteendeförändringar hos tumlare och maskera djurens
kommunikation.
Vägledningen förväntas leda till att utförare som genomför seismiska undersökningar
vidtar åtgärder som gör att aktiviteten inte stör marina däggdjur.

Vatten
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Biologisk mångfald
Åtgärden bedöms kunna bidra i viss grad till måluppfyllelse under ett långsiktigt
perspektiv genom minskade tillfälliga störningar av skadligt impulsivt ljud för känsliga
däggdjur (främst tumlare) under arternas mer störningskänsliga perioder (MKN E.2).

Jord
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Kulturmiljö
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Landskap
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Befolkning och människors hälsa
Marina däggdjur bidrar till höga naturvärden och attraktiva naturområden. Åtgärder
som gynnar marina däggdjur kan därför leda till positiva konsekvenser för
allmänheten. Undervattensbuller är dock bara en av alla faktorer som påverkar
förekomsten av marina däggdjur och av denna anledning bedöms den positiva
påverkan på denna aspekt vara obetydlig.

Luft
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.
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Klimat
Kopplingen mellan åtgärden och aspekten klimat bedöms vara mycket svag.
Bedömningen är därför att åtgärden varken bidrar eller motverkar till uppfyllelse av
det underliggande målet både på kort och lång sikt.

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Ett strikt regelverk kring seismiska undersökningar skulle kunna påverka möjligheten
till att undersöka och identifiera områden för framtida utvinning av marin sand och
grus eller vindkraft. De främsta effekterna bedöms vara längre undersökningstid,
ökade kostnader samt att alla områden inte är tillgängliga för undersökning. De
negativa konsekvenserna av åtgärden för möjligheten att utvinna marin sand och
grus eller att anlägga vattenbaserad vindkraft bedöms dock vara mycket små.

58 Genomförande av pilotprojekt som ska ge underlag till
vägledning för ekosystembaserad havsförvaltning på
havsområdesnivå
Åtgärden innebär utveckling och implementering av ekosystembaserad
havsförvaltning på lokal nivå. Åtgärden består av två huvudsakliga delar
i)

utveckling och testning av en ekosystembaserad havsförvaltning genom
tre pilotprojekt

ii)

framställning av en handbok baserad på erfarenheterna av de tre
pilotprojekten.

Syftet är att effektivisera havsförvaltningens åtgärdsarbete genom att genomföra den
på en geografisk nivå som tillåter deltagande av områdesspecifika intressenter (t.ex.
lokala näringar och kommuner) samt anpassas till ekosystemets områdesspecifika
egenskaper. Genom att adressera intressenter och aktörer i planering av åtgärder
höjs acceptans för åtgärderna och därmed regelefterlevnaden.

Vatten
Åtgärden bedöms ha positiva effekter för minskning av kväve och fosfor (MKN A.1),
samt farliga ämnen (MKN B.1) från mänsklig verksamhet. Genom att tillämpa
ekosystembaserad havsförvaltning kan specifika åtgärder förstärkas och
åtgärdsarbetet effektiviseras. En ökad delaktighet av lokala aktörer väntas bidra till
ett mer effektivt och lokalt anpassat åtgärdsarbete, vilket bidrar till måluppfyllelse för
berörda MKN. En handbok är planerad till år 2027, och åtgärden bedöms således
bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörda miljökvalitetsnormer på lång sikt.

Biologisk mångfald
Åtgärden bedöms kunna bidra till måluppfyllelse för i princip samtliga relevanta
miljökvalitetsnormer för denna miljöaspekt. Åtgärden har potential att bidra med
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positiva effekter i form av minskning av farliga ämnen och främmande arter, positiva
effekter för fisksamhällen samt havsbottenfunktion och biogena substrat.

Jord
Åtgärden bedöms ha positiva effekter för minskning av kväve och fosfor (MKN A.1)
och farliga ämnen (MKN B.1) från mänsklig verksamhet i havet. Åtgärden bedöms
även ha positiva effekter på den av mänsklig verksamhet opåverkade
havsbottenarealen (MKN D.1) och biogena substrat (D.2). En handbok är planerad till
år 2027, och åtgärden bedöms således bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörda
MKN på lång sikt.

Kulturmiljö
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Landskap
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Befolkning och människors hälsa
En ökad delaktighet bland lokala aktörer kan bidra till ett mer lokalt anpassat
åtgärdsarbete och eventuellt gynna lokala näringar. Effekten bedöms dock vara
obetydlig.

Luft
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Klimat
Ekosystemtjänster en central funktion i att skapa bättre förutsättningar att klara den
klimatförändring som sker och kan även bidra till att minska halten av växthusgaser i
atmosfären. En åtgärd för att tillämpa en ekosystembaserad havsförvaltning kan
därför ge en positiv påverkan för att minska CO2-utsläppen. Samtidigt handlar
åtgärden i första hand om att finna en modell och ge en vägledning vilket gör att
påverkan på CO2-utsläppen inte bedöms bli särskilt stor. På kort sikt bedöms
åtgärden varken bidra till eller motverka klimatmålen. På lång sikt kan åtgärden ge ett
måttligt positivt bidrag till att minska CO2-utsläppen från havssektorn.

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Satsningar på att tillämpa en ekosystembaserad havsförvaltning skulle kunna
innebära en positiv inverkan på fiskeresursen förutsatt att inget överfiske fortgår. På
kort sikt bedöms åtgärden varken bidra till eller motverka till de underliggande målen.
På lång sikt bedöms åtgärden ge en positiv inverkan på de underliggande målen
med hänsyn till fiskeresursen.
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59 Inrättande av förvaltningsråd för skyddade områden i svenska
havsområden
Åtgärden innebär inrättande av ett förvaltningsråd för det nationella nätverket av
marina skyddade områden och tre regionala förvaltningsråd för havsområdena
Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet.
Åtgärden förväntas förstärka nationell samordning i arbetet med områdesskydd, dvs.
att ta hänsyn till arternas och habitatens utbredningsområde vid utpekande av nya
skyddade områden, att alla relevanta arter och utbredningsområden representeras i
tillräcklig grad i havsområden och att säkerställa sammanhängande nätverk av
skyddade områden.

Vatten
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Biologisk mångfald
Åtgärden bedöms bidra till att minimera mänsklig påverkan på relevanta
ekosystemkomponenter och arternas och habitatens utbredningsområde kan
representeras i tillräcklig grad per havsområde samt bidra till ett sammanhängande
nätverk av skyddade områden. Åtgärden bedöms bidra till positiva effekter på marina
organismer, särskilt i känsliga, grunda, kustnära områden. Åtgärden bedöms i viss
grad bidra till måluppfyllelse för miljökvalitetsnorm B.1.

Jord
Åtgärden bedöms kunna bidra till att bibehålla den av mänsklig verksamhet
opåverkade havsbottenarealen (MKN D.1) och att arealen av biogena substrat
bibehålls eller ökar (MKN D.2). En stärkt nationell samordning i arbetet med
områdesskydd bedöms bidra till att skydda känsliga bottenmiljöer och ha positiva
effekter på associerade arter och biogena rev. Åtgärden bedöms varken bidra till eller
motverka måluppfyllelse på kort sikt, men bidra i viss grad till måluppfyllelse för
berörda MKN på lång sikt.

Kulturmiljö
Kopplingen mellan åtgärden och aspekten kulturmiljö bedöms vara mycket svag.
Bedömningen är därför att åtgärden varken bidrar eller motverkar till uppfyllelse av
det underliggande målet både på kort och lång sikt.

Landskap
Kopplingen mellan åtgärden och aspekten landskap bedöms vara mycket svag.
Bedömningen är därför att åtgärden varken bidrar eller motverkar till uppfyllelse av
det underliggande målet både på kort och lång sikt.
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Befolkning och människors hälsa
Inrättande av marina skyddade områden kan leda till begränsningar i nyttjandet av
havet som resurs (t.ex. fiske och båttrafik), men också förbättra havens nytta för
människor till exempel genom ökad produktion av fisk och möjligheter till rekreation.
Denna åtgärd innebär dock inte nödvändigtvis ett utökat områdesskydd, utan snarare
ett mer sammanhängande sådant. An denna anledning bedöms varken bidra eller
motverka till måluppfyllelse.

Luft
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Klimat
Åtgärden bedöms varken bidra eller motverkar uppfyllelsen av de underliggande
målen på kort och lång sikt.

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Åtgärden bedöms varken bidra eller motverkar uppfyllelsen av de underliggande
målen på kort och lång sikt.

60 Behovsstyrd områdesspecifik begränsning av predatorer;
gråsäl och skarv, för att stödja åtgärder med syfte att
återuppbygga lokala kustfisksamhällen
Åtgärden innebär att myndigheten bedömer om aktiv begränsning av predatorer som
t.ex. säl och skarv är en lämplig åtgärd för förstärkning av lokala fiskbestånd. För de
populationer som identifierats behöva en återhämtning för att kunna uppnå MKN C3
och C4, bedöms påverkan av en eventuell predatorbegränsning i relation till redan
insatta åtgärder innan de aktiva åtgärderna utförs.
Begränsning predatorer/toppredatorer ska enbart utföras under korta perioder utan
att medföra negativ påverkan på predatorers populationstillstånd och avslutas så fort
fiskbestånden har återhämtat sig.
Åtgärden förväntas leda till att naturlig predation på fisk minskar i områden där det
bedöms vara ett problem och att effekterna av andra åtgärder såsom
beståndsfredningar, införande av fredningstider och fredningsområden stärks så att
lokala fiskbestånd kan återhämta sig.

Vatten
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.
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Biologisk mångfald
Åtgärden bedöms ej som enskild åtgärd kunna bidra till måluppfyllelse och
återhämtning av lokala fiskpopulationer vid ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigt kan
åtgärden ge positiva effekter för fisksamhällets storleksfördelning och struktur
(MKN C.4, även C.3 i viss mån).

Jord
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Kulturmiljö
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Landskap
Kopplingen mellan åtgärden och aspekten landskap bedöms vara mycket svag.
Bedömningen är därför att åtgärden varken bidrar eller motverkar till uppfyllelse av
det underliggande målet både på kort och lång sikt.

Befolkning och människors hälsa
Om åtgärden leder till att lokala fiskbestånd återhämtar sig kan det innebära ökade
möjligheter till fiske. Själva skyddsjakten kan också innebära ökade friluftsvärden för
jägare. Däremot utgör områden med säl höga rekreationsvärden som kan förvinna i
de områden åtgärderna genomförs. Åtgärden bedöms därför sammantaget varken
bidra till eller motverka måluppfyllelsen för aspekten.

Luft
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Klimat
Ett fungerande ekosystem är en central funktion i att skapa bättre förutsättningar att
klara den klimatförändring som sker och kan även bidra till att minska halten av
växthusgaser i atmosfären. Detta innebär att åtgärden kan ha en positiv påverkan för
att minska CO2-utsläppen. Effekten av åtgärden för minskningen av CO2 bedöms
dock inte vara särskilt stor. På kort sikt bedöms åtgärden därför varken bidra eller
motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden
kunna ge en måttlig positiv påverkan på uppfyllelsen av det underliggande målet om
reducering av CO2-utsläppen.

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Ett bättre fungerande ekosystem kan innebära en positiv inverkan på fiskeresursen
förutsatt att inget överfiske fortgår. Den förväntade effekten av åtgärden på
fiskeresursen är därför positiv. På kort sikt bedöms dock åtgärden varken bidra eller
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motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden
kunna ge en positiv effekt på det underliggande målet med hänsyn till fiskeresursen.

6.1

Gränsöverskridande miljöpåverkan

De åtgärder som föreslås i uppdateringen av åtgärdsprogrammet för havsmiljön har
generellt en gränsöverskridande karaktär, då havsområdena som berörs gränsar till
ett flertal andra staters havsbassänger. De länder som bedöms beröras kommer
därför att formellt underrättas och ges möjlighet till samråd, enligt 6 kap. 13 §
miljöbalken och Konventionen om miljökonsekvensbedömningar i ett
gränsöverskridande sammanhang (härefter Esbokonventionen), som en del av
miljöbedömningen. Ett antal andra grannländer kommer dessutom att hållas
informerade om åtgärdsprogrammet.
Den gränsöverskridande miljöpåverkan från uppdateringen av åtgärdsprogrammet är
i huvudsak positiv. Generellt förväntas inte några direkta positiva eller negativa
effekter av uppdateringen av åtgärdsprogrammet på annan stat. Av stor vikt är
däremot att åtgärdsarbetet inom samtliga angränsande länder görs på en likartad
nivå för att direkta positiva effekter för havsmiljön generellt i gemensamma
havsområden ska uppnås. Den kumulativt positiva effekten skulle kunna vara stor
om alla länder runt ett havsområde vidtar nödvändiga åtgärder.

6.1.1 Vatten
Flertalet åtgärder i det uppdaterade åtgärdsprogrammet syftar till att minska
belastningen av farliga ämnen och marint skräp till våra havsområden (se Tabell 9
nedan), vilket kan ha väsentliga positiva gränsöverskridande effekter för aspekten
vatten. Åtgärder av en mer lokal karaktär bedöms ha en mindre gränsöverskridande
påverkan än de nationella åtgärderna som verkar på en större skala. De
gränsöverskridande effekterna kan antas bli större i Östersjön som är ett innanhav
med begränsat vattenutbyte, jämfört med Nordsjön. Dock är Östersjöns havsmiljö
väldigt utsatt för närliggande länders miljöpåverkan, vilket kan motverka de
förväntade positiva effekterna från åtgärdsprogrammet.

6.1.2 Biologisk mångfald
Åtgärderna i åtgärdsprogrammet bedöms sammantaget kunna ha
gränsöverskridande positiva effekter på den biologiska mångfalden, särskilt för fisk
och marina däggdjur som rör sig över större geografiska områden. Även åtgärder
mot invasiva arter och åtgärder för en ekosystembaserad förvaltning kan ha positiva
effekter på en större geografisk skala.

6.1.3 Jord
Flertalet åtgärder syftar till att minska belastningen av farliga ämnen och marint skräp
till våra havsområden, vilket kan ha väsentliga positiva gränsöverskridande effekter
för aspekten jord. Åtgärder av en mer lokal karaktär, till exempel åtgärder mot
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negativa effekter av bottentrålning, bedöms ha en mindre gränsöverskridande
påverkan än de nationella åtgärderna som verkar på en större skala, såsom åtgärder
för minskning av farliga ämnen och skräp som tillslut hamnar på havsbotten.

6.1.4 Kulturmiljö
ÅPH förväntas genom stärkt förebyggande arbete och information minska risken att
marint avfall, bland annat fiskeredskap, sprids till andra länder på längre sikt. Detta
bedöms ha en indirekt positiv påverkan på kulturmiljöer under havsytan i andra
länder då de hålls fria från skräp.

6.1.5 Landskap
ÅPH förväntas genom stärkt förebyggande arbete och information minska risken att
marint avfall, bland annat fiskeredskap, sprids till andra länder på längre sikt. En
mindre mängd skräp i havs- och kustmiljöerna bedöms vara positivt för
landskapsbilden även i andra länder.

6.1.6 Befolkning och människors hälsa
Åtgärder för att minska mängden farliga ämnen och marint skräps kan även påverka
havs- och kustmiljön i andra länder. Åtgärder för att minska förekomsten av farliga
ämnen i havsmiljön förväntas på sikt sänka halterna farliga ämnen i livsmedel från
havet vilket ger positiv påverkan på människors hälsa och befolkningens
socioekonomiska möjligheter till sysselsättning inom fiske i angränsande länder.
Vidare innebär åtgärder för att minska marint skräp förväntas skapa ökade
möjligheter till exempel rekreation, friluftsliv och fiske. Den gränsöverskridande
påverkan av bedöms vara positiv.

6.1.7 Luft
Endast en av åtgärderna (42) bedöms ha påverkan på luftkvaliteten, och det till viss
del. Påverkan på andra länder bedöms därför vara obetydlig.

6.1.8 Klimat
Åtgärderna tillsammans varken medverkar eller motverkar till att minska
klimatpåverkan även i angränsande länder. Det finns en möjlighet att öka arbetet
med klimatmålen genom att, som en del av genomförandet av åtgärderna, trycka på
behovet att finna gemensamma energieffektiva och klimatanpassade lösningar som
svar på de åtgärder som syftar till materialutveckling. Det är därför viktigt att
åtgärderna i programmet synkas med övriga länders åtgärdsprogram för att på så
sätt finna gemensamma lösningar.

6.1.9 Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Sett till delaspekten avfall (marint skräp) så bidrar åtgärderna till viss del eller i vissa
fall till stor del till att uppfylla målpreciseringen om hållbar avfallshantering. Då marint
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avfall är ett stort problem i angränsande länder är bedömningen att åtgärderna som
syftar till att minska mängden marint skräp även kommer att innebära positiva
effekter i andra länder.
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7

Samlad bedömning av uppdateringen av
åtgärdsprogrammet

Det övergripande syftet av det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön är i
sig att bidra till en förbättrad miljö. Samtidigt är åtgärdsprogrammet inriktat mot en
specifik del (vattenkvalitet) av vad som kan inrymmas inom miljöbegreppet. Det gör
att det kan finnas andra miljöaspekter som skulle kunna påverkas negativt men även
positivt av åtgärderna som föreslås i programmet. I det här fallet har
miljöbedömningens bedömningsgrunder i huvudsak utgått ifrån miljökvalitetsmålen
och dess underliggande normer. Detta gör att en miljöbedömning av denna typ av
program till stor del kan liknas vid en målkonfliktsanalys där olika målsättningar
utvärderas mot varandra. Det vill säga en åtgärd som är positiv för vattenkvalitet eller
biologisk mångfald kan samtidigt innebära negativ påverkan på en aspekt som
naturresurshushållning. Analysen ger alltså vägledning om de aspekter där det finns
anledning att se om det går att justera åtgärden för att eventuellt minska negativ
påverkan. I bedömningarna i kapitel 6 har sådana förslag presenterats där det varit
möjligt att identifiera eventuella justeringar.
Om man ser till det uppdaterade åtgärdsprogrammet i sin helhet så är bedömningen
att det i huvudsak bidrar till att uppfylla de bakomliggande miljökvalitetsmålen för
respektive miljöaspekt (Tabell 9). Det är bara två åtgärder som bedöms motverka
uppfyllandet av de bakomliggande målen för aspekten naturresurshushållning.
Nedan följer en samlad bedömning av alla åtgärder för respektive miljöaspekt.

- 100 -

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN

Tabell 9. Sammantagen bedömning av åtgärdsalternativets effekter på de olika aspekterna.
Aspekt

Sammantagen
bedömning av alla
åtgärder

Åtgärd
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Vatten
Biologisk
mångfald
Jord
Kulturmiljö
Landskap
Befolkning
& hälsa
Luft
Klimat
Hushålln. m.
nat.res. &
mat.tgg.
Förklaring:
Bidrar i
hög grad

Bidrar i
viss grad

Varken bidrar
eller motverkar

Motverkar i
viss grad

Motverkar i
hög grad

Ej
relevant

Åtgärder:
46 Vägledning för att beakta och hantera risken med invasiva främmande arter i beslut/ skötselplaner
/bevarandeplaner för marina skyddade områden.
47 Stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom fritidsfisket.
48 Främja en storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället som möjliggör att viktiga funktioner i
näringsväven upprätthålls.
49 Minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva och skonsamma redskap samt genomföra
en sammanställning av trålningens inverkan på kustnära fiskbestånd.
50 Förbud mot bottentrålning i marina områden med dumpad ammunition och kemiska stridsmedel.
51 Minimera miljöpåverkan från sjöfart i den marina miljön.
52 Expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd.
53 Utökat brottsförebyggande arbete för att motverka olagliga utsläpp av mineralolja och andra farliga ämnen.
54 Minska användningen av biocidhaltiga båtbottenfärger på fritidsbåtar.
55 Aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare på fritidsbåtar.
56 Produkt- och materialutveckling gällande fiskeredskap.
57 Vägledning för att förhindra att seismiska undersökningar orsakar skadligt impulsivt buller med negativa
effekter på marina däggdjur.
58 Genomförande av pilotprojekt som ska ge underlag till vägledning för ekosystembaserad havsförvaltning på
havsområdesnivå.
59 Inrättande av förvaltningsråd för skyddade områden i svenska havsområden.
60 Behovsstyrd områdesspecifik begränsning av predatorer; gråsäl och skarv, för att stödja åtgärder med syfte
att återuppbygga lokala kustfisksamhällen.
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7.1

Vatten

Åtgärderna i relation till aspekten vatten berör främst tre MKN; A1 (näringsämnen),
B1 (farliga ämnen) och E1 (marint skräp). Den samlade bedömningen av alla
åtgärder är att de tillsammans i viss grad bidrar till måluppfyllelse för berörda
miljökvalitetsnormer. Åtta av 15 åtgärder bedöms i någon mån bidra till
måluppfyllelse på lång sikt, medan resterande inte bedöms vara relevanta för
aspekten vatten.
Åtgärderna i relation till aspekten vatten har enligt föreliggande bedömning svagast
koppling till MKN A1 (näringsämnen) med få åtgärder som kopplar till denna MKN,
medan kopplingen till MKN B1 (farliga ämnen) är starkast, med många åtgärder som
kopplar till denna MKN.
MKN D3 (hydrografiska förhållanden) bedöms i föreliggande rapport vara relevant för
aspekten vatten, men ingen av åtgärderna kan anses bidra till måluppfyllelse av
denna MKN.

7.2

Biologisk mångfald

Den samlade bedömningen är att samtliga åtgärder bedöms bidra till att uppfylla
relevanta miljökvalitetsnormer till viss grad. Miljökvalitetsnormer som åtgärderna
bedöms ge störst effekter för att nå måluppfyllelse är gäller främst välmående hos
fisk- och skaldjurssamhällen (D4, C3), havsbottenstruktur/funktion (D1, D2) och
effekter från farliga ämnen (B2). Samtliga åtgärder bedöms i någon mån bidra till
måluppfyllelse på lång sikt, medan åtgärd 60 långsiktigt varken bedöms bidra eller
motverka MKN men bedöms kunna bidra i viss grad till måluppfyllelse på kort sikt.
Störst effekt för måluppfyllelse bedöms åtgärd 51 ha, då det är den enda åtgärd som
bedöms kunna bidra till måluppfyllelse för en miljökvalitetsnorm (B2) i hög grad.
MKN D3 (hydrografiska förhållanden) bedöms vara relevant för denna aspekt, men
ingen av åtgärderna bedöms bidra till måluppfyllelse av denna MKN.

7.3

Jord

Åtgärderna i relation till aspekten jord berör främst fem MKN; A1 (näringsämnen), B1
(farliga ämnen), D1 (opåverkad havsbottenareal), D2 (biogena substrat) och E1
(skräp). Den samlade bedömningen av alla åtgärder är att de tillsammans i viss grad
bidrar till måluppfyllelse för berörda miljökvalitetsnormer. Tolv av 15 åtgärder bedöms
i någon mån bidra till måluppfyllelse på lång sikt, medan resterande inte bedöms
vara relevanta för aspekten jord. Betydelsen av åtgärderna för aspekten jord är i
många fall indirekta, eftersom farliga ämnen och skräp i många fall samlas på eller
ackumuleras i bottnarna. Övergödning påverkar bottnarna negativt genom minskat
siktdjup, ökad förekomst av ettåriga fintrådiga alger och i förlängningen syrebrist.
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Åtgärderna i relation till aspekten jord har enligt föreliggande bedömning starkast
koppling till MKN B1 (farliga ämnen) och MKN D1 (opåverkad havsbottenareal) med
flertalet åtgärder som kopplar till dessa MKN. Svagaste kopplingen är till MKN A1
(näringsämnen).

7.4

Kulturmiljö

Den samlade bedömningen av alla åtgärderna tillsammans är att de i viss grad
medverkar till att uppfylla de underliggande målen. Det är främst åtgärder för att
minska mängden marint skräp som bedöms ha störst påverkan på aspekten
kulturmiljö. Även åtgärder för att minska bottentrålningens negativa påverkan
bedöms i viss mån bidra till måluppfyllelse. Totalt bedöms fem av 15 åtgärder i någon
mån bidra till måluppfyllelse på lång sikt.

7.5

Landskap

Den samlade bedömningen av alla åtgärderna tillsammans är att de i viss grad
medverkar till att uppfylla de underliggande målen. Det är främst åtgärder för att
minska mängden marint skräp som bedöms ha störst påverkan på aspekten
landskap. Totalt bedöms fem av 15 åtgärder i någon mån bidra till måluppfyllelse på
lång sikt.

7.6

Befolkning och människors hälsa

Den samlade bedömningen av alla åtgärderna tillsammans är att de i viss grad
medverkar till att uppfylla de underliggande målen för befolkning och människors
hälsa. Det är främst åtgärder för att minska mängden giftiga ämnen och marint
skräps som bedöms ha störst påverkan på aspekten. Totalt bedöms 8 av 15 åtgärder
i någon mån bidra till måluppfyllelsen.

7.7

Luft

Endast en av åtgärderna bedöms ha påverkan på aspekten luft. Den samlade
bedömningen är att åtgärdsprogrammet i sin helhet varken bidrar till eller motverkar
förbättrad luftkvalitet.

7.8

Klimat

Den samlade bedömningen av alla åtgärderna tillsammans är att de i viss grad
medverkar till att uppfylla klimatmålen. Här finns en stor potential att öka arbetet med
klimatmålen genom att i genomförandet av åtgärderna trycka på behovet att finna
energieffektiva och klimatanpassade lösningar som svar på åtgärderna.
Sett till åtgärdsprogrammets syfte och räckvidd är bedömningen att måluppfyllelsen
gällande klimatmålen är rimlig. Det finns andra program, samarbeten och styrmedel
som är mer lämpade att möta klimatutmaningarna för HAV-sektorn. Det är därför
viktigt att åtgärder i andra program synkas med åtgärdsprogrammet för havsmiljön
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för att i största möjliga utsträckning undvika framtida målkonflikter som kan leda till
oönskade avvägningar.

7.9

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar

Den samlade bedömningen av alla åtgärderna tillsammans är att de i huvudsak
medverkar till att uppfylla de underliggande målen. Det föreligger en potentiell
målkonflikt mellan åtgärd 57 i det uppdaterade åtgärdsprogrammet och möjligheterna
till framtida utvinning av naturresurser och energi. Den samlade bedömningen är
dock att konsekvenserna av åtgärderna på möjligheten att utvinna marin sand och
grus eller att anlägga vattenbaserad vindkraft är mycket små.
Sett till delaspekten avfall så bidrar åtgärderna till viss del eller i vissa fall till stor del
till att uppfylla målpreciseringen om hållbar avfallshantering. Det är dock viktigt att det
i framtiden tas fram en tydlig plan på hanteringen av de motorer som ska fasas ut.
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8

Förklaring av termer och begrepp

Art-och habitatdirektivet – Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.
Bentiska habitat – Se Havsbottnens integritet.
Biogena substrat – Strukturer på havsbotten som skapas eller skapats av levande
organismer exempelvis musslor, koraller eller svampdjur.
Blå tillväxt – En långsiktig strategi som ska stödja hållbar tillväxt inom EU i havsoch sjöfartssektorerna som helhet (ingår i Europa 2020-strategin).
Fornlämning – Fornlämningar är spår efter mänsklig verksamhet. I marina miljöer
kan de kan till exempel utgöras av vrak efter skepp och båtar. I kulturmiljölagen
anges vad som är en fornlämning och därmed omfattas av lagskyddet. Enligt
kulturmiljölagen är en fartygslämning en fornlämning om den är äldre än från 1850.
Främmande art – En främmande art är en växt, ett djur, en svamp eller en
mikroorganism som med människans hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt, introducerats
utanför sitt naturliga utbredningsområde.
Havsbottnens integritet – Ett temaområde i åtgärdsprogrammet för havsmiljön
(Havs- och vattenmyndigheten, 2015), som rör påverkan på de livsmiljöer som finns
på havsbottnar. I synnerhet studeras de marina bottensamhällena, så kallade
bentiska habitat.
Helcom – (Baltic Marine Environment Protection Commission) är det styrande
organet för konventionen om skydd av den marina miljön i Östersjöområdets, känd
som Helsingforskonventionen. De avtalsslutande parterna är Danmark, Estland, EU,
Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Sverige.
Indikatorer – En mätbar egenskap eller företeelse som används för ett specifikt
syfte, exempelvis för att bedöma tillståndet i eller belastningen på miljön.
Invasiv art – En främmande art vars introduktion och/eller spridning hotar biologisk
mångfald och relaterade ekosystemtjänster kallas invasiv.
Landskap – Enligt den europeiska landskapskonventionen definieras landskap som
”ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av
påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer”.
Marint avfall – Fasta föremål och material som har tillverkats eller bearbetats av
människor och som avsiktligt kastats eller oavsiktligt förlorats i den marina och
kustnära miljön. Det inkluderar även sådant material (plast, trä, metall mm.) som
transporterats till havsmiljön från land via vattendrag och avloppssystem eller med
vindar.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) – Miljökonsekvensbeskrivningen är den
skriftliga redogörelsen där bl.a. den betydande miljöpåverkan som genomförandet av
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planen, programmet eller ändringen kan antas medföra ska identifieras, beskrivas
och bedömas. Rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och
geografiska räckvidd ska också identifieras, beskrivas och bedömas. Även vid
miljökonsekvensbedömning av verksamheter och åtgärder (projekt) heter
motsvarande dokument miljökonsekvensbeskrivning (6 kap. MB).
Miljökvalitetsnorm (MKN) – Ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med
miljöbalken 1999. En MKN uttrycker den kvalitet miljön i ett visst område ska uppnå.
Miljökvalitetsnormer är styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar
lagar och bestämmelser, till exempel vid tillståndsprövning enligt miljöbalken eller vid
planläggning enligt plan- och bygglagen.
Miljöpåverkan – Begreppet inkluderar här utöver de frågor som vanligtvis förknippas
med ordet miljö även exempelvis påverkan på befolkning, människors hälsa,
materiella tillgångar, bebyggelse och forn- och kulturlämningar (6 kap. 12§ andra
stycket MB). Begreppet inkluderar såväl positiv som negativ påverkan.
Nollalternativ – Nollalternativet beskriver miljöförhållandena och miljöns sannolika
utveckling om planen eller programmet inte genomförs.
Ospar – Konvention för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten.
Programalternativ – I kapitel 5 Konsekvenser av nollalternativet benämns det förra
åtgärdsprogrammet för programalternativet för att inte förväxling ska ske med det
föregående nollalternativet.
Ratificering – Beslut av en stat att förbinda staten till en internationell
överenskommelse, till exempel ett avtal.
Rödlista – Redovisning av vilka arter (djur, växter och svampar) som riskerar att
försvinna från Sverige och varför arterna är hotade.
Strategisk miljöbedömning – En myndighet som upprättar eller ändrar en plan eller
ett program som krävs i lag eller annan författning ska enligt 6 kap. 3 § miljöbalken
göra en strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen, programmet eller
ändringen kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Undersökning – Det första steget i miljöbedömningsprocessen är att undersöka om
det uppdaterade åtgärdsprogrammet kan tänkas innebära betydande miljöpåverkan
enligt 4 § miljöbedömningsförordningen.
Utsjö – Utanför kustvatten enligt vattenförvaltningen.
ÅGP – Förkortningen används om nationella åtgärdsprogram för hotade arter eller
habitat.
ÅPH – Åtgärdsprogrammet för havsmiljön.
Åtgärdsalternativ – Åtgärdsalternativet utgörs av de nya åtgärder som föreslås i det
uppdaterade åtgärdsprogrammet för att uppnå miljökvalitetsnormerna för havsmiljön
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och på sikt god miljöstatus samt de uppdaterade åtgärderna från det föregående
åtgärdsprogrammet.
Övergödning – Övergödning beror på en ökad tillförsel av näringsämnen till vattnet,
särskilt kväve- och fosforföreningar. Den ökade tillförseln stör ekosystemets förmåga
att hantera näringsämnen och kan medföra att sammansättning och funktion av djuroch växtsamhällen förändras.
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Bilaga A: Bedömningsgrunder
I denna bilaga beskrivs utifrån vilka grunder bedömningen av åtgärdernas påverkan
på aspekterna i miljöbalken har gjorts.

Vatten
Bedömningarna av måluppfyllanden utgår ifrån miljökvalitetsmålen för Giftfri miljö
samt Hav i balans samt levande kust och skärgård. Till grund för bedömningarna för
varje åtgärd ligger miljökvalitetsnormerna i HVMFS 2012:18. De miljökvalitetsnormer
som bedömts relevanta för aspekten presenteras i tabellen nedan. Varje åtgärd har
bedömts utifrån den enskilda åtgärdens möjlighet till måluppfyllelse för relevant
miljökvalitetsnorm och summeras sedan i den samlade bedömningen (se kap. 7).
Tabell 10. Bedömningsgrunder för aspekten Vatten, HVMFS 2012:18, samt uppdaterade 2018:18.
MKN

Beskrivning

A1

Tillförsel av näringsämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den
inte orsakar koncentrationer av kväve och fosfor i havsmiljön som förhindrar
att god miljöstatus uppnås.

B1

Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den inte
orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås.

D3

Permanenta förändringar av hydrografiska förhållanden som beror på
storskaliga verksamheter, enskilda eller samverkande, får inte påverka
biologisk mångfald och ekosystem negativt.

E1

Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från skräp.

I enlighet med 19 § 4 havsmiljöförordningen (2010:1341) tillämpas dock inte
normerna A.1, B.1, D.1, D.2 och D.3 i kustvatten, eftersom de aspekter som rör
kustvattnets kvalitet omfattas av vattenmiljödirektivet.
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Biologisk mångfald
Bedömningarna av måluppfyllanden utgår ifrån miljökvalitetsmålen för Giftfri miljö
samt Ett rikt växt- och djurliv. Till grund för bedömningarna för varje åtgärd ligger
Miljökvalitetsnormerna, HVMFS 2012:18. De miljökvalitetsnormer som bedömts
relevanta för denna aspekt presenteras i tabellen nedan. Varje åtgärd har bedömts
utifrån den enskilda åtgärdens möjlighet till måluppfyllelse för relevant
miljökvalitetsnorm och summeras sedan i den samlade bedömningen (se kap. 7).
Tabell 11. Bedömningsgrunder för aspekten Biologisk mångfald, HVMFS 2018:18.
MKN

Beskrivning

B2

Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig verksamhet får inte
orsaka negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem.

C1

Havsmiljön ska vara fri från avsiktligt nyutsatta eller flyttade främmande arter
och stammar, samt främmande arter spridda på annat sätt genom mänsklig
verksamhet, som riskerar att negativt påverka den genetiska eller biologiska
mångfalden eller ekosystemets funktion.

C3

Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som
påverkas av fiske har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek
som garanterar deras långsiktiga hållbarhet.

C4

Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället ska
möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls.

D1

Den av mänsklig verksamhet opåverkade havsbottenarealen ska ha en
omfattning som ger förutsättningar för att upprätthålla bottnarnas struktur och
funktion för respektive livsmiljötyp.

D2

Arealen av biogena substrat ska bibehållas eller öka.

D3

Permanenta förändringar av hydrografiska förhållanden som beror på
storskaliga verksamheter, enskilda eller samverkande, får inte påverka
biologisk mångfald och ekosystem negativt.

E2

Mänskliga verksamheter ska inte orsaka skadligt impulsivt ljud i marina
däggdjurs utbredningsområden under tidsperioder då djuren är känsliga för
störning. (HVMFS 2018:18)

I enlighet med 19 § 4 havsmiljöförordningen (2010:1341) tillämpas dock inte
normerna A.1, B.1, D.1, D.2 och D.3 i kustvatten, eftersom de aspekter som rör
kustvattnets kvalitet omfattas av vattenmiljödirektivet.
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Jord
Bedömningarna av måluppfyllanden utgår ifrån miljökvalitetsmålen för Giftfri miljö. Till
grund för bedömningarna av samtliga åtgärder ligger Miljökvalitetsnormerna, HVMFS
2012:18. De miljökvalitetsnormer som bedömts relevanta för aspekten Jord
presenteras i tabellen nedan. Varje åtgärd har bedömts utifrån den enskilda
åtgärdens möjlighet till måluppfyllelse för relevant miljökvalitetsnorm och summeras
sedan i den samlade bedömningen (se kap. 7).
Tabell 12. Bedömningsgrunder för aspekten Jord, HVMFS 2012:18, samt uppdaterade 2018:18.
MKN

Beskrivning

A1

Tillförsel av näringsämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den
inte orsakar koncentrationer av kväve och fosfor i havsmiljön som förhindrar
att god miljöstatus uppnås.

B1

Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den inte
orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås.

C1

Havsmiljön ska vara fri från avsiktligt nyutsatta eller flyttade främmande arter
och stammar, samt främmande arter spridda på annat sätt genom mänsklig
verksamhet, som riskerar att negativt påverka den genetiska eller biologiska
mångfalden eller ekosystemets funktion.

D1

Den av mänsklig verksamhet opåverkade havsbottenarealen ska ha en
omfattning som ger förutsättningar för att upprätthålla bottnarnas struktur och
funktion för respektive livsmiljötyp.

D2

Arealen av biogena substrat ska bibehållas eller öka.

D3

Permanenta förändringar av hydrografiska förhållanden som beror på
storskaliga verksamheter, enskilda eller samverkande, får inte påverka
biologisk mångfald och ekosystem negativt.

E1

Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från skräp.

I enlighet med 19 § 4 havsmiljöförordningen (2010:1341) tillämpas dock inte
normerna A.1, B.1, D.1, D.2 och D.3 i kustvatten, eftersom de aspekter som rör
kustvattnets kvalitet omfattas av vattenmiljödirektivet.
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Kulturmiljö
Till grund för bedömningarna ligger bland annat de nationella kulturmiljömålen som
anger att en mångfald av kulturmiljöer ska bevaras, användas och utvecklas. Arbetet
med kulturmiljö ska även främja människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och
möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.
Med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser ska
kulturmiljöarbetet även bidra till ett inkluderande samhälle och främja en helhetssyn
på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i
samhällsutvecklingen. Bedömningen av åtgärdernas påverkan aspekten Kulturmiljö
har även gjorts utifrån följande mål och ett urval av relevanta preciseringar:
Miljömålet God bebyggd miljö
•

Preciseringen God vardagsmiljö innebär bland annat att den bebyggda miljön
ska utgå från och stödja människans behov, ge skönhetsupplevelser och
trevnad.

•

Preciseringen Kulturvärden i bebyggd miljö framhäver att det kulturella,
historiska och arkitektoniska arvet i form av bland annat platser och landskap
ska bevaras, används och utvecklas.

Miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård
•

Preciseringen Bevarade natur- och kulturmiljövärden innebär att havs-, kustoch skärgårdslandskapens natur- och kulturvärden ska bevaras och
förutsättningar ska finnas för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.

•

Preciseringen Kulturlämningar under vatten understryker att tillståndet ska
vara oförändrat för kulturhistoriska lämningar under vattnet.

Slutligen ligger Havs- och vattenmyndighetens vägledande strategi för arbete med
kulturmiljöfrågor som grund för bedömningarna. Strategin innebär bland annat att
Havs- och vattenmyndigheten ska fortsatt beakta fornlämningar och värdefulla
kulturmiljöer inom sitt arbete med bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av
sjöar, vattendrag och hav samt hållbar förvaltning av fiskeresurserna.

Landskap
Till grund för bedömningarna ligger den europeiska landskapskonventionen som är
ratificerad av Sverige. Landskapskonventionen understryker att landskapens kvalitet
och mångfald utgör en gemensam resurs och att det är viktigt att samarbeta om
skydd, förvaltning och planering av denna resurs. Parterna i konventionens erkänner
att landskapet är betydelsefullt som uttryck för en mångfald av kultur- och naturarv
samt en grund för människans identitet. Konventionen framhäver att landskapet
spelar en viktig roll av allmänt intresse på det kulturella, ekologiska, miljömässiga och
sociala planet (Europarådet, 2000). Bedömningen av åtgärdernas påverkan aspekten
Landskap har även gjorts utifrån följande mål och ett urval av relevanta preciseringar:
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Miljömålet God bebyggd miljö
•

Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla
byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras,
används och utvecklas.

Miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård
•

Havs-, kust- och skärgårdslandskapens natur- och kulturvärden är bevarade
och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.

Befolkning och människors hälsa
Bedömningen av åtgärdernas påverkan på befolkning och människors hälsa har
gjorts utifrån följande mål och ett urval av relevanta preciseringar:
Miljömålet Giftfri miljö
•
•
•

•

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar
ska inte vara skadlig för människor eller den biologiska mångfalden.
Användningen av särskilt farliga ämnen ska så långt som möjligt upphöra
Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper ska vara
mycket liten och uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest
betydande av dessa ämnen och deras nedbrytningsprodukter ska vara
tillgängliga
Förorenade områden ska åtgärdas i så stor utsträckning att de inte utgör något
hot mot människors hälsa eller miljön

Miljömålet God bebyggd miljö
• Det ska finnas natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen
med god kvalitet och tillgänglighet
Friluftsmålen
• Alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av naturlandskapet
• Det ska finnas tillgång till natur för friluftslivet
• Det ska finnas tillgång till attraktiv natur i och i närheten av tätorter. Allmänheten
ska ha tillgång till grönområden och ett tätortsnära landskap med höga frilufts-,
natur- och kulturmiljövärden.
• Friluftsliv och turism bidrar till att stärka den lokala och regionala attraktiviteten
och medverkar till en stark, hållbar utveckling och regional tillväxt
• Naturområden ska göras attraktiva för friluftsliv och rekreation
• Det ska finnas goda förutsättningar för att människor regelbundet kan vara fysiskt
aktiva i natur- och kulturlandskapet.
Nationellt folkhälsopolitiskt mål
•

Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
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Luft
Bedömningen av åtgärdernas påverkan på luft har gjorts utifrån
miljömålspreciseringarna för miljömålet Frisk luft, vilka är följande:
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

Halten av bensen ska inte överstiga 1 mikrogram per kubikmeter luft beräknat
som ett årsmedelvärde
Halten av bens(a)pyren ska inte överstiga 0,0001 mikrogram per kubikmeter luft
(0,1 nanogram per kubikmeter luft) beräknat som ett årsmedelvärde
Halten av butadien ska inte överstiga 0,2 mikrogram per kubikmeter luft beräknat
som ett årsmedelvärde
Halten av formaldehyd ska inte överstiga 10 mikrogram per kubikmeter luft
beräknat som ett timmedelvärde
Halten av partiklar (PM2,5) ska inte överstiga 10 mikrogram per kubikmeter luft
beräknat som ett årsmedelvärde eller 25 mikrogram per kubikmeter luft beräknat
som ett dygnsmedelvärde
Halten av partiklar (PM10) ska inte överstiga 15 mikrogram per kubikmeter luft
beräknat som ett årsmedelvärde eller 30 mikrogram per kubikmeter luft beräknat
som ett dygnsmedelvärde
Halten av marknära ozon ska inte överstiga 70 mikrogram per kubikmeter luft
beräknat som ett åttatimmarsmedelvärde eller 80 mikrogram per kubikmeter luft
räknat som ett timmedelvärde
Ozonindex ska inte överstiga 10 000 mikrogram per kubikmeter luft under en
timme beräknat som ett AOT40-värde under perioden april–september
Halten av kväveoxid ska inte överstiga 20 mikrogram per kubikmeter luft beräknat
som ett årsmedelvärde eller 60 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett
timmedelvärde (98-percentil)
Korrosion på kalksten ska understiga 6,5 mikrometer per år.

Klimat
Bedömningsgrunderna för aspekten klimat har operationaliserats utifrån ifrån
preciseringen av miljökvalitetsmålet Begränsad Klimatpåverkan och dess etappmål.
Precisering: Den globala medeltemperaturökningen begränsas till långt under 2
grader Celsius över förindustriell nivå och ansträngningar görs för att hålla ökningen
under 1,5 grader Celsius över förindustriell nivå. Sverige ska verka internationellt för
att det globala arbetet inriktas mot detta mål.
Etappmål 2030: Minskade utsläpp av växthusgaser utanför utsläppshandeln till
senast år 2030 - Växthusgasutsläppen i Sverige i ESR-sektorn bör senast år 2030
vara minst 63 procent lägre än utsläppen år 1990. Högst åtta procentenheter av
utsläppsminskningarna får ske genom kompletterande åtgärder.
Sett till åtgärdsprogrammets utformning utgår många av bedömningarna från de
indirekta effekterna av respektive åtgärd.
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Tabell 13. Bedömningsgrunder för aspekten klimat.
Bedömningsgrund

Skala

Kriterium

Åtgärderna i
åtgärdsprogrammet
ska bidra till att
minska CO2-utsläppen
från den marina
sektorn sett till havens
förutsättningar att
bidra till att minska
halten av
växthusgaser i
atmosfären

Bidrar i hög grad till
måluppfyllelse

Åtgärderna innebär en CO2-sänka

Bidrar i viss grad till
måluppfyllelse

Åtgärderna innebär att utsläppen av
CO2 minskar jämfört med nuläget

Varken bidrar eller motverkar till
måluppfyllelse

Åtgärderna genererar inte några CO2
utsläpp jämfört med nuläget alternativt
är inte relevant för denna aspekt.

Motverkar i viss grad
måluppfyllelse

Åtgärderna innebär att CO2 inte minskar
jämfört med nuläget

Motverkar i hög grad
måluppfyllelse

Åtgärderna innebär att CO2 ökar jämfört
med nuläget

Bidrar i hög grad till
måluppfyllelse

Åtgärderna bedöms tydligt bidra till en
utveckling av energieffektiva lösningar

Bidrar i viss grad till
måluppfyllelse

Åtgärderna bedöms ha en potential att
bidra till en utveckling av energieffektiva
lösningar

Varken bidrar eller motverkar till
måluppfyllelse

Åtgärden bedöms inte påverka den
specifika miljöaspekten

Motverkar i viss grad
måluppfyllelse

Åtgärderna bedöms inte bidra till någon
utveckling av energieffektiva lösningar

Motverkar i hög grad
måluppfyllelse

Åtgärderna bedöms motverka
utvecklingen av energieffektiva lösningar

Bidrar i hög grad till
måluppfyllelse

Åtgärderna bedöms tydligt bidra till en
utveckling av klimatanpassade lösningar

Bidrar i viss grad till
måluppfyllelse

Åtgärderna bedöms ha en potential att
bidra till en utveckling av
klimatanpassade lösningar

Varken bidrar eller motverkar till
måluppfyllelse

Åtgärden bedöms inte påverka den
specifika miljöaspekten

Motverkar i viss grad
måluppfyllelse

Åtgärderna bedöms inte bidra till någon
utveckling av klimatanpassade lösningar

Motverkar i hög grad
måluppfyllelse

Åtgärderna bedöms motverka
utvecklingen av klimatanpassade
lösningar

Åtgärderna i
åtgärdsprogrammet
ska bidra till en
utveckling av
energieffektiva
lösningar utifrån ett
livscykelperspektiv

Åtgärderna i
åtgärdsprogrammet
ska bidra till
klimatanpassade
lösningar
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Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Bedömningsgrunderna för aspekten Hushållning med naturresurser och materiella
tillgångar har operationaliserats utifrån ifrån två av preciseringarna av
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och dess etappmål samt 3 kap. 5 § och 8 § i
miljöbalken.
Precisering: Hushållning med energi och naturresurser - Hushållning med energi och
naturresurser – Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker
på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att
främst förnybara energikällor används."
Hållbar avfallshantering – Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att
använda för konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det
avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan
på och risker för hälsa och miljö minimeras.
3 kap. 5 § miljöbalken: Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen
eller yrkesfisket eller för vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande.
3 kap. 8 § miljöbalken: Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för
anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution,
kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
sådana anläggningar.
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Tabell 14. Bedömningsgrunder för aspekten Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar.
Bedömningsgrund

Skala

Kriterium

Åtgärdsprogrammet
ska verka för en
begränsad
användning av ändliga
resurser

Bidrar i hög grad till
måluppfyllelse

Inga naturresurser kommer att
användas som ett resultat av åtgärden

Bidrar i viss grad till
måluppfyllelse

Vissa naturresurser kommer att
användas som ett resultat av åtgärden

Varken bidrar eller motverkar till
måluppfyllelse

Åtgärden bedöms inte påverka den
specifika miljöaspekten

Motverkar i viss grad
måluppfyllelse

Naturresurser kommer att användas
som ett resultat av åtgärden

Motverkar i hög grad
måluppfyllelse

Mycket naturresurser kommer att
användas som ett resultat av åtgärden

Bidrar i hög grad till
måluppfyllelse

Åtgärden tar inga områden som
identifierats som viktiga för utvinning av
marin sand och grus eller energi i
anspråk

Bidrar i viss grad till
måluppfyllelse

Åtgärden tar ett fåtal områden som
identifierats som viktiga för utvinning av
marin sand och grus eller energi i
anspråk

Varken bidrar eller motverkar till
måluppfyllelse

Åtgärden bedöms inte påverka den
specifika miljöaspekten

Motverkar i viss grad
måluppfyllelse

Åtgärden tar områden som identifierats
som viktiga för utvinning av marin sand
och grus eller energi i anspråk

Motverkar i hög grad
måluppfyllelse

Åtgärden tar stora områden som
identifierats som viktiga för utvinning av
marin sand och grus eller energi i
anspråk.

Bidrar i hög grad till
måluppfyllelse

Åtgärden innebär en stor reducering av
avfall

Bidrar i viss grad till
måluppfyllelse

Åtgärden innebär en viss reducering av
avfall

Varken bidrar eller motverkar till
måluppfyllelse

Åtgärden bedöms inte påverka den
specifika miljöaspekten

Motverkar i viss grad
måluppfyllelse

Åtgärden innebär att avfall uppstår

Motverkar i hög grad
måluppfyllelse

Åtgärden innebär att mycket avfall
uppstår

Åtgärdsprogrammet
ska så långt som
möjligt undvika
negativa
konsekvenser för
framtida utvinning av
naturresurser

Åtgärdsprogrammet
ska verka för en
minimerad uppkomst
av avfall

- 119 -

Miljökonsekvensbeskrivning
av uppdateringen av åtgärdsprogrammet för
havsmiljön
Denna rapport sammanfattar resultatet av den strategiska miljöbedömningen av
uppdateringen av åtgärdsprogrammet för havsmiljön.

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 uppdateringen av åtgärdsprogrammet för havsmiljön

Miljökonsekvensbeskrivning
av uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön
WSP Sverige AB: Charlotta Faith-Ell, Tobias Dahmm, Carolina Enhus,
Agnes Larsson, Jenny Wallström och Elina REgårdh

© HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN | Datum: 2020-09-15
Omslagsfoto: Martin Almqvist
Havs- och vattenmyndigheten | Box 11 930 | 404 39 Göteborg | www.havochvatten.se

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN

Sammanfattning
I denna miljökonsekvensbeskrivning beskrivs den miljöpåverkan som uppdateringen
av åtgärdsprogrammet för havsmiljön förväntas medföra. Beskrivningen utgör ett
underlag för Havs- och vattenmyndighetens beslut om åtgärdsprogrammet för
havsmiljön som ska tas senast 31 december 2021.
Framtagandet av åtgärdsprogram sker enligt havsmiljöförordningen som utgör det
svenska genomförandet av havsmiljödirektivet, vars övergripande syfte är att uppnå
god miljöstatus i de svenska havsområdena Östersjön och Nordsjön.
Åtgärdsprogrammet för havsmiljön har följande syften:
•

att kunna följa miljökvalitetsnormer med indikatorer i Bilaga 3 i Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar
god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och
Östersjön,

Det uppdaterade åtgärdsprogrammet avser perioden 2022–2027.
I denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) beskrivs processen och resultatet av den
strategiska miljöbedömningen av Havs- och vattenmyndighetens förslag till
uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön. I MKB:n redovisas nuvarande
miljömässiga status i Östersjön och Nordsjön, samt förväntade konsekvenser av
genomförande av uppdateringen av åtgärdsprogrammet.
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Det första steget i miljöbedömningsprocessen är att undersöka om det uppdaterade
åtgärdsprogrammet kan tänkas innebära betydande miljöpåverkan enligt 4 §
miljöbedömningsförordningen. Resultatet av undersökningen visade att en
övervägande del av programmets miljökonsekvenser blir positiva för havsmiljön.
Åtgärdsprogrammet bedöms dock kunna innebära negativ påverkan på andra
intressen såsom kulturmiljövärden eller energianvändning. Utifrån resultatet av
undersökningen har Havs- och vattenmyndigheten gjort bedömningen att en
strategisk miljödömning, enligt 6 kap. 6-19 §§ miljöbalken, av det uppdaterade
åtgärdsprogrammet för att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön ska
genomföras. Bedömningen grundas på tre punkter:
1. Havmiljödirektivet kräver att ett program tas fram.
2. Havs- och vattenmyndigheten ska fastställa programmet.
3. Programmet kan anses påverka kommande tillstånd för verksamheter eller
åtgärder som kan påverka miljön och programmets syfte är att skapa en stor, positiv
miljöpåverkan.
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Avgränsning
Den strategiska miljöbedömningens avgränsning har i detta fall fokuserat på
geografisk avgränsning, betydande miljöeffekter, tidsmässig avgränsning, alternativ
samt omfattning och detaljeringsgrad.
Det geografiska område som åtgärdsprogrammet innefattar är delområdena
Nordsjön och Östersjön. Miljöpåverkan i havsområden utanför dessa gränser kan
dock troligtvis uppstå för vissa miljöaspekter och har i de fallen inkluderats i de
specifika bedömningarna.
De miljöaspekter som åtgärdsprogrammet bedömts kunna innebära betydande
miljöpåverkan för (direkt eller indirekt, tillfälligt eller bestående, samt genom
kumulation) är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vatten
Biologisk mångfald
Jord
Kulturmiljö
Landskap
Befolkning och människors hälsa
Luft
Klimat
Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar (inklusive avfall)

Bedömningen är att betydande miljöeffekter inte kan komma att uppstå för
aspekterna mark och bebyggelse.
Bedömningen av konsekvenserna på kort sikt har utgått från perioden som
uppdateringen av åtgärdsprogrammet avser vilket är år 2027 (dvs. då MKN ska
kunna följas) samt på lång sikt fram till år 2050 (vilket är generationsmålet i det
svenska miljömålsarbetet).
Beskrivningen av miljöeffekter har generellt getts samma detaljeringsgrad som
åtgärdsprogrammet i övrigt. Åtgärdsprogrammet har i stora delar formulerats på en
övergripande nivå, och fokus i miljöbedömningen har därför varit att redovisa
konsekvenser ur ett nationellt och strategiskt perspektiv.
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Samråd
Under juni månad 2020 genomfördes ett samråd om undersökningen om betydande
miljöpåverkan och avgränsning av bedömningen mellan Havs- och
Vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och elva andra centrala myndigheter samt 21
länsstyrelser. Det urval av myndigheter som ansågs berörda gjordes utifrån vilka
myndigheter som allmänt berörs av Havs- och vattenmyndighetens verksamhet.
Samrådet genomfördes med ett digitalt utskick där möjlighet gavs att ge skriftliga
synpunkter på samrådsmaterialet. Samrådsunderlaget innehöll en beskrivning av
miljöbedömning samt förslag till innehåll, omfattning och detaljeringsgrad av MKB:n
med en översikt av den förväntade betydande miljöpåverkan som
åtgärdsprogrammet för havsmiljön förväntas bidra till.
Synpunkter på förslaget till innehåll och avgränsning av MKB:n lämnades av 20 st
samrådsparter och har sammanfattats i ”Synpunkter på avgränsningssamrådet” som
finns tillgänglig via Havs- och vattenmyndighetens hemsida:
www.havochvatten.se/remiss-åph2020, tillsammans med samrådsunderlaget. Havsoch vattenmyndigheten har i så stor utsträckning som möjligt beaktat inkomna
synpunkter i miljöbedömningen och arbetet med MKB:n.
Samråd om det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön genomförs under
november 2020 – april 2021 genom ett digitalt utskick till samrådsparter. I detta
samråd inkluderas även samråd om MKB:n. Under februari månad planeras
nationella samrådsmöten för myndigheter samt bransch- och intresseorganisationer
där representanter från vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten
(representanter för såväl havsmiljöförvaltning som havsplanering) presenterar sina
samrådsmaterial gemensamt. Under hösten 2021 kommer Havs- och
vattenmyndigheten publicera en sammanställning av inkomna synpunkter på
hemsidan.
De synpunkter som inkommer på innehållet i MKB:n kommer att beaktas vid beslut
om det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön som tas av Havs- och
vattenmyndigheten senast den 31 dec 2021 och redovisas i beslutet eller i en
särskild handling (jfr 6 kap. 16 § miljöbalken).
Alternativ
De åtgärder som ingår i uppdateringen av åtgärdsprogrammet och som tillsammans
uppfyller syftet med programmet kallas åtgärdsalternativet.
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Utöver åtgärdsalternativet innehåller miljökonsekvensbeskrivningen även en
beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om det aktuella
åtgärdsprogrammet inte genomförs. Denna beskrivning benämns ofta vardagligt som
nollalternativet. Då det uppdaterade åtgärdsprogrammet kan betraktas som en
utökning av det pågående åtgärdsprogrammet har nollalternativet i denna
miljöbedömning definierats som programalternativet i miljöbedömningen av det
föregående åtgärdsprogrammet.
Sammantagen bedömning av uppdateringen av åtgärdsprogrammet
Det övergripande syftet av det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön är i
sig att bidra till en förbättrad miljö. Samtidigt är åtgärdsprogrammet inriktat mot en
specifik del (vattenkvalitet) av vad som kan inrymmas inom miljöbegreppet. Det gör
att det kan finnas andra miljöaspekter som skulle kunna påverkas negativt men även
positivt av åtgärderna som föreslås i programmet. I det här fallet har
miljöbedömningens bedömningsgrunder i huvudsak utgått ifrån miljökvalitetsmålen.
Detta gör att en miljöbedömning av denna typ av program till stor del kan liknas vid
en målkonfliktsanalys där olika målsättningar utvärderas mot varandra. Det vill säga
en åtgärd som är positiv för vattenkvalitet eller biologisk mångfald kan samtidigt
innebära negativ påverkan på en aspekt som naturresurshushållning. Analysen ger
alltså vägledning om de aspekter där det finns anledning att se om det går att justera
åtgärden för att eventuellt minska negativ påverkan. I bedömningarna har sådana
förslag presenterats där det varit möjligt att identifiera eventuella justeringar.
Om man ser till det uppdaterade åtgärdsprogrammet i sin helhet så är bedömningen
att det i huvudsak bidrar till att uppfylla de bakomliggande miljökvalitetsmålen och
underliggande normer för respektive miljöaspekt (Tabell S1). Det är bara två åtgärder
som bedöms motverka uppfyllandet av de bakomliggande målen för aspekten
naturresurshushållning. Nedan följer en samlad bedömning av alla åtgärder för
respektive miljöaspekt.
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Tabell S1. Sammantagen bedömning av åtgärdsalternativets effekter på de olika aspekterna.
Aspekt

Sammantagen
bedömning av alla
åtgärder

Åtgärd
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Vatten
Biologisk
mångfald
Jord
Kulturmiljö
Landskap
Befolkning
& hälsa
Luft
Klimat
Hushålln. m.
nat.res. &
mat.tgg.
Förklaring:
Bidrar i
hög grad

Bidrar i
viss grad

Varken bidrar
eller motverkar

Motverkar i
viss grad

Motverkar i
hög grad

Ej
relevant

Åtgärder:
46 Vägledning för att beakta och hantera risken med invasiva främmande arter i beslut/ skötselplaner
/bevarandeplaner för marina skyddade områden.
47 Stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom fritidsfisket.
48 Främja en storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället som möjliggör att viktiga funktioner i
näringsväven upprätthålls.
49 Minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva och skonsamma redskap samt genomföra
en sammanställning av trålningens inverkan på kustnära fiskbestånd.
50 Förbud mot bottentrålning i marina områden med dumpad ammunition och kemiska stridsmedel.
51 Minimera miljöpåverkan från sjöfart i den marina miljön.
52 Expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd.
53 Utökat brottsförebyggande arbete för att motverka olagliga utsläpp av mineralolja och andra farliga ämnen.
54 Minska användningen av biocidhaltiga båtbottenfärger på fritidsbåtar.
55 Aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare på fritidsbåtar.
56 Produkt- och materialutveckling gällande fiskeredskap.
57 Vägledning för att förhindra att seismiska undersökningar orsakar skadligt impulsivt buller med negativa
effekter på marina däggdjur.
58 Genomförande av pilotprojekt som ska ge underlag till vägledning för ekosystembaserad havsförvaltning på
havsområdesnivå.
59 Inrättande av förvaltningsråd för skyddade områden i svenska havsområden
60 Behovsstyrd områdesspecifik begränsning av predatorer; gråsäl och skarv, för att stödja åtgärder med syfte
att återuppbygga lokala kustfisksamhällen.
.
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Vatten
Åtgärderna i relation till aspekten vatten berör främst tre miljökvalitetsnormer (MKN);
A1 (näringsämnen), B1 (farliga ämnen) och E1 (marint skräp). Den samlade
bedömningen av alla åtgärder är att de tillsammans i viss grad bidrar till
måluppfyllelse för berörda miljökvalitetsnormer. Åtta av 15 åtgärder bedöms i någon
mån bidra till måluppfyllelse på lång sikt, medan resterande inte bedöms vara
relevanta för aspekten vatten.
Åtgärderna i relation till aspekten vatten har enligt föreliggande bedömning svagast
koppling till näringsämnen (MKN A1) med få åtgärder som kopplar till denna MKN,
medan kopplingen till farliga ämnen (MKN B1) är starkast, med många åtgärder som
kopplar till denna MKN.
MKN D3 (hydrografiska förhållanden) bedöms i föreliggande rapport vara relevant för
aspekten vatten, men ingen av åtgärderna kan anses bidra till måluppfyllelse av
denna MKN.
Biologisk mångfald
Den samlade bedömningen är att samtliga åtgärder bidrar till att uppfylla relevanta
miljökvalitetsnormer till viss grad. Miljökvalitetsnormer som åtgärderna bedöms ge
störst effekter för att nå måluppfyllelse är främst välmående hos fisk- och
skaldjurssamhällen (D4, C3), havsbottenstruktur/funktion (D1, D2) och effekter från
farliga ämnen (B2). Samtliga åtgärder bedöms i någon mån bidra till måluppfyllelse
på lång sikt, medan åtgärd 60 långsiktigt varken bedöms bidra eller motverka MKN
men bedöms kunna bidra i viss grad till måluppfyllelse på kort sikt. Störst effekt för
måluppfyllelse bedöms åtgärd 51 ha, då det är den enda åtgärd som bedöms kunna
bidra till måluppfyllelse för en miljökvalitetsnorm (B2) i hög grad.
MKN D3 (hydrografiska förhållanden) bedöms vara relevant för denna aspekt, men
ingen av åtgärderna bedöms bidra till måluppfyllelse av denna MKN.
Jord
Åtgärderna i relation till aspekten jord berör främst fem MKN; A1 (näringsämnen), B1
(farliga ämnen), D1 (opåverkad havsbottenareal), D2 (biogena substrat) och E1
(skräp). Den samlade bedömningen av alla åtgärder är att de tillsammans i viss grad
bidrar till måluppfyllelse för berörda miljökvalitetsnormer. Tolv av 15 åtgärder bedöms
i någon mån bidra till måluppfyllelse på lång sikt, medan resterande inte bedöms
vara relevanta för aspekten jord. Betydelsen av åtgärderna för aspekten jord är i
många fall indirekta, eftersom farliga ämnen och skräp i många fall samlas på eller
ackumuleras i bottnarna. Övergödning påverkar bottnarna negativt genom minskat
siktdjup, ökad förekomst av ettåriga fintrådiga alger och i förlängningen syrebrist.
Åtgärderna i relation till aspekten jord har enligt föreliggande bedömning starkast
koppling till farliga ämnen (MKN B1) och opåverkad havsbottenareal (MKN D1) med
flertalet åtgärder som kopplar till dessa MKN. Svagaste kopplingen är till
näringsämnen (MKN A1).

-8-

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN

Kulturmiljö
Den samlade bedömningen av alla åtgärderna tillsammans är att de i viss grad
medverkar till att uppfylla de underliggande målen. Det är främst åtgärder för att
minska mängden marint skräp som bedöms ha störst påverkan på aspekten
kulturmiljö. Även åtgärder för att minska bottentrålningens negativa påverkan
bedöms i viss mån bidra till måluppfyllelse. Totalt bedöms fem av 15 åtgärder i någon
mån bidra till måluppfyllelse på lång sikt.
Landskap
Den samlade bedömningen av alla åtgärderna är att de i viss grad medverkar till att
uppfylla de underliggande målen. Det är främst åtgärder för att minska mängden
marint skräp som bedöms ha störst påverkan på aspekten landskap. Totalt bedöms
fem av 15 åtgärder i någon mån bidra till måluppfyllelse på lång sikt.
Befolkning och människors hälsa
Den samlade bedömningen av alla åtgärderna är att de i viss grad medverkar till att
uppfylla de underliggande målen för befolkning och människors hälsa. Det är främst
åtgärder för att minska mängden giftiga ämnen och marint skräp som bedöms ha
störst påverkan på aspekten. Totalt bedöms åtta av 15 åtgärder i någon mån bidra till
måluppfyllelsen.
Luft
Endast en av åtgärderna bedöms ha påverkan på aspekten luft. Den samlade
bedömningen är att åtgärdsprogrammet i sin helhet varken bidrar till eller motverkar
förbättrad luftkvalitet.
Klimat
Den samlade bedömningen av alla åtgärderna är att de i viss grad medverkar till att
uppfylla klimatmålen. Här finns en stor potential att öka arbetet med klimatmålen
genom att i genomförandet av åtgärderna trycka på behovet att finna energieffektiva
och klimatanpassade lösningar som svar på åtgärderna.
Sett till åtgärdsprogrammets syfte och räckvidd är bedömningen att måluppfyllelsen
gällande klimatmålen är rimlig. Det finns andra program, samarbeten och styrmedel
som är mer lämpade att möta klimatutmaningarna för den marina sektorn. Det är
därför viktigt att åtgärder i andra program synkas med åtgärdsprogrammet för
havsmiljön för att i största möjliga utsträckning undvika framtida målkonflikter som
kan leda till oönskade avvägningar.
Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Den samlade bedömningen av alla åtgärderna tillsammans är att de i huvudsak
medverkar till att uppfylla de underliggande målen. Det föreligger en potentiell
målkonflikt mellan åtgärderna i det uppdaterade åtgärdsprogrammet och
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möjligheterna till framtida utvinning av naturresurser och energi. Den samlade
bedömningen är dock att konsekvenserna av åtgärderna för möjligheten att utvinna
marin sand och grus eller att anlägga vattenbaserad vindkraft är mycket små.
Sett till delaspekten avfall så bidrar åtgärderna till viss del eller i vissa fall till stor del
till att uppfylla målpreciseringen om hållbar avfallshantering. Det är dock viktigt att det
i framtiden tas fram en tydlig plan på hanteringen av de motorer som ska fasas ut.
Gränsöverskridande miljöpåverkan
Viss gränsöverskridande miljöpåverkan bedöms uppstå från det uppdaterade
åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Konsekvenserna bedöms dock i huvudsak vara
positiva och bedöms ej vara stora. Dock bedöms positiva effekter kunna uppnås om
likvärdiga åtgärder vidtas även av andra länder som angränsar till de svenska
havsområdena. I sådana fall behöver koordinering ske med andra berörda länder, för
att så långt möjligt förebygga negativ påverkan.
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1

Inledning

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) beslutade år 2015 om ett åtgärdsprogram för
havsmiljön för att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön enligt 24 §
havsmiljöförordningen (SFS 2010:1341). En uppdatering av åtgärdsprogrammet
pågår under perioden 2019–2021.
Åtgärdsprogrammet bygger på havsmiljödirektivet vars övergripande syfte är att
uppnå god miljöstatus i de svenska havsområdena Östersjön och Nordsjön.
Åtgärdsprogrammet för havsmiljön för att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och
Östersjön har följande syften:
•

att kunna följa miljökvalitetsnormer med indikatorer i Bilaga 3 i Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar
god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och
Östersjön,

•

att upprätthålla eller nå en god miljöstatus,

•

att minska de belastningar som idag gör att god miljöstatus (GES) inte
uppnås i de svenska havsområdena (Nordsjön och Östersjön),

•

att kunna uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus och så även i
gemenskapens marina miljö,

•

att fortsatt skydda och bevara havsmiljön och se till att vidare försämring
förhindras samt

•

att minska belastningar från mänsklig påverkan som de marina
naturresurserna och de marina ekosystemtjänsterna utsätts för.

Det uppdaterade åtgärdsprogrammet kommer att gälla under perioden 2022 – 2027.
Åtgärdsprogrammet för havsmiljön innehåller en uppsättning åtgärder som behöver
vidtas för att miljökvalitetsnormerna (MKN) för havsmiljön ska kunna följas. Arbetet
utgör också en plattform för samarbete med angränsande länder för åtgärder i
gemensam marin miljö.
I denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) beskrivs processen och resultatet av den
strategiska miljöbedömningen av Havs- och vattenmyndighetens förslag till
uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön.
I MKB:n redovisas nuvarande miljömässiga status i Östersjön och Nordsjön, samt
förväntade konsekvenser av genomförande av uppdateringen av
åtgärdsprogrammet. MKB:n utgör underlag för beslut om Åtgärdsprogram för
havsmiljön som kommer att tas av Havs- och vattenmyndigheten senast 31
december 2021.
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1.1

Bakgrund till åtgärdsprogrammet för havsmiljön

Havsmiljödirektivet (2008/56/EG) är miljöpelaren i EU:s integrerade havspolitik. Dess
syfte är att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i de europeiska haven till år
2020. Enligt direktivets grundläggande bestämmelser ska god miljöstatus uppnås
genom en ekosystembaserad förvaltning.
I havsmiljödirektivet görs en indelning i marina regioner eller delregioner och Sverige
berörs av två av dessa: delregion Östersjön och region Nordsjön (Figur 1).

Figur 1. Den geografiska omfattningen av delregion Östersjön och region Nordsjön (Havs- och
vattenmyndigheten, 2012a).

Havsmiljödirektivet är införlivat i svensk rätt genom havsmiljöförordningen
(2010:1341). Enligt denna ska Havs- och vattenmyndigheten besluta om ett
åtgärdsprogram för vart och ett av förvaltningsområdena Nordsjön och Östersjön om
god miljöstatus inte uppnås i havsområdena. Dessa två åtgärdsprogram redovisas
var för sig till EU-kommissionen men samlas i ett svenskt åtgärdsprogram för
havsmiljön. Arbetet innebär även samarbete med våra grannländer kring åtgärder i
den gemensamma havsmiljön. Samarbetet sker bland annat genom etablerade
bilaterala samarbeten inom de regionala havskonventionerna Ospar och Helcom
samt på EU-nivå.
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Åtgärdsprogrammet för havsmiljön ska ange vilka åtgärder som behövs för att
miljökvalitetsnormerna för havsmiljön ska kunna följas och för att god miljöstatus på
sikt ska kunna uppnås. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön riktar sig till myndigheter
samt kommuner och åtgärderna ska genomföras utifrån gällande lagstiftning.
Havsmiljöförvaltning ska i enlighet med havsmiljöförordningen genomföras i
återkommande förvaltningsperioder (Figur 2). Att förvaltningen genomförs i
återkommande perioder gör att den kan anpassas till förändringar i miljön och
samhället, samt till ny kunskap och utvärdering av effekterna av åtgärdsprogrammet
för havsmiljön. Uppdateringen av åtgärdsprogrammet för havsmiljön (ÅPH) är det
sista steget i Havs- och vattenmyndighetens arbete med att genomföra den andra
förvaltningsperioden (revidera åtgärdsprogram).

2022
Uppdatering
av Åtgärdsprogram

Figur 2. Åtgärdsprogrammet är en del i en cyklisk process (modifierad efter Havs- och vattenmyndigheten,
2014).
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1.2

Beskrivning av förslaget till uppdaterat åtgärdsprogram

Det första åtgärdsprogrammet, beslutat 2015, omfattade 32 åtgärder som
identifierades som nödvändiga för att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön skulle
kunna följas. Dessa åtgärder var tillkommande åtgärder utöver de åtgärder som
sedan tidigare var pågående eller beslutade (existerande).
Formellt sett inkluderar åtgärdsprogrammet både pågående och tillkommande
åtgärdsarbete (Figur 3). Förslaget till uppdaterat åtgärdsprogram består av 15 nya
åtgärder (Tabell 1). Det är dessa åtgärder som bedömts i denna miljöbedömning. I
kapitel 4 i denna rapport ges korta beskrivningar av respektive åtgärd i det
uppdaterade åtgärdsprogrammet. Många åtgärder är av löpande karaktär, och
fortsätter att positivt påverka havsmiljön även om de rapporteras som genomförda,
exempelvis en gällande vägledning.

Figur 3. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön omfattar både existerande åtgärder (regelverk mm) och de nya,
kompletterande, som bedöms krävas särskilt för att följa miljökvalitetsnormerna för havsmiljön, och på sikt nå
god miljöstatus enligt havsmiljödirektivet (nya 2015 samt förslag 2021). Denna miljökonsekvensbeskrivning
beskriver effekterna av de åtgärder som ingår i uppdateringen av åtgärdsprogrammet (se lila cirkel).

- 32 -

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN

Tabell 1. Föreslagna åtgärder till det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön. I kapitel 6 ges korta
sammanfattningar av respektive åtgärd1.
Nummer

Namn på åtgärd

46

Vägledning för att beakta och hantera risken med invasiva främmande arter i
beslut/skötselplaner/bevarandeplaner för marina skyddade områden.

47

Stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom fritidsfisket.

48

Främja en storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället som möjliggör att viktiga funktioner i
näringsväven upprätthålls.

49

Minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva och skonsamma redskap samt
genomföra en sammanställning av trålningens inverkan på kustnära fiskbestånd.

50

Förbud mot bottentrålning i marina områden med dumpad ammunition och kemiska stridsmedel.

51

Minimera miljöpåverkan från sjöfart i den marina miljön.

52

Expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd.

53

Utökat brottsförebyggande arbete för att motverka olagliga utsläpp av mineralolja och andra farliga
ämnen.

54

Minska användningen av biocidinnehållande båtbottenfärger på fritidsbåtar.

55

Aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare på fritidsbåtar.

56

Produkt- och materialutveckling gällande fiskeredskap.

57

Vägledning för att förhindra att seismiska undersökningar orsakar skadligt impulsivt buller med
negativa effekter på marina däggdjur.

58

Genomförande av pilotprojekt som ska ge underlag till vägledning för ekosystembaserad
havsförvaltning på havsområdesnivå.

59

Inrättande av förvaltningsråd för skyddade områden i svenska havsområden.

60

Behovsstyrd områdesspecifik begränsning av predatorer; gråsäl och skarv, för att stödja åtgärder
med syfte att återuppbygga lokala kustfisksamhällen

1.3

Åtgärdsprogrammets förhållande till andra planer och
program

1.3.1 EU och andra medlemsstater
Havsmiljöförvaltning, havsplanering, EU:s gemensamma fiskeripolitik och
vattenförvaltning är tillsammans med en rad kompletterande direktiv och förordningar
viktiga verktyg för genomförandet av EU:s integrerade havspolitik som antogs år
2007. Den svenska havsmiljöförvaltningen och åtgärdsprogrammet för havsmiljön
ska vara samordnad med andra medlemsstaters havsförvaltning i Östersjön och
Nordsjön. Det ställer krav på en samsyn kring vad som kännetecknar god miljöstatus
Åtgärderna och deras motiv redovisas i sin helhet i åtgärdsprogrammet för havsmiljön ” Åtgärdsprogram för
havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027” som finns tillgängligt via www.havochvatten.se/remissåph2020.
1
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och ett samarbete kring åtgärder mot belastningar med gränsöverskridande effekter.
Samordningen sker genom EU-kommissionen, de regionala havskonventionerna
Ospar och Helcom samt genom bi- och multilaterala kontakter.
EU-kommissionen samordnar medlemsstaternas genomförande av
havsmiljödirektivet genom att bland annat ta fram vägledningar för arbetet.
Vägledningar och underlag tas fram i gemensamma arbetsgrupper som leds av
kommissionen eller av medlemsstater. Sverige deltar genom Havs- och
vattenmyndigheten i dessa arbetsgrupper.

1.3.2 Regionala konventionerna Ospar och Helcom
För europeiska havsområden finns fyra regionala havskonventioner. Sverige är part i
två av dessa: Helcom (Östersjön) och Ospar (Nordsjön). År 2012 fick
havskonventionerna medlemstaternas uppdrag att fungera som plattformar för ett
regionalt koordinerat arbete med havsmiljödirektivet. Inom ramen för Helcom och
Ospar har Sverige tillsammans med övriga medlemsländer arbetat bland annat för att
ta fram en gemensam uppsättning indikatorer för respektive havsområde och
koordinerad miljöövervakningen där så varit lämpligt. Diskussioner om gemensamma
eller samordnade åtgärder förs inom konventionerna. Exempel på gemensamma
åtgärder är att både Ospar och Helcom har tagit fram aktionsplaner för att minska
marint skräp. Rapporterna togs fram inför den rapportering som gjordes till EU 2016
(OSPAR, 2014; HELCOM, 2015).
Inom Ospar har Sverige tagit ansvar för att driva två av planens regionala åtgärder;
ett projekt där myndigheter tillsammans med fiskerinäringen ska utveckla och främja
hållbara rutiner för hur fisket genererar och hanterar marint skräp, där fokus ligger på
avfallshantering ombord och i hamn, samt ett projekt där användandet av bästa
tillgängliga teknik för att förhindra att avloppsrelaterat skräp ska undersökas och
främjas. Länder uppmanas även att i så hög utsträckning som möjligt samordna
genomförandet av Ospars åtgärdsplan för marint skräp med genomförandet av
havsmiljödirektivets åtgärdsprogram. 2
Samordning sker också genom bi- och multilaterala möten mellan Havs- och
vattenmyndigheten och motsvarande förvaltningsorganisationer i grannländerna.
Syftet är att utbyta erfarenheter kring genomförandet av havsmiljödirektivet och
underlätta samordningen inom havsområdet.

https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/internationellt-arbete/konventioner/ospar---skydd-av-denmarina-miljon-i-nordostatlanten/ospar---regional-atgardsplan-for-att-minska-marint-skrap-i-nordostatlanten.html
2
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De EU-medlemsländer som är parter i Helcom har beslutat om ett åtgärdsprogram
för Östersjön, Helcom Baltic Sea Action Plan (BSAP). BSAP är en strategi för att
återställa god ekologisk status i Östersjön till år 2021. Strategin antogs av alla
kuststaterna och EU år 2007. Målen är att:
1. Östersjön ska vara opåverkad av övergödning;
2. Östersjön inte ska påverkas av farliga ämnen;
3. Östersjöns biodiversitet ska ha en god status och att
4. havsbaserade aktiviteter ska utövas på ett miljövänligt sätt.
De av EU:s medlemsländer som är part i Ospar antog 2010 Nordostatlantens
miljöstrategi (NEAES) som består av strategiska mål för skydd av den marina miljön i
Nordostatlanten 2010–2020. De strategiska målen är i korthet följande:
1. att stoppa och förhindra till 2020 ytterligare förluster av biologisk mångfald i
Ospars havsområde;
2. att bekämpa övergödningen i Ospars havsområde;
3. att förhindra förorening av Ospars havsområde genom att kontinuerligt
minska utsläpp och läckage av farliga ämnen;
4. att förhindra och eliminera föroreningar och vidta nödvändiga åtgärder för att
skydda Ospars havsområde mot de skadliga effekterna av olje-och
gasverksamhet;
5. att förhindra förorening av Ospars havsområde från joniserande strålning;
6. att säkerställa en integrerad förvaltning av mänskliga aktiviteter för att minska
påverkan på den marina miljön;
7. att underlätta och samordna arbetet i berörda avtalsslutande länder för att
uppnå en god miljöstatus enligt EU: s havsmiljödirektiv till 2020.

Havs- och vattenmyndigheten ska på uppdrag av regeringen samordna svenska
myndigheter vid uppdatering av Helcoms aktionsplan för Östersjön (BSAP) och
Ospars miljöstrategi (NEAES). Uppdraget ska redovisas under 2021.
Åtgärdsprogrammet för havsmiljön och uppdateringen av programmet ska ta hänsyn
till Sveriges åtaganden i både BSAP och NEAES (de delar som är av relevans för
Västerhavet som en del i region Nordsjön).
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1.3.3 Svenska miljömålen
Arbetet med havsmiljöförvaltning, havsplanering, fiskepolitik och vattenförvaltning är
starkt kopplat till det nationella miljömålsarbetet och kommer vara viktiga verktyg för
att uppnå målen (Figur 4).

Figur 4. Havsmiljöförvaltning, havsplanering, EU:s fiskeripolitik samt vattenförvaltningen ger verktyg för att
uppnå god miljöstatus och våra nationella miljökvalitetsmål.

De 16 nationella miljökvalitetsmålen utgör den svenska politikens målsättningar inom
miljöområdet samtidigt som de inkluderar de miljökrav Sverige ska följa i form av EUlagstiftning och internationella överenskommelser. Havsrelaterade miljökvalitetsmål
inkluderar Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning, Giftfri
miljö och Ett rikt växt- och djurliv. En av de tio miljömålspreciseringarna under målet
Hav i balans samt levande kust och skärgård är att uppnå god miljöstatus enligt
havsmiljöförordningen. Nationell uppföljning av miljökvalitetsmålen visar att
majoriteten av målen troligtvis inte kommer att nås inom utsatt tid.
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1.3.4 Havsplanering
Att upprätthålla eller uppnå en god miljöstatus till år 2020 är beroende av en
fungerande havsplanering. Havsmiljöförvaltningen sätter miljömål, övervakar och tar
fram åtgärdsprogram för havsmiljön medan havsplaneringen är ett verktyg för att
avgöra hur utrymmet i havet bäst ska användas nu och i framtiden. Havsplanering
ska bidra till blå tillväxt, men också stödja arbetet med att nå god miljöstatus i EU:s
havsområden. Medlemsstaterna ansvarar nationellt för planering av sina havs- och
kustområden, men för att skapa gemensamma ramar för havsplaneringen antogs i
juli 2014 ett EU-direktiv (2014/89/EU). Medlemsstaterna ska göra en översyn av
planerna minst var tionde år. Havsplaner ska finnas i EU:s kuststater senast mars
2021. Lagkrav på nationell havsplanering har införts i 4 kap 10 § miljöbalken och
trädde i kraft den 1 september 2015 samt i havsplaneringsförordningen (SFS
2015:400).
I Sverige finns tre havsplaneområden; Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. I
december 2019 lämnade HaV in förslag på havsplaner för respektive område till
regeringen (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a). Havsplanerna omfattar större
delen av territorialhavet och svensk ekonomisk zon. I territorialhavet delar staten
planeringsansvar med kommunerna. I den ekonomiska zonen har staten ensamt
planeringsansvar.
I havsplaneringen har strategiska miljöbedömningar av de tre planförslagen gjorts för
att studera havsplanernas konsekvenser för havsmiljön (Havs- och
vattenmyndigheten, 2019b). Syftet med miljöbedömningen är att integrera
miljöaspekter i havsplanerna för att främja en hållbar utveckling. Miljöbedömningen
har gjorts utifrån kraven i 6 kap miljöbalken och syftar till att integrera miljöhänsyn i
havsplanerna.
Havsplanerna ska enligt 4 § havsplaneringsförordningen (2015:400) bland annat
bidra till att god miljöstatus i havsmiljön nås och upprätthålls.
Mer information om havsplanering finns att hämta på Havs- och vattenmyndighetens
hemsida: www.havochvatten.se.

1.3.5 Fiskeripolitik
Den nya gemensamma fiskeripolitiken, som gäller från den 1 januari 2014, ska
säkerställa att fiske- och vattenbruksverksamhet är miljömässigt hållbart på lång sikt
och förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen om att uppnå nytta i ekonomiskt,
socialt och sysselsättningshänseende samt bidra till att trygga
livsmedelsförsörjningen. Viktiga nya komponenter är bland annat att flerårig
ekosystembaserad förvaltning ska tillämpas, en målsättning om maximal hållbar
avkastning och ett gradvis införande av en skyldighet att landa alla fångster av
kvoterade arter. Den nya fiskeripolitiken innebär vidare att bevarandeåtgärder ska
genomföras i regionalt samarbete. Av särskild betydelse är att fiskerilagstiftningen
ska vara förenlig med miljölagstiftningen och att den uttryckligen ska bidra till god
miljöstatus i enlighet med EU:s havsmiljödirektiv.
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Genomförandet av havsmiljöförvaltningen ska på motsvarande sätt främja integrering
av miljöfrågor i annan politik såsom den gemensamma fiskeripolitiken.
Åtgärdsprogrammet för havsmiljön syftar till att fastställda miljökvalitetsnormer ska
kunna följas för fisk, skaldjur och fisksamhällen. Åtgärder ska vidtas inom den
gemensamma fiskeripolitiken samt genom nationella åtgärder, främst innanför
trålgränsen. Miljötillståndet och åtgärder inom andra områden i åtgärdsprogrammet
för havsmiljön, exempelvis övergödning eller farliga ämnen, påverkar också
förutsättningarna för att följa miljökvalitetsnormerna för fisk, skaldjur och
fisksamhällen.

1.3.6 Vattenförvaltningen
Arbetet med vattenförvaltningen täcker in allt grundvatten och ytvatten vilket omfattar
sjöar, vattendrag och kustvatten. Förvaltningen av havsmiljön samt
vattenförvaltningen har en geografisk överlappning i kustvattnet och delvis
gemensam målsättning om att god status ska nås, vilket dock i
havsmiljöförvaltningen uttrycks som god miljöstatus.
Målen i vattenförvaltningen är att nå en god vattenstatus, god tillgång till vatten och
att ingen försämring sker. Dessutom ska vattnen nyttjas på ett hållbart sätt. Eftersom
landbaserad belastning i hög grad påverkar havsmiljön så blir vattenförvaltningen
viktigt också för att nå god miljöstatus för havsmiljön.
Arbetet med vattenförvaltningen drivs, liksom havsmiljöförvaltningen, i
förvaltningsperioder om sex år där olika arbetsmoment återkommer. Den första
cykeln avslutades 2009, följande avslutades 2015, och nästa avslutas 2021. En
förvaltningsperiod inleds med att vatten kartläggs utifrån befintliga övervakningsdata.
Underlaget används sedan för att bedöma och klassificera vattnets tillstånd och
påverkan, fastställa vilka miljökvalitetsnormer som ska gälla och vilka åtgärder som
behöver vidtas för att nå normerna och bevara miljöstatus. På motsvarande sätt som
inom havsmiljöförvaltningen ska åtgärdsprogram tas fram inom vattenförvaltningen.3
De fem regionala vattenmyndigheterna ansvarar för att ta fram och besluta om
åtgärdsprogram för vattenförvaltningen. Havs- och vattenmyndigheten föreskriver om
hur åtgärdsprogrammen inom vattenförvaltningen ska redovisas och har ansvar för
rapporteringen till EU. Vattenförvaltningens åtgärdsprogram, liksom
åtgärdsprogrammet för havsmiljön riktas till myndigheter och kommuner.

1.3.7 Arter och livsmiljöer
Huvudsyftet med EU:s art- och habitatdirektiv (92/43/EEG) är att bidra till att
säkerställa den biologiska mångfalden genom bevarande av livsmiljöer samt vilda
växter och djur. Biologisk mångfald bidrar till det övergripande miljökvalitetsmålet om
en hållbar utveckling. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön kan i det sammanhanget
skapa förutsättningar för och bidra till att gynnsam bevarandestatus uppnås för
Åtgärdsprogrammen som tas fram med stöd av förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön (vattenförvaltningsförordningen). Vattenmyndigheternas hemsida är: www.vattenmyndigheterna.se.
3
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marina naturtyper och arter samt att de svenska åtagandena enligt art- och
habitatdirektivet fullgörs.

1.3.8 Kommunal planering
Översikts- och detaljplaner upprättas av kommuner. I planerna klargörs hur markoch vattenområden i kommunen lämpligen ska användas och hur den befintliga
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Åtgärdsprogrammet för
havsmiljön tillsammans med den nationella havsplaneringen och vattenförvaltningens
åtgärdsprogram utgör viktigt underlag för den fysiska planeringen i kommunerna.
Figur 5 sammanfattar den geografiska omfattningen av havsförvaltning,
vattenförvaltning, havsplanering och kommunala planer.

Figur 5. Geografiska omfattningen av havsförvaltning, vattenförvaltning, havsplanering och
kommunala planer (Havs- och vattenmyndigheten, 2015a).
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2

Miljöbedömningens utgångspunkter och
tillvägagångssätt

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön ska enligt 24 § havsmiljöförordningen (2010:1
341) revideras av Havs- och vattenmyndigheten vart sjätte år. Vidare anger
miljöbalken 6 kap. att en strategisk miljöbedömning ska genomföras för de planer
och program som bedöms kunna innebära betydande miljöpåverkan. Processen för
strategisk miljöbedömning innehåller ett flertal steg som redovisas i detta kapitel.

2.1

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Det första steget i miljöbedömningsprocessen är att undersöka om det uppdaterade
åtgärdsprogrammet kan tänkas innebära betydande miljöpåverkan enligt 4 §
miljöbedömningsförordningen.
Resultatet av undersökningen visade att en övervägande del av
miljökonsekvenserna av programmet bli positiva för havsmiljön. Åtgärdsprogrammet
bedöms dock kunna innebära påverkan på andra intressen såsom kulturmiljövärden
eller energianvändning. Utifrån resultatet av undersökningen har Havs- och
vattenmyndigheten gjort bedömningen att en strategisk miljödömning, enligt 6 kap. 619 §§ miljöbalken, av det uppdaterade Åtgärdsprogrammet för att uppnå god
miljöstatus i Nordsjön och Östersjön ska genomföras. Bedömningen grundas på tre
punkter:
1. Havmiljödirektivet kräver att ett program tas fram.
2. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ska fastställa programmet.
3. Programmet kan anses påverka kommande tillstånd för verksamheter eller
åtgärder som kan påverka miljön och programmets syfte är att skapa en stor, positiv
miljöpåverkan.
För ett mer utförligt motiv för respektive punkt se det särskilda beslutet om
åtgärdsprogrammet för havsmiljön kan innebära betydande miljöpåverkan.
Det särskilda beslutet om att åtgärdsprogrammet för havsmiljön kan innebära
betydande miljöpåverkan fattades av HaV under våren 2020 och finns tillgängligt för
allmänheten på HaV:s hemsida.

2.2

Avgränsning

En viktig del av miljöbedömningsprocessen är avgränsningen. Att avgränsa och
fokusera arbetet med miljöbedömningen är emellertid inte något som görs en gång
för alla. Under hela processen ställs frågor om vad som är relevant, vad som behöver
belysas ytterligare och vad som kan avföras från miljöbedömningen. Revideringen av
åtgärdsprogrammet och miljöbedömningen görs iterativt och frågor om lämplig
avgränsning väcks inom båda processerna. Skälet till att en avgränsning görs är att
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koncentrera arbetet med miljöbedömningen till de miljöfrågor som är mest relevanta
för genomförandet av åtgärdsprogrammet. Avgränsningen har i detta fall fokuserat
på geografisk avgränsning, betydande miljöeffekter, tidsmässig avgränsning,
alternativ (se kapitel 3) samt omfattning och detaljeringsgrad.
Geografisk avgränsning
Det geografiska område som åtgärdsprogrammet innefattar är delområdena
Nordsjön och Östersjön (Figur 1). Miljöpåverkan i havsområden utanför dessa
gränser kan dock troligtvis uppstå för vissa miljöaspekter och har i de fallen
inkluderats i de specifika bedömningarna.
Betydande miljöeffekter
De miljöaspekter som åtgärdsprogrammet bedömts kunna innebära betydande
miljöpåverkan för (direkt eller indirekt, tillfälligt eller bestående, samt genom
kumulation) är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vatten
Biologisk mångfald
Jord
Kulturmiljö
Landskap
Befolkning och människors hälsa
Luft
Klimat
Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar (inklusive avfall)

Bedömningen är att betydande miljöeffekter inte kan komma att uppstå för
aspekterna mark och bebyggelse. Tabell 2 redovisar motiven till denna bedömning.
Tabell 2. Motiven till bedömningen av aspekterna mark respektive bebyggelse i avgränsningen.

Aspekt

Beskrivning av aspekten

Motiv till bedömningen

Mark

Denna aspekt fångar upp de
markanspråk som görs av urbana eller
mänsklig påverkan på jordbruksmark,
skogsmark, och andra semi-naturliga
eller naturliga marker4.

ÅP bedöms inte påverka denna aspekt
då den i första hand rör terrestra miljöer.
Förslagsvis tas den med i
miljöbedömningarna av
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram.

Bebyggelse

En byggnad som har ett synnerligen
högt kulturhistoriskt värde eller som
ingår i ett bebyggelseområde med ett
synnerligen högt kulturhistoriskt värde
kan skyddas som byggnadsminne. Det
kan gälla såväl bostadshus som
industrianläggningar, parker och broar.

Inga åtgärder i ÅP förväntas påverka
bebyggelse.

European Environment Agency, 2019. Land take. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/landtake-3. Hämtad: 25 maj 2020.
4
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Tidsmässig avgränsning
Åtgärdsprogrammet utgörs av en del i en iterativ process i sexårsintervaller (Figur 2).
Det gör att vissa av de föreslagna åtgärderna kommer att initieras och slutföras inom
ramen för programperioden medan andra åtgärder kommer att initieras men de
slutliga effekterna kommer inte att kunna ses förrän efter att detta åtgärdsprogram
avslutats. Detta gör att bedömningen av konsekvenserna på kort sikt har utgått från
perioden som uppdateringen av åtgärdsprogrammet avser vilket är år 2027 (dvs. då
MKN ska kunna följas) samt på lång sikt fram till år 2050 (vilket är generationsmålet i
det svenska miljömålsarbetet).
Omfattnings och detaljeringsgrad
Miljöbedömningen omfattar enbart de åtgärder som ingår i uppdateringen av
åtgärdsprogrammet (se Figur 3). Motivet till detta är att miljöbedömningen på så sätt
motsvarar EU-kommissionens instruktion för den ekonomiska analysen av det
uppdaterade åtgärdsprogrammet.
Vid framtagandet av ett nationellt åtgärdsprogram finns begränsade möjligheter att i
detalj bedöma förväntade konsekvenser av respektive åtgärd på en viss plats. Enligt
38 § i havsmiljöförordningen kan även vissa frågor 5 6 lyftas till gemenskapsnivå.
Kunskapsunderlaget gällande flera av miljökvalitetsnormerna, till exempel
undervattensbuller, är också för närvarande begränsat. Beskrivningen av
miljöeffekter har generellt getts samma detaljeringsgrad som åtgärdsprogrammet i
övrigt. Åtgärdsprogrammet har i stora delar formulerats på en övergripande nivå, och
fokus i miljöbedömningen har därför varit att redovisa konsekvenser ur ett nationellt
och strategiskt perspektiv.
Bedömningsgrunderna för aspekterna vatten, biologisk mångfald och jord baseras på
berörda miljökvalitetsnormer enligt HVMFS 2012:18, dvs. varje åtgärd har bedömts
utifrån den enskilda åtgärdens möjlighet till måluppfyllelse för relevant
miljökvalitetsnorm inom respektive aspekt (se Bilaga A. Bedömningsgrunder). I
enlighet med 19 § 4 havsmiljöförordningen (2010:1341) tillämpas dock inte normerna
A.1, B.1, D.1, D.2 och D.3 i kustvatten, eftersom de parametrar som rör kustvattnets
kvalitet omfattas av vattenmiljödirektivet.
Åtgärder som i teorin bidrar till måluppfyllelse för en sådan norm, men som är mycket
lokala och/eller kustnära, har i flera fall inom föreliggande MKB bedömts vara ickerelevanta för en specifik aspekt eftersom åtgärdens påverkan utanför kustvattnet
bedöms vara begränsad eller obefintlig. Dessa frågor är viktiga att adressera i
samarbetet med åtgärdsprogrammet inom vattenförvaltningen, eftersom direktiven
överlappar varandra i kustzonen.
Havsmiljöförordningen 38 §: Om ett problem som påverkar miljötillståndet i Nordsjön eller Östersjön inte kan
lösas med åtgärder enligt ett åtgärdsprogram, eller om problemet har samband med annan unionspolitik eller ett
internationellt avtal, ska Havs- och vattenmyndigheten informera regeringen om detta och till regeringen lämna
ett sådant underlag eller sådana rekommendationer som avses i artikel 15.1 i havsmiljödirektivet. Förordning
(2011:641).
5

6

Inledande pkt 31, Havsmiljödirektivet 2008/56/EG
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På en mer övergripande eller strategisk nivå finns större möjligheter att hantera
frågor i ett systemperspektiv. Miljöbedömningen kan i detta fall bidra till tillämpning av
havsmiljödirektivets ekosystemansats genom att till exempel bevarande och
nyttjande av biologisk mångfald sätts i ett större sammanhang, för att även kunna se
vilka effekter olika åtgärder har på andra ekosystem eller områden än de som står i
fokus för en specifik åtgärd7.

2.3

Samråd

Under juni månad 2020 genomfördes ett samråd om undersökningen och
avgränsning av bedömningen mellan Havs- och Vattenmyndigheten,
Naturvårdsverket och elva andra centrala myndigheter samt 21 länsstyrelser. Det
urval av myndigheter som ansågs berörda gjordes utifrån vilka myndigheter som
allmänt berörs av Havs- och Vattenmyndighetens verksamhet. Samrådet
genomfördes med ett digitalt utskick där möjlighet gavs att ge skriftliga synpunkter på
samrådsmaterialet. Samrådsunderlaget innehöll en beskrivning av miljöbedömning
samt förslag till innehåll, omfattning och detaljeringsgrad av MKB:n med en översikt
av den förväntade betydande miljöpåverkan som åtgärdsprogrammet för havsmiljön
bidrar till.
Synpunkter på förslaget till innehåll och avgränsning av MKB:n lämnades av 20 st
samrådsparter och har sammanfattats i ”Synpunkter på avgränsningssamrådet” som
finns tillgänglig via Havs- och vattenmyndighetens hemsida:
www.havochvatten.se/remiss-åph2020, tillsammans med samrådsunderlaget. Havsoch vattenmyndigheten har i så stor utsträckning som möjligt beaktat inkomna
synpunkter i miljöbedömningen och arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen.
Samråd om det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön genomförs under
november 2020 – april 2021 genom ett digitalt utskick till samrådsparter. I detta
samråd inkluderas även samråd om miljökonsekvensbeskrivningen. Under februari
månad planeras nationella samrådsmöten för myndigheter samt bransch- och
intresseorganisationer där representanter från vattenmyndigheterna och Havs- och
vattenmyndigheten (representanter för såväl havsmiljöförvaltning som havsplanering)
presenterar sina samrådsmaterial gemensamt. Under hösten 2021 kommer Havsoch vattenmyndigheten publicera en sammanställning av inkomna synpunkter på
hemsidan.
De synpunkter som inkommer på innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen kommer
att beaktas vid beslut om det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön som
tas av Havs- och vattenmyndigheten senast den 31 dec 2021 och redovisas i
beslutet eller i en särskild handling (jfr 6 kap. 16 § miljöbalken).

Naturvårdsverkets rapport 5782, Ekosystemansatsen – en väg mot bevarande och hållbart nyttjande av
naturresurser (2007)
7
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2.4

Miljöbedömningens tillvägagångssätt

2.4.1 Miljöbedömning och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning
Miljöbedömningen har skett parallellt med framtagandet av åtgärderna och
dokumenterats i faktablad för respektive åtgärd. För att kunna göra kvalificerade
bedömningar av vilka miljöeffekter och miljökonsekvenser som kan uppkomma av
åtgärdsprogrammet har sakkunniga inom olika miljöområden ingått i
projektorganisationen. Sett till åtgärdsprogrammets övergripande karaktär har
bedömningarna i huvudsak utgjorts av kvalitativa bedömningar och resonemang (se
avsnitt bedömningsgrunder nedan). I miljöbedömningen har både direkta och
indirekta effekter av uppdateringen av åtgärdsprogrammet gjorts.
För att beskriva den betydande miljöpåverkan av en plan eller ett program används
ofta begreppen påverkan, effekt och konsekvens. I vardagligt tal är orden delvis
synonymer till varandra men i MKB-sammanhang används de med skilda betydelser:
Påverkan: är den förändring av fysiska eller beteendemässiga
förhållanden som planens genomförande medför.
Effekt: är den förändring i miljön som påverkan medför, som till
exempel förlust av betydelsefulla naturmiljöer eller luftföroreningar.
Konsekvens: är den verkan de uppkomna effekterna har på en viss
företeelse, till exempel klimatet, människors hälsa eller biologisk
mångfald. Bedömningen av konsekvenser utgår ifrån till exempel
miljömål eller riktvärden som operationaliseras till bedömningsgrunder.
Bedömningsgrunder
Det finns två huvudsakliga ”typer” av bedömningar som kan användas vid
upprättande av MKB – målledda respektive baselineledda (jfr Therivel, 2010). De
målledda bedömningsgrunderna tillämpas vanligen på en mer strategisk nivå
(översiktsplaner, länstransportplaner och nationella planer) medan baselineledda
används för specifika miljöbedömningar. Utifrån åtgärdsprogrammets strategiska och
övergripande karaktär har målledda bedömningsgrunder tillämpats denna
miljökonsekvensbeskrivning. Vidare utgår tillämpningen av denna ansats i
miljöbedömningen på 6. kap 11 § 3d p. Detta gör att miljöbedömningens
bedömningsgrunder i huvudsak bygger på de nationella miljökvalitetsmålen samt
miljökvalitetsnormer för de aspekter för vilka normer finns (se Tabell 3). Samtidigt är
det viktigt att notera, att då måluppfyllelsen beror på många fler faktorer än vad HaV
har möjlighet att påverka, utvärderas programmet utifrån i vilken mån de enskilda
åtgärderna i uppdateringen bidrar till att målen kan nås (Tabell 4). I bilaga A
redovisas de fullständiga bedömningsgrunderna för respektive aspekt.
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Tabell 3. Utgångspunkter för bedömningsgrunder för de olika miljöaspekterna. För mer detaljerade
bedömningsgrunder se Bilaga A.
Miljökvalitetsmål

Kombination av miljökvalitetsmål och
miljökvalitetsnormer

Kulturmiljö

Vatten

Landskap

Biologisk mångfald

Befolkning och människors hälsa

Jord

Luft
Klimat
Hushållning med naturresurser och materiella
tillgångar (inklusive avfall)

Tabell 4. Skala för miljöbedömningens bedömningsgrunder.
Bidrar i hög grad till
måluppfyllelse

Åtgärdsprogrammet bedöms tydligt bidra till uppfyllelsen av de mål som ligger till
grund för den specifika miljöaspekten.

Bidrar i viss grad till
måluppfyllelse

Åtgärdsprogrammet bedöms ha potential att bidra till uppfyllelsen av de mål som
ligger till grund för den specifika miljöaspekten.

Varken bidrar eller
motverkar till
måluppfyllelse

Åtgärdsprogrammet bedöms inte påverka den specifika miljöaspekten.

Motverkar i viss
grad måluppfyllelse

Åtgärdsprogrammet bedöms, på en övergripande nivå, inte bidra till att uppfylla
målen som ligger till grund för den specifika miljöaspekten.

Motverkar i hög grad
måluppfyllelse

Åtgärdsprogrammet bedöms, på en övergripande nivå, motverka en uppfyllnad av
målen som ligger till grund för den specifika miljöaspekten.

Osäkerheter
Miljökonsekvensbeskrivningar är alltid förknippade med osäkerheter. Det finns dels
genuina osäkerheter i alla antaganden om framtiden och dels finns det osäkerheter
förknippade med analytisk kvalitet och kunskapsläge, så kallade hävbara
osäkerheter.
I detta fall beror de genuina osäkerheterna främst i att det uppdaterade
åtgärdsprogrammet sträcker sig över ett stort geografiskt område som gränsar till
många olika aktörer både nationella (kommuner) och internationella (andra stater).
Vidare syftar uppdateringen av åtgärdsprogrammet till miljöförändringar som ligger
lägre bort i tiden än programperioden som är sex år. Det innebär att det kommer att
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ske samhällsförändringar som vi inte kan förutse idag men som kan komma att
påverka åtgärdsprogrammets verkningsfullhet ur miljösynpunkt.
De hävbara osäkerheterna ligger i att de underlag och källor som använts för
miljöbedömningen kan vara behäftade med olika brister. Prognoser och beräkningar
kan exempelvis vara missvisande på grund av felaktiga antaganden, felaktiga
ingångsvärden eller begränsningar och brister i bakomliggande modeller. Arten och
omfattningen av osäkerheter framgår heller inte alltid av källrapporterna. En viktig del
i miljöbedömningsprocessen är därför samrådet som utgör en extern granskning från
myndigheter, organisationer och allmänhet. Synpunkter som kommer in under
samrådet kommer därför att påverka miljöbedömningens omfattning, dess sakliga
innehåll med mera. De hävbara osäkerheterna i miljöbedömningen kommer att
minska allt eftersom planeringsprocessen fortgår. Det vill säga allt eftersom
kunskapsläget för olika aspekter ökar, i och med framtida fördjupade utredningar,
kommer de hävbara osäkerheterna att minska.

2.4.2 Information om betydande miljöpåverkan i annat land
De åtgärder som vidtas med avseende på havsmiljön i områdena Östersjön och
Nordsjön har generellt en gränsöverskridande påverkan, då havsområdena gränsar
till ett flertal andra stater. Havsmiljödirektivet och havsmiljöförordningen anger att
medlemsstaterna bör beakta eventuell gränsöverskridande påverkan av
åtgärdsprogrammen för havsmiljön, minimera risken för skada och verka för positiv
påverkan. Staterna bör därför samarbeta och sträva efter att följa ett gemensamt
tillvägagångssätt, bland annat om åtgärdsprogrammen .
Därutöver gäller enligt Esbokonventionens protokoll och 6 kap. 13 § miljöbalken att
samråd ska ske med andra länder i samband med planer och program som har en
gränsöverskridande påverkan. Naturvårdsverket är enligt 21 §
miljöbedömningsförordningen (2017:966) ansvarig myndighet för gränsöverskridande
samråd. Naturvårdsverket informerades skriftligt den 23 april 2020 om att
åtgärdsprogrammet för havsmiljön kan komma att medföra betydande miljöpåverkan
i annat land.

2.4.3 Information om att åtgärdsprogrammet för havsmiljön antagits
Information om att åtgärdsprogrammet för havsmiljön antagits kommer göras
tillgänglig för samrådsparter via utskick. Beslutet och underlaget för beslutet kommer
även att översändas till Naturvårdsverket som ska informera annan berörd stat om
beslutet.

- 46 -

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN

2.4.4 Uppföljning
Hur uppföljningen av åtgärdsprogrammet för havsmiljöns genomförande ska ske är
vid utarbetandet av denna MKB inte klart utan kommer att arbetas fram under
samrådsperioden. I så stor utsträckning som möjligt kommer dock befintlig
övervakning och rapportering användas för uppföljning, exempelvis:
•
•
•
•
•

Rapportering till EU-kommissionen.
Havs- och vattenmyndighetens övervakningsprogram (Havs- och vattenmyndigheten 2014a), som också finns att hämta via myndighetens hemsida:
https://www.havochvatten.se/hmd-overvakning.
Rapportering inom de regionala havskonventionerna, Ospar och Helcom.
Uppföljning av Sveriges miljömål.

Uppföljningen av åtgärdsprogrammet för havsmiljön och dess effekt möjliggör en
utvärdering av den betydande miljöpåverkan liksom av eventuell negativ
miljöpåverkan som uppstår till följd av programmets genomförande. Det ger Havsoch vattenmyndigheten möjlighet att justera åtgärder i nästkommande
åtgärdsprogram för havsmiljön.
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3

Alternativ

3.1

Om alternativ i det uppdaterade åtgärdsprogrammet

En MKB ska enligt 6 kap. 11 § miljöbalken identifiera, beskriva och bedöma rimliga
alternativ med hänsyn till programmets syfte och geografiska räckvidd.
Sett till det faktum att den geografiska räckvidden av åtgärdsprogrammet för
havsmiljön regleras av havsmiljödirektivet (Figur 1) kan det därför enbart vara
relevant att söka och överväga alternativa utformningar av åtgärdsprogrammets
innehåll. Vid bedömning av vad som i lagens mening kan anses vara ”rimliga
alternativ” behöver hänsyn bland annat tas till hur preciserat programmets syfte är i
det aktuella planeringsskedet.
Att söka rimliga alternativ, utvärdera dem och välja alternativ har utgjort en central
del av själva programarbetet. Under 2019-2020 har förslag till åtgärder i
åtgärdsprogrammet tagits fram och sammanställts. Förslag på möjliga nya åtgärder
har listats utifrån flera olika källor, bland annat från pågående forskningsprojekt,
genom att titta på andra länders åtgärder, genom internationellt samarbete inom
havsregionerna (Helcom, Ospar), och baserat på brister som uppmärksammats i EUkommissionens granskning av åtgärdsprogrammet från 2015. Möjlighet gavs också
att hösten 2019 skicka in förslag via ett formulär på Havs- och vattenmyndighetens
websida. Myndigheten ordnade också en forskarkonferens 2019 med syfte att lyfta
möjliga åtgärder. En referensgrupp, bestående av myndigheter och länsstyrelser, har
bjudits in till informationsmöten och till diskussioner om åtgärdsförslagen. Externa
uppdrag har också lagts ut för att få underlag och data för att kunna:

•

Bedöma hur långt det är kvar för att kunna följa miljökvalitetsnormerna, samt
identifiera betydande faktorer som gör att miljökvalitetsnormerna inte kan följas.

•

Analysera hur långt redan existerande (beslutade eller pågående) åtgärder
kommer att räcka.

•

Vid behov identifiera ytterligare åtgärder för att kunna följa
miljökvalitetsnormerna.

•

Analysera om de förslagna åtgärderna är tekniskt genomförbara, hållbara,
kostnadseffektiva och i andra hänseenden lämpliga eller har bieffekter.

Processen utmynnade i en lista över förslag på möjliga åtgärder (redovisade i form
av faktablad). Totalt identifierades 46 förslag på åtgärder. Därefter gjordes en
värdering av åtgärdsförslagens potential att bidra till att uppfylla åtgärdsprogrammets
syfte (se kapitel 1). De åtgärder som tillsammans uppfyllde syftet bildade därmed vad
som nedan kallas för åtgärdsalternativet (det vill säga de uppdaterade delarna av
åtgärdsprogrammet). Syftet begränsar på så sätt vad som kan betraktas som reella
alternativ. De åtgärder som inte bedömdes ha en tydlig potential att uppfylla syftet
med åtgärdsprogrammet lades därför åt sidan. Detta gör att det inte bedömts som
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rimligt att utforma ett komplett parallellt alternativ till åtgärdsalternativet i
miljöbedömningen.
Utöver åtgärdsalternativet ska miljökonsekvensbeskrivningen även beskriva
miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om det aktuella
åtgärdsprogrammet inte genomförs. Denna beskrivning benämns ofta vardagligt som
nollalternativ. I avsnitt 3.3 beskrivs vad som utgör nollalternativet för det uppdaterade
åtgärdsprogrammet för havsmiljön.

3.2

Åtgärdsalternativ

Åtgärdsalternativet utgörs av de nya åtgärder som föreslås i det uppdaterade
åtgärdsprogrammet för att uppnå miljökvalitetsnormerna för havsmiljön och på sikt
god miljöstatus (Tabell 1).

3.3

Nollalternativ

I en miljökonsekvensbeskrivning ska det ingå uppgifter om miljöförhållandena och
miljöns sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs. Denna
beskrivning kallas ofta för nollalternativ.
I fallet med det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön finns det ett beslutat
åtgärdsprogram för perioden 2015-2021 (Tabell 5).
Som framgår av avsnitt 1.2 och Figur 3 kan det uppdaterade åtgärdsprogrammet
betraktas som en utökning av det pågående åtgärdsprogrammet. Det innebär att
flera av åtgärderna i det pågående åtgärdsprogrammet kommer att fortgå och ingå
uppdateringen. Vidare kan, i några fall, åtgärder i det föregående åtgärdsprogrammet
komma att modifieras.
Samtidigt innebär åtgärdsprogrammens konstruktion, där de uppdateras var sjätte år,
att varje uppdatering tillför ett nytt lager med åtgärder till åtgärdsprogrammet. Detta
gör att nollalternativet för åtgärdsprogrammet för havsmiljön kommer att öka i
omfattning och komplexitet för varje uppdatering som sker vart sjätte år (Figur 3 och
Figur 6).
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SMB Åtgärdsprogram för havsmiljön

Nya åtgärder =
program/åtgärdsalternativ

Pågående
åtgärder =
nollalternativet

Programperiod
År 0

År 6

År 12

År 18

År 24

Figur 6. Visualisering av Nollalternativets omfattning över tid.

Utifrån ovanstående resonemang bedöms miljöförhållandena och miljöns sannolika
utveckling, om uppdateringen av åtgärdsprogrammet inte genomförs eller beslutas,
vara samma som konsekvenserna av det alternativ som benämns programalternativ i
MKB:n av det föregående åtgärdsprogrammet.
I kapitel 2.4 i förslaget till uppdaterat åtgärdsprogram (Havs- och vattenmyndigheten
2020) ges en lägesbeskrivning av respektive åtgärd i det föregående programmet.

Tabell 5. Nollalternativets åtgärder dvs. åtgärder i det föregående åtgärdsprogrammet.
Nummer i det
föregående
programmet

Namn på åtgärden

ÅPH 1

Ta fram ett pilotprojekt för att utveckla metoder för kontroll och lokal bekämpning av invasiva främmande
arter

ÅPH 2

Utveckla tekniskt verktyg för att i ökad grad tillgängliggöra samt komplettera information om främmande arter

ÅPH 3

Utveckla ett nationellt varnings- och responssystem för tidig upptäckt av nya invasiva främmande arter samt
hanterings- och beredskapsplaner för dessa

ÅPH 4

Införa nya fiskebestämmelser för att freda särskilt hotade kustlekande bestånd innanför trålgränsen i
Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

ÅPH 5

Införa nya fiskebestämmelser som syftar till att fisket innanför trålgränsen bedrivs mer artselektivt i
Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

ÅPH 6

Införa fiskebestämmelser som syftar till att minska fisketrycket på kustlevande bestånd innanför trålgränsen i
Skagerrak, Kattegatt och Östersjön som behöver stärkt skydd men som kan fiskas till viss del

ÅPH 7

Utreda var ytterligare fredningsområden bör inrättas i kustområdena, samt inrätta sådana områden.
Kustlänsstyrelser bistår Havs- och vattenmyndigheten i att utreda var ytterligare fredningsområden bör
införas i kustområdena

ÅPH 8

Utreda för vilka arter och under vilken tid på året som generella fredningstider bör införas för kustfisk, samt
inrätta sådana

ÅPH 9

Anpassa fiskeflottans kapacitet till tillgängliga fiskemöjligheter i vissa flottsegment
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ÅPH 10

Utreda möjligheter att påverka den interna näringsbelastningen, lokalt i övergödda vikar och fjärdar samt i
egentliga Östersjön

ÅPH 11

Utreda möjligheten att finansiellt ersätta nettoupptag av kväve och fosfor ur vattenmiljön genom odling och
skörd av blå fånggrödor där det är möjligt i de havsområden som inte uppnår god miljöstatus, samt stimulera
tekniker för odling och förädling av så kallade blå fånggrödor

ÅPH 12

Stimulera vattenbrukstekniker som inte innebär nettobelastning i de havsområden som inte uppnår god
miljöstatus

ÅPH 13

Ta fram en vägledning kring hur förändrade hydrografiska förhållanden påverkar biologisk mångfald och
ekosystem

ÅPH 14

Ta fram en vägledning för kommunal havs- och kustplanering enligt Plan- och bygglagen

ÅPH 15

Ta fram vägledning riktad till myndigheter, verksamheter och allmänheten i övrigt för omhändertagande av
farliga ämnen och påväxt på fartygsskrov

ÅPH 16

Fördela medel för tillsynsprojekt av förorenade sediment vid de ur havsmiljöns perspektiv mest angelägna
områdena; Sammanställa erfarenheter från riskanalys och riskhantering av förorenade sediment vid dessa
och redan genomförda objekt; Verka för att sediment i större utsträckning ska ingå i de utredningar som görs
av förorenade områden; Harmonisera tillgänglig miljögiftsdata i marina sediment till både innehåll och format
samt göra dessa data åtkomliga

ÅPH 17

Kartlägga orsaker till förekomsten av fortsatt tillförsel av tributyltenn (TBT) och dess nedbrytningsprodukter i
havsmiljön; utreda behov av ytterligare reglering för att förhindra spridning av TBT till havsmiljön samt verka
för att den reglering utredningen förespråkar tas fram; Utreda behov av och utifrån identifierade behov ta
fram vägledning för att förhindra spridning av TBT till havsmiljön

ÅPH 18

Identifiera de ämnen som kan förekomma i utgående vatten från avloppsreningsverk i sådana halter att de
riskerar att påverka havsmiljön negativt. Vidare, att med avseende på de identifierade riskerna, utreda behov
av och utifrån sådana behov ta fram generella utsläppskrav/vägledande riktvärden, tillämpliga kontroll/mätmetoder samt vägledning för tillsyn och prövning

ÅPH 19

Främja en effektiv och hållbar insamling och mottagning av förlorade fiskeredskap samt förebygga förlusten
av nya

ÅPH 20

Ta fram en riktad nationell informationskampanj till allmänhet och konsumenter om vanligt förekommande
skräpföremål i den marina miljön, dess negativa påverkan på miljön samt kopplingen till konsumenternas
beteende

ÅPH 21

Stödja initiativ som främjar, organiserar och genomför strandstädning i särskilt drabbade områden

ÅPH 22

Bedriva strategiskt arbete genom inkludering av marint skräp i relevanta avfallsplaner och program inklusive
de kommunala avfallsplanerna, där avfallshanteringens betydelse för uppkomst av marint skräp belyses.
Materialströmmar av plast behöver prioriteras och styrmedel utredas i syfte att minska förekomsten av
plastföremål som skräp i den marina miljön

ÅPH 23

Vid revidering av de kommunala avfallsplanerna identifiera och belysa hur avfallshanteringen kan bidra till att
minska uppkomsten av marint skräp samt sätta upp målsättningar för ett sådant arbete

ÅPH 24

Ta fram övergripande ramar för nationella åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper i marin miljö samt
samordna arbetet nationellt

ÅPH 25

Ta fram kunskapsuppbyggande program för hotade arter och naturtyper i marin miljö samt samordna arbetet
nationellt

ÅPH 26

Utveckla vägledning för vad förvaltningsdokument för marina skyddade områden ska innehålla

ÅPH 27

Utifrån riktlinjer och kriterier framtagna i Havs- och vattenmyndighetens nationella plan för marint
områdesskydd inrätta nya marina skyddade områden i tillräcklig geografisk omfattning med lämpliga
förvaltningsåtgärder för att de nya områdena ska kunna hjälpa till att nå god miljöstatus enligt
havsmiljöförordningen
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ÅPH 28

Införa förvaltningsåtgärder i marina skyddade områden (befintliga/nya, där sådana inte finns idag)

ÅPH 29

Ta fram en samordnad åtgärdsstrategi mot fysisk påverkan och för biologisk återställning kustvattenmiljön i

ÅPH 30

Utveckla metoder för ekologisk kompensation och restaurering av marina miljöer

ÅPH 31

Genomföra restaureringsåtgärder för ålgräs i Västerhavet

ÅPH 32

Rapportera vilka åtgärder som genomförts och hur dessa påverkar miljökvalitetsnormerna för havsmiljön
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4

Nuläge

4.1

Vatten

Förklaring av aspekten: aspekten vatten har en mycket vid tolkning i vilken vatten i
mark, sjöar, hav och vattendrag ingår. Vatten i sjö, vattendrag och hav utgör
livsmiljöer för en stor del av våra levande organismer.
Vattnet i Nordsjön och Östersjön skiljer sig mycket åt, bland annat avseende salthalt,
näringsämnen och plankton. Vattenmassorna är sammankopplade, men skillnaderna
ger olika förutsättningar för det marina livet i de olika havsområdena. Östersjön, som
är ett grunt och bräckt innanhav, har främst problem med övergödning,
algblomningar och miljögifter, även om problematiken varierar mellan olika delar av
havsområdet. Nordsjön och Västerhavet däremot är salt, artrikt och har jämförelsevis
god vattenomsättning, undantaget instängda fjordar och vikar. Nordsjöns och
Västerhavets huvudsakliga problematik grundar sig främst i dess stora påverkan från
fiskeverksamhet, vilket påverkar allt från artsammansättning och storleksfördelning
till mängden fintrådiga alger i de grundare vikarna. Havsområdets ekosystem lider
fortfarande från en tidigare omfattande användning av giftiga båtbottenfärger.
I Havs- och vattenmyndighetens statusbedömning (2018) bedöms god miljöstatus
inte uppnås för övergödning, farliga ämnen och marint skräp i bedömda
havsområden (Tabell 6).
Tabell 6. Sammanfattning av relevanta (för aspekten) övergripande bedömningar i Havs- och
vattenmyndighetens rapport Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023 (Havs- och
vattenmyndigheten, 2018).

Belastningar

Deskriptorer

Status

Övergödning

God miljöstatus uppnås inte. På västkusten är det endast Skagerraks utsjövatten
som bedöms ha god miljöstatus, och i Östersjön endast kustvattnen i norra delarna
av Bottenhavet respektive Bottenviken. I Västerhavet ligger dock
bedömningsresultaten för övriga områden ofta nära gränsen till god status och i
kustvattnen är det oftast bottenfauna och skadliga algblomningar som sänker
statusen. Status för Västerhavet är relativt likvärdig den bedömning som gjordes
2012. Alla svenska utsjöområden i Östersjön bedöms vara övergödda. Tillståndet i
Bottenhavet tycks ha försämrats något, bland annat på grund av tillförsel av
näringsämnen från Egentliga Östersjön men även på grund av klimatpåverkan.
Ändring i bedömning för Bottenviken jämfört med 2012 beror däremot främst på att
nya parametrar har tagits in i bedömningen, samt att tröskelvärdet för fosfor har
skärpts.

Farliga
ämnen

God miljöstatus uppnås inte. Detta beror på för höga halter i havsmiljön av flera
långlivade miljögifter. Halterna av många bedömda farliga ämnen i svenska hav är
dock i huvudsak oförändrade eller nedåtgående, främst eftersom förekomsten ofta är
kopplad till verksamheter som i dag är förbjudna eller kraftigt reglerade.

Marint skräp

God miljöstatus uppnås inte. Övervakningen av skräp på havsbottnen visar ingen
statistiskt signifikant nedåtgående trend någonstans. Därför nås inte god status i de
havsbassänger som övervakas för denna indikator. Övervakning av marint skräp
saknas i Bottenviken och Bottenhavet. Inte heller avseende strandskräp nås
sammantaget god miljöstatus, varken i Nordsjön eller Östersjön.
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4.2

Biologisk mångfald

Förklaring av aspekten: Biologisk mångfald avser variationsrikedomen bland
levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade,
marina och andra akvatiska ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta
innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.

Tillståndet för samtliga arter och artgrupper i Nordsjön och Östersjön varierar stort
geografiskt och kriteriemässigt. Tillståndet för tumlare är osäkert i både Östersjön
och Västerhavet, populationsstorleken är relativt stabil i Västerhavet men kritiskt låg i
Östersjön. Det saknas dock tillräcklig information om utbredning och hälsotillstånd för
att fullständigt kunna bedöma statusen för tumlare. Knubbsäl i Västerhavet och
gråsäl i Östersjön ökar och populationernas utbredning är stabil. Dock är situationen
för vikare fortsatt kritisk.
Fisksamhällena i både Östersjön och Västerhavet är ansträngda då majoriteten av
bestånden överfiskas, med vissa tecken på återhämtning. Tröskelvärden nås för
vissa bestånd av strömming, skarpsill och rödspätta i Östersjön och bland annat sill,
rödspätta, kummel och gråsej i Nordsjön. Storleksfördelningen av fisk är fortfarande
förskjuten till små individer, och en ökad storleksfördelning krävs för att uppnå god
miljöstatus. Trenden är positiv för Nordsjön och för kustfisksamhällena klaras
tröskelvärden i några av de undersökta områdena i Östersjön men i Västerhavet är
kustfisksamhällena lokalt ur balans. Kustpopulationen av torsk i Västerhavet har
fortfarande en mycket låg abundans.
Fungerande och välmående kustfisksamhällen är viktiga både socio-ekonomiskt och
ekologiskt. Kustfisk, särskilt större rovfisk, utgör en viktig del av näringsväven för ett
fungerande ekosystem. Rovfiskar påverkar hela näringsväven nedåt och har därför
en strukturerande effekt. Detta kan i sin tur även påverka övergödningssymptom, till
exempel kan avsaknad av rovfiskar leda till allvarligare övergödningseffekter (Havsoch vattenmyndigheten, 2015b).
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Status

Kommersiellt
nyttjad fisk och
skaldjur

God miljöstatus uppnås inte. Uttaget av flera arter av fiskar och skaldjur
bedöms vara för stort för att bestånden ska vara långsiktigt hållbara.
Dessutom påverkas andra delar av ekosystemet indirekt genom till exempel
oavsiktliga bifångster och skador på havsbottnarna. För vissa fiskbestånd i
Västerhavet är trenden positiv men för många bestånd i Östersjön, framför
allt de bottenlevande, är situationen fortfarande kritisk.

Främmande arter

God miljöstatus uppnås inte.

Fysisk påverkan

God miljöstatus uppnås inte, särskilt i kustområdena.

Pelagiska och
bentiska livsmiljöer

Bedömningarna är delvis osäkra och behöver utvecklas framöver.

Fisk

Situationen i svenska hav är fortfarande ansträngd. Storleksfördelningen för
de flesta arter är förskjuten till små individer. Dock finns tecken på viss
återhämtning och god miljöstatus uppnås för bland annat strömming,
skarpsill och rödspätta i Östersjön och bland annat sill, rödspätta, kummel
och gråsej i Västerhavet. Förbättringar syns även för kustfisk i några
kustområden.

Marina däggdjur

För tumlare är populationsstorleken relativt stabil i Västerhavet men kritiskt
låg i Östersjön. För säl är tillståndet delvis positivt. Knubbsäl i Västerhavet
och gråsäl i Östersjön ökar i antal, och deras utbredning är stabil.
Situationen för vikare är fortsatt kritisk, liksom för knubbsäl i Kalmarsund.

Fågel

Utvecklingen för de flesta fågelarter är positiv, men de arter som söker föda
på havsbotten uppnår inte god miljöstatus i vare sig Västerhavet eller
Östersjön.

4.3

Jord

Belastningar

Deskriptorer

Marina arter och livsmiljöer

Tabell 7. Sammanfattning av relevanta (för aspekten) övergripande bedömningar i Havs- och
vattenmyndighetens rapport Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023 (Havs- och
vattenmyndigheten, 2018).

Förklaring av aspekten: Denna miljöaspekt omfattar exempelvis organisk substans,
erosion, kompaktering och hårdgörning. Jord i denna kontext avser bottenytan och
underliggande substrat/sediment.

Bottenytan och ytsubstratet ger tillsammans med andra abiotiska komponenter,
såsom djup, vågexponering och salthalt, förutsättningar för olika marina organismer
att etablera sig och skapa livsmiljöer för andra organismer, eller att använda
bottenytan som rekryteringsområde eller en plats för födosök. Botten kan även
användas på olika sätt för mänsklig exploatering såsom utvinning av material,
bottentrålning eller etablering av exempelvis havsbaserad vindkraft. I många fall tas
botten bort, modifieras eller utökas för att till exempel fördjupa en farled eller bygga
en pirarm.
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Den största påverkan på bottenmiljöer i Östersjön kommer från övergödning och
syrebrist. Övergödningen leder till minskat siktdjup, ökad sedimentation och syrebrist
i framförallt Egentliga Östersjön. I Nordsjön och Västerhavet utgör bottentrålning en
stor negativ belastning för känsliga bottenmiljöer. I både Östersjön och Nordsjön är
belastningen från mänskliga aktiviteter, såsom hamnar, muddringar och anläggande
av konstruktioner i vattenområdet, hög.
Huvuddelen av våra biogena rev (såsom musselbankar), hårdbottnar och
mjukbottnar (ler-, silt- och sandbottnar) uppnår ej god status, men för Bottniska viken
uppnår merparten av mjukbottnarna god status. I områden djupare än 60 meter i
Östersjön uppnås god status ej främst på grund av rådande syrebrist.
De förorenande ämnen som släpps ut i Östersjön har ofta mjukbottnar som
slutdestination. Detta gäller särskilt för mer svårnedbrytbara ämnen som samlas och
ackumuleras över tid i sedimenten. Detta gäller även för marint skräp såsom plast.
Plastföroreningar som till exempel plastpåsar bryts så småningom ned till mikroplast
då det kan vara skadligt främst för djur som livnär sig på plankton.

4.4

Kulturmiljö

Förklaring av aspekten: Kulturmiljö avser hela den av människor påverkade miljön,
det vill säga som i varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter och
aktiviteter. En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till att omfatta en enskild
anläggning eller lämning, ett mindre eller större landskapsavsnitt, en bygd eller
region. Kulturmiljön omfattar inte bara landskapets fysiska innehåll utan även
immateriella företeelser som ortnamn eller sägner som är knutna till en plats eller ett
område. Kulturmiljön är en del av kulturarvet.

Sverige har ett omfattande kulturarv under vatten. Av Sveriges 1,8 miljoner
registrerade fornlämningar utgörs cirka 20 000 av maritima objekt. De flesta kända
fornlämningar på havets botten är vrak efter skepp och båtar, så kallade
fartygslämningar. Enligt kulturmiljölagen är en fartygslämning en fornlämning om den
är äldre än från 1850. Länsstyrelsen har dock möjlighet att förklara en fartygslämning
som är från 1850 eller senare för fornlämning om det finns särskilda skäl med
avseende på dess kulturhistoriska värde (Boverket, 2020a).
Det finns goda förutsättningar för att träkonstruktioner ska bevaras och konserveras i
Östersjön och Bottniska viken på grund av den låga salthalten och den låga
temperaturen. Tack var detta innehåller dessa områden världsunika, mycket
välbevarade försvarsanläggningar och skeppsvrak av trä. I västkustens vatten
angrips däremot trä av skeppsmask och därför finns endast ett litet antal vrak med
träskrov bevarade här.
I Sveriges hav finns även submarina landskap med sjunkna boplatser från
stenåldern, fartygsspärrar från vikingatid och medeltid samt rester efter hamnar,
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ankringsplatser och industrier. Spår efter boplatser från äldre stenålder finns på ner
till 40 meters djup i södra Östersjön och Kattegatt, boplatser som till följd av
vattennivåförändringar har hamnat under vatten. På havsbottnen längs kusten
utanför Österlen i Skåne finns även så kallade fossila skogar som består av
välbevarade rester från en cirka 11 000 år gammal tallskog.
Kust- och skärgårdslandskapen har till stor del präglats av de traditionella näringarna
fiske, sjöfart, jordbruk, industri och turism som i sin tur uppstått just där på grund av
kopplingen till havet. Värdefulla miljöer, landskap och byggnader är här knutna till
skärgårdsjordbruket, fiskelägen och badorter, hamnar, befästningar, fyr- och
lotsplatser samt kustanknuten industri. Längs Sveriges kuster, speciellt i södra
Sverige, finns gott om riksintressanta områden för kulturmiljövården.

4.5

Landskap

Förklaring av aspekten: Enligt Landskapskonventionen definieras landskap som
”ett område sådant det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av
påverkan och samspelet mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer”.

Sverige har en 700 mil lång kust och variationen i landskapet är stor. Ur ett
internationellt perspektiv är flera egenskaper hos de svenska skärgårdarna unika
eller ovanliga. Utmärkande drag för kust- och skärgårdsmiljöer är bland annat att de
har en långvarig kulturpåverkan, speciella geologiska förutsättningar och naturliga
störningar orsakade av närheten till havet. De har även en mångfald av
skogsbiotoper på öar som i många fall är av naturskogskaraktär med lång
trädkontinuitet. Ekosystemet kring Sveriges kuster är starkt präglat av att människan
har brukat marken under lång tid (Naturvårdsverket, 2005).
I landskapet förekommer det en stor variationsrikedom mellan de karga kusterna i
Bohusläns, de lummiga ädellövskogsmiljöerna i Blekinge, den småbrutna och
urbergspräglade karaktären hos Östergötlands och Stockholms skärgårdar,
Ångermanlands höga, skogiga kust och de låga öarna i Norrbotten. För naturvärden i
kust- och skärgårdsmiljöer är helhetsmiljöer och mosaikaspekter nyckelord. Av
denna anledning har riksobjekt för naturvård i skärgården ofta en stor utbredning,
eftersom det vanligvist är just helheten som är mest värdefull. Utöver naturvärden har
kust- och skärgårdsmiljöerna även stort värde för friluftsliv och kulturmiljövård. Längs
hela Sveriges kust finns det en många riksintressanta områden för naturvård- och
kulturmiljövård samt friluftsliv. Höga kusten, Stockholms och Östergötlands skärgård
och Bohusläns kust är några exempel på större riksintresseområden
(Naturvårdsverket, 2005).
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4.6

Befolkning och människors hälsa

Förklaring av aspekten: Miljöaspekterna befolkning och människors hälsa fångar
upp den sociala dimensionen av miljöbegreppet. Åtgärder kan leda till direkta och
indirekta effekter på människors välmående och hälsa. Befolkningen består av olika
grupper, utifrån ålder, kön socioekonomisk status etc. med olika behov och
förutsättningar. En förändring påverkar grupper olika, en kan gynnas medan en
annan missgynnas.

Havet bidrar till människors välmående genom bland annat livsmedel, inkomst,
upplevelsevärden och fysisk aktivitet. Dessa är således aspekter som kan påverkas
av åtgärdsprogrammet för havsmiljön.
När det gäller miljögifter är antalet kemiska ämnen som idag används i produktion av
kemiska produkter och varor mycket stort och det råder brist på kunskap om dess
effekter, användning och exponering. Forskning visar på samband mellan
folksjukdomar och påverkan från industrikemikalier som vi utsätts för i låga doser
under lång tid (KEMI, 2020). Förorenade områden saneras, men inte tillräckligt
snabbt och nya områden upptäcks. Enligt Havs- och vattenmyndigheten (2018)
uppnås inte målnivåerna för farliga ämnen i svenska havsvatten. Detta beror på för
höga halter av flera långlivade miljögifter. Halterna av många bedömda farliga ämnen
i svenska hav är dock i huvudsak oförändrade eller nedåtgående, främst eftersom
förekomsten ofta är kopplad till verksamheter som i dag är förbjudna eller kraftigt
reglerade.
Sverige har tio friluftsmål för att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen
och utöva friluftsliv. Detta för att öka människors välmående och fysiska aktivitet.
Naturvårdsverket (2019a) bedömer att målutvecklingen är långt ifrån positiv, även om
viktiga insatser pågår. Utövandet av friluftsliv i Sverige ligger på en stabil nivå under
de senaste åren, men det finns variationer mellan olika grupper i befolkningen. Det är
vanligare med friluftsliv om man har en högre utbildning, bor på landsbygden eller i
mindre tätort eller om båda ens föräldrar är födda i Sverige. Ett av de upplevda
hindren som gör att allmänheten inte är ute i naturen så mycket som de skulle vilja är
brist på lämpliga platser (Naturvårdsverket, 2019a). Enligt en enkätundersökning
anser till exempel 27% av allmänheten att de inte kan bada utomhus i sjö eller hav i
den utsträckning de önskar.
Havet bidrar också till sysselsättning genom fiske, vattenbruk och turism. Sveriges
folkhälsopolitiska mål handlar bland annat om att stärka människors egna möjligheter
till sysselsättning. Ju högre inkomsterna är, åtminstone i de lägre inkomstskikten,
desto friskare är individen och desto längre är den förväntade livslängden. Människor
som arbetar har också i regel bättre hälsa än de som saknar sysselsättning
(Folkhälsomyndigheten, 2019). Yrkesfisket domineras idag av små företag och bidrar
till en levande landsbygd, kust och skärgård. Antalet yrkesfiskare har minskat, men

- 58 -

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN

den tekniska kapaciteten hos de kvarvarande fartygen har ökat (Boverket, 2020b).
Fisket är beroende av fiskbeståndens storlek som påverkas bland annat av överfiske,
övergödning, syrefria bottnar och rovdjur. Höga halter av miljögifter har också lett till
kostrekommendationer och stopp för export av flera fiskarter. I Sverige är
vattenbruket är en liten sektor som sysselsätter ca 400 personer (SCB, 2019). Det
finns en nationell strategi och handlingsplan för att främja vattenbruket. När det gäller
marin turism visar Havs- och vattenmyndigheten (2012c) att näringen bidrog till
mellan 36 000 och 51 000 arbetstillfällen år 2010. Enligt Naturvårdsverket (2019a) är
naturturism en starkt växande del av besöksnäringen som skapar jobb över landet
inte minst lokalt på landsbygden.

4.7

Luft

Förklaring av aspekten: Denna miljöaspekt syftar till luftföroreningar såsom ämnen
och föroreningar som är skadliga för människors hälsa, vattenkvalitet, natur- eller
kulturmiljö.

Sveriges miljömål för frisk luft definieras av att luften ska vara så ren att människors
hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas (Naturvårdsverket, 2019b).
Enligt Naturvårdsverket kan en positiv trend med minskade utsläpp ses, men
halterna av kvävedioxid, partiklar och ozon ligger fortfarande långt ifrån målnivån.
Exponering för luftföroreningar kan påverka hälsan negativt genom att bidra till hjärtoch lungsjukdomar samt förkortad livslängd. Luftföroreningar orsakar även korrosion
och nedsmutsning av material. Dessutom skadas skogens träd och jordbrukets
grödor av marknära ozon vilket resulterar i lägre tillväxt i skogen och försämrade
skördar. Skador på hälsan, material och vegetation på grund av luftföroreningar
kostar således samhället stora summor pengar, i form av exempelvis sjukvård,
reparationsarbeten och skördebortfall.
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4.8

Klimat

Förklaring av aspekten: Med klimatpåverkan menas den påverkan som bidrar till att
den globala medeltemperaturen på jorden ökar, det vill säga att det sker en
förstärkning av den livsnödvändiga och naturliga växthuseffekten. Till skillnad mot
annan miljöpåverkan, som ofta sker lokalt, är klimatpåverkan därför snarare global.
FN:s klimatpanel (IPCC)har slagit fast att klimatet håller på att förändras utöver den
naturliga variationen och att denna förändring beror på mänsklig påverkan. Det
handlar om att människan med sina utsläpp av växthusgaser, framförallt koldioxid,
förstärker den naturliga växthuseffekten. Detta befaras leda till en höjning av jordens
medeltemperatur och därmed ett förändrat klimat med följder för människor, djur och
växter. Dessa följder känner vi dock enbart delvis till dagsläget.
All samhällsplanering behöver därför bedrivas så att samhällets påverkan på klimatet
minskar och så att samhället anpassas till ett ändrat klimat. Sveriges riksdag har
därför fattat beslut om miljökvalitetsmål för att begränsa klimatpåverkan.
Preciseringen av klimatmålet anger att ökningen av den globala medeltemperaturen
ska begränsas till långt under två grader Celsius över förindustriell nivå, och
ansträngningar görs för att hålla ökningen under 1,5 grad Celsius över förindustriell
nivå.

Östersjön anses höra till en av de särskilt utsatta miljöerna sett till effekterna av
klimatförändringarna. På sikt kan klimatförändringarna vara ett lika stort hot mot
Östersjön som övergödningen (Östersjöcentrum, 2020a).
I en rapport om klimatförändringarnas effekt på haven slår FN:s klimatpanel fast att
effekten av klimatförändringarna tydligt kan ses på haven och utvecklingen går
snabbt (IPCC, 2019). I rapporten anger IPCC att havsnivån steg med omkring 15
centimeter under 1900-talet men hastigheten ökar och idag stiger den mer än
dubbelt så snabbt. Om koldioxidutsläppen fortsätter att öka kan nivån stiga så
mycket som 60-110 cm fram till år 2100. Skälet är att glaciärer och permafrost
smälter i ökande takt och att vattentemperaturen stiger, vilket gör att vattnets volym
ökar.
Vidare pekar en rapport från Stockholms Universitet (Östersjöcentrum, 2020b) på att
temperaturen i Östersjön har ökat mycket jämfört med i världshaven och andra
innanhav under de senaste decennierna. Klimatförändringen utgör en del av
temperaturökningen. Den andra delen av temperaturökningen kan förklaras med av
en naturlig långperiodisk cyklisk förändring i Nordatlantens yttemperaturer, den så
kallade Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO). Nya klimatprojektioner visar dock att
medeltemperaturen i Östersjön kan komma att öka med cirka 2 till 3°C vid slutet av
detta sekel jämfört med slutet av det förra, beroende på hur kraftfull den globala
klimatpolitiken kommer att bli (Östersjöcentrum, 2020b).
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Effekterna av klimatförändringar på haven är bland annat försurning och en
förstärkning av övergödningsproblematiken. För närvarande har övergödningen i
Östersjöns ytvattenskikt en dämpande effekt på försurningen. Detta kan dock
förändras i vid ökade temperaturer då koldioxid och metan kommer att frigöras från
de övergödda havsbottnarna. Detta gör att havet går från att vara en kolsänka till en
kolkälla (Östersjöcentrum, 2020b).

4.9

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar

Förklaring av aspekter: Denna aspekt har i denna miljöbedömning definierats
utifrån hushållningsreglerna i 3 kap miljöbalken samt aspekten materiella tillgångar i
direktivet om strategiska miljöbedömningar. Materiella tillgångar som miljöaspekt kan
definieras som reella, fysiska till ekonomiska värden. Ett ekonomiskt värde kan vara
det. Fysiska företeelser som enbart har ett individuellt affektionsvärde, eller som
uppstår helt tillfälligt och/eller oförutsägbart, går inte att omsätta till ekonomiska
värden och utgör därför inga materiella tillgångar. I den här MKB:n ingår följande
delaspekter till materiella tillgångar:
•

Marin sand och grus

•

Fiskeresursen

•

Energiutvinning

•

Marint skräp

Marin sand och grus
Enligt kontinentalsockellagen är det bara staten som har rätt att utforska
kontinentalsockeln och att utvinna dess naturtillgångar. Av lagen framgår dock också
att regeringen – eller den myndighet som regeringen bestämmer – får ge tillstånd till
annan än staten att utforska kontinentalsockeln och att utvinna tillgångar från den.
Det finns ett uttryckligt förbud mot olje- eller gasverksamhet i kontinentalsockellagen.
En av preciseringarna av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet anger att
[terrestra] naturgrusavlagringar av stor betydelse för dricksvattenförsörjning,
energilagring, natur- och kulturlandskapet är fortsatt bevarade. Detta innebär att man
idag söker möjliga ersättningar till naturgrus. Många av de användningsområden där
naturgrus används idag kan i många fall ersättas med krossat berg vilket bör ses
som det första alternativet till ersättningsmaterial för naturgrus (SGU, 2017). Det
finns dock en del användningsområden, såsom till den fina fraktionen i betong, där
det i dagens läge är kostsamt eller kräver mycket energi att producera
ersättningsmaterial från krossat berg samt generar restprodukter. Det gör att marin
sand och grus är en resurs som skulle kunna ersätta för naturgrus i en framtid (SGU,
2017).
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De geografiska regioner, där marin sand och grus delvis kan ersätta naturgrus är de
kustnära regioner som har stor förbrukning av naturgrus, men samtidigt små
tillgångar av naturgrus på land, och som förväntas fortsättningsvis vara expansiva
när det gäller byggande och branschrelaterad industri. För dessa regioner kan marin
sand och grus utgöra ett transportrelaterat ekonomiskt och miljömässigt hållbart
alternativ till naturgrus på land. De områden vilka därför är mest aktuella för
användning av marin sand och grus som en del i materialförsörjningen, är
Stockholm-Mälardalen, sydvästra Skåne och Göteborgs-Västra Götalandsregionen.
Inom dessa regioner finns även hamnar som har möjlighet att ta emot, förvara samt
förädla marin sand och grus. Hamnarna är belägna inom rimliga avstånd till platser
där materialet behövs och har möjlighet att transportera materialet vidare med både
lastbil och tåg. Behovet av material i dessa regioner gör att marin sand och grus kan
konkurrera med marknadspriset på naturgrus (SGU, 2017).
För närvarande finns i Sverige ett erhållet tillstånd till sand-, grus- och stentäkt och
det är för Ystads kommun som under tio år, vid fyra tillfällen, från april 2011 kan ta ut
totalt 340 000 m³ sand, grus och sten inom specificerat område vid Sandhammar
Bank, för att motverka pågående stranderosion vid Ystads Sandskog och Löderups
Strandbad. Tillståndet är förenat med ett antal villkor som SGU har fastställt för att
skydda allmänna intressen och enskild rätt (SGU, 2017).
Fiskeresursen
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, 2015b). 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, 2015b). Detta kan med
stor sannolikhet bero på det höga uttag genom garnfiske som utförs året runt i
Öresund (Wijkmark & Enhus, 2015). Ändå finns Sveriges 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.

- 62 -

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN

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,
2015b).
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, 2015a). 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
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, 2015a). 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 rensningar i både
större och mindre vattendrag påverkar fiskbestånd och fiske genom att begränsa
tillgången till lämpliga lekområden för havslevande fisk (Havs- och
vattenmyndigheten, 2015b). 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).
Energiutvinning
Med rådande politiska målsättningar på energi- och klimatområdet (till exempel mål
om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 (Energimyndigheten, 2018), 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
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dagsläget är utbyggnad av vindkraft på land relativt konkurrenskraftigt vilket hämmar
utvecklingen till havs (Energimyndigheten, 2018).
Utvecklingen för vindkraft i havsmiljön till år 2030 beror på flertalet faktorer som
utveckling för teknik, kostnader, elpriser och politiskt agerande i form av
implementering av styrmedel. Energimyndigheten (2018) gör bedömningen att en
begränsad etablering sker till 2030 och att utvecklingen tar fart först efter 2030.
Marint skräp
Marint skräp är ett växande miljöproblem med allvarliga konsekvenser för det marina
livet. Globalt sett ökade mängderna marint makroskräp i havet och på stränderna
kraftigt från 1960-talet fram till millennieskiftet. Mängden marint skräp tycks har
stabiliserats efter år 2000, men ligger kvar på en relativt hög nivå (Ospar 2009).
Större skräpmängder återfinns på stränderna längs med Nordsjön än längs med
Östersjön. Längs Bohuskusten har undersökningar summerat i medeltal cirka 1200
skräpföremål/100 m, jämfört med cirka 700 skräpföremål/100 m i övriga Nordsjön
(Havs- och vattenmyndigheten 2012a) och 75 skräpföremål/100 m i Egentliga
Östersjön. Badstränder och stränder med närhet till städer och flodmynningar i
Östersjön räknar runt 240 skräpföremål/100 m (Håll Sverige Rent 2014). En stor del
av det skräp som återfinns på referensstränder längs med Bohuskusten sköljs i land
med strömmar och vågor. Andelen skräp som slängs direkt på dessa stränder är i
förhållande till den vattenburna mängden mycket låg. Östersjöns avsaknad av starka
ytvattenströmmar och tidvatten, tillsammans med övriga strömningsförhållanden och
ett långsamt vattenutbyte skulle kunna innebära att en större andel av det marina
skräpet ansamlas på botten och stannar där än på havsbotten i Nordsjön (MARLIN
2013). Övervakningsprogrammet (Havs- och vattenmyndigheten 2014a) täcker in
större marint avfall på stränder och havsbotten, dock behöver övervakningen
vidareutvecklas. I nuläget saknas övervakning av mikroskopiskt avfall. Det saknas
även övervakning för att mäta påverkan på marina organismer av avfall.
Marint skräp utgör en belastning på havsmiljön. En vanligt använd siffra när det
handlar om marint skräp är att 80 procent av skräpet som hamnar i våra hav
beräknas komma från landbaserade källor och 20 procent kommer från
havsbaserade källor. Det bör dock understrykas att dataunderlaget för detta
påstående är begränsat (MARLIN 2013). Landbaserade källor utgörs främst av
turism och rekreation, men också av bristande avfallshantering och brister i hur
avloppsvatten och dagvatten hanteras. Utsläpp av så kallade primära (industriellt
tillverkade) mikroskopiska plastpartiklar har främst sitt ursprung i industri- och
konsumentprodukter och kan nå den marina miljön genom spill i produktion och vid
transport eller via avloppsvatten eftersom de endast renas bort till viss del i
reningsverken. Sekundära mikroskopiska plastpartiklar kan utgöras av mikrofibrer
från textilier, färgrester och fragment från nedbrytning eller slitage av större
plastföremål och kan nå den marina miljön exempelvis via avloppsvatten och
dagvatten.
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Havsbaserade källor till marint skräp utgörs främst av kommersiell sjöfart
(passagerar- och lastfartyg), fiske- och fritidsbåtar. Men även aktiviteter såsom
vattenbruk, vindkraft, oljeriggar och gasinstallationer bidrar till det marina skräpet.
Även naturkatastrofer såsom översvämningar och stormar bidrar till uppkomsten av
marint skräp. Plastföremål är det vanligaste förekommande skräpet (60–90.% av
skräpföremålen) och kan bestå av allt från små plastbitar till tunnor, förlorade
fiskeredskap och kasserade fritidsbåtar. Sedan 1960-talet har andelen plastföremål
bland skräpet ökat som en följd av den ökade globala produktionen av plast samt vår
förändrade livsstil. Eftersom plast bryts ner långsamt och haven varje år tillförs stora
mängder plastskräp är det oundvikligt att mängderna av plastföremål i haven ökar.
Idag saknas exakta kunskaper om i hur hög grad marint skräp orsakar skada på
populations- och ekosystemnivå. Däremot är det väl känt att marint skräp orsakar
skada på individnivå, exempelvis genom insnärjning och kvävning. Filtrerande
organismer kan missta mikroskopiska skräppartiklar för föda, vilket kan resultera i
mekanisk skada eller ge upphov till toxiska effekter. Mikroskopiska skräppartiklar kan
i sig vara toxiska (genom det material de består av eller genom tillsatser) men de kan
också binda till sig miljögifter och därigenom orsaka skada på de djur som tar upp
dessa partiklar (Magnusson K. och Norén F. 2011). Fiskeutrustning som förloras till
havs kan fortsätta att fånga fisk och skaldjur, utan att någon tar hand om fångsten
(ofta kallat spökfiske). Även marina däggdjur och fåglar riskerar att fastna i näten.
Enligt grova uppskattningar som gjordes som en del av EU-projektetet FANTARED i
slutet av 1990-talet tappades det årligen cirka 167 kilometer garn i den svenska
delen av Östersjön. Enligt samma uppskattning fastnade årligen ett par hundra ton
torsk i spökgarnen (muntligen Larsson, PO, 130307). Marint skräp orsakar även
skada socialt och ekonomiskt. Mest utsatta för skräp är stränderna längs
Skagerrakkusten där kommunerna tvingas lägga stora resurser på städning.
Bohuskustens geografiska läge, omgivande strömmar samt en buskig och klippig
kustlinje är orsaker till detta och till att strandstädningen blir väsentligt mer kostsam
för dessa kustkommuner än på andra håll i Sverige (Naturvårdsverket 2013a). Också
yrkesfiskare drabbas ekonomiskt av marint skräp till havs, genom exempelvis
förstörd fångst, förstörda redskap eller genom att de måste avsätta tid för att rensa
redskapen från skräp (Hall K. 2000).
Det finns idag inga kommersiella tekniker som i större skala syftar till att återvinna
marint skräp som en resurs.
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5

Konsekvenser av nollalternativet

Nollalternativet i denna MKB utgörs av programalternativet i det föregående
åtgärdsprogrammet. I detta kapitel sammanfattas konsekvenserna 8 av
programalternativet från den föregående MKB:n. I den föregående MKB:n sorterades
åtgärderna efter teman vilket gör att detta kapitel följer den tidigare indelningen.
Tabell 8 sammanfattar konsekvenserna av nollalternativet.

Tabell 8. Samlad bedömning av nollalternativet9. Från tidigare MKB (Havs- och vattenmyndigheten, 2015c).

Det föregående åtgärdsprogrammet för havsmiljön bedöms i huvudsak ha en
betydande positiv miljöpåverkan. Negativ socioekonomisk påverkan uppkommer
dock för vissa miljöaspekter, framförallt som en följd av förslag på olika regleringar av
aktiviteter (såsom fiske och båtliv/sjöfart) som kan komma i fråga, men bedöms inte
vara betydande. För att förebygga eller undvika negativa effekter är det därför viktigt
Notera att bedömningsgrunderna för programalternativet i den föregående MKB:n skiljer sig jämfört med
bedömningen av åtgärdsalternativet i föreliggande MKB.
8

Notera att bedömningsgrunderna för programalternativet i den föregående MKB:n skiljer sig jämfört med
bedömningen av åtgärdsalternativet i föreliggande MKB. Detta gör att denna tabell inte bör jämföras direkt med
Tabell 9.
9

.
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med förankring och samverkan med de aktörer som kan komma att beröras inför
genomförandet.
Betydande positiv miljöpåverkan på miljöaspekter bedöms uppkomma genom
åtgärder inom temaområdena Fiskar och skaldjur som påverkas av fiske, Biologisk
mångfald och Främmande arter. Åtgärderna inriktade på Fiskar och skaldjur som
påverkas av fiske och Biologisk mångfald förväntas på ett betydande sätt förstärka
djurpopulationernas möjligheter till överlevnad och långsiktig utveckling. Förstärkt
arbete med förvaltning och inrättande av marina skydd samt strategiskt arbete med
restaurering förväntas bidra inom temaområdet Biologisk mångfald till betydande
positiv miljöpåverkan för marint djur- och växtliv samt biologisk mångfald men även
till ökade rekreationsvärden. Möjligheten att skapa sammanhängande marina
områdesskydd kan ha betydelse för havet som landskap. Inom temaområdet
Främmande arter bedöms åtgärderna ha betydande effekter främst genom att
förbättra möjligheterna att förebygga risk för att invasiva arter etablerar sig i svenska
vatten.
Även åtgärder mot Marint avfall förväntas på ett betydande sätt bidra till förbättringar.
Minskad belastning av marint avfall ger avseende djurlivet en minskad risk för
kvävning och insnärjning, minskad belastning av farliga ämnen och förbättrat
näringsintag för många organismer. Åtgärderna mot marint avfall bedöms ha positiv
effekt för befolkning genom en förbättrad strandmiljö vilket höjer rekreationsvärdet
och därmed även har en ekonomisk betydelse för turismen.
För temaområdena Övergödning och Farliga ämnen uppkommer positiv
miljöpåverkan för flera miljöaspekter men den bedöms inte vara betydande, då den
förväntade betydande belastningsminskningen inom dessa områden huvudsakligen
sker inom vattenförvaltningens åtgärdsprogram för landbaserad belastning.
Programalternativet bedöms inte ha någon betydande påverkan på
jordbrukslandskapet på samma sätt som åtgärdsprogrammet inom
vattenförvaltningen. Bland positiva aspekter av arbetet mot övergödning kan nämnas
effekter på landskapsbilden och förbättringar avseende hälsa/rekreation av minskade
algblomningar. Positiva effekter förväntas av åtgärdsförslag i programalternativet
som stimulerar hållbara vattenbruksnäringar. Miljöaspekterna biologisk mångfald,
människors hälsa bedöms kunna påverkas positivt av de åtgärder som i
programalternativet föreslås rörande Farliga ämnen, liksom aspekten forn- och
kulturlämningar då farliga ämnen kan skada och bryta ned lämningar på havsbotten.
Möjliga socioekonomiska negativa effekter kan uppstå beroende på eventuellt behov
av nya rutiner för att minska spridning av farliga ämnen.
Åtgärder inom temaområdet Främmande arter bedöms ha positiv påverkan på djuroch växtliv genom minskad konkurrens och annan belastning, liksom på forn- och
kulturlämningar där risken för angrepp från nya träätande organismer kan minska.
Både positiv och negativ miljöpåverkan bedöms uppkomma från åtgärderna för
Fiskar och skaldjur som påverkas av fiske. På kort sikt (en 6-årsperiod) kan reglering
av fisket ge negativa effekter för befolkning med försörjning inom fisket och därtill
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kopplade materiella värden samt den kustnära landsbygden med dess värde för
kultur- och naturmiljön. Som en indirekt konsekvens av detta skulle även den
kustnära bebyggelsen och dess betydelse för landskapet kunna påverkas negativt på
kort sikt. Syftet med regleringen är dock att på lång sikt stärka djurpopulationen,
vilket är det ekonomiska underlaget för ovan nämnda aspekters långsiktiga hållbara
utveckling och överlevnad. En långsiktigt ökad vitalitet hos fiskpopulationer i havet
gör även att dessa kan vandra upp i floder och älvar och bidra till ökat djurliv. Vidare
skulle vissa fiskeregleringar kunna bidra till minskad påverkan på fornlämningar som
vrak på havsbotten.
För temat Havsbottens integritet föreslås endast kunskapsuppbyggnad, vilket inte
bedöms leda till effekter på kort sikt. Inom temaområdet Bestående förändringar av
hydrografiska villkor föreslås i programalternativet endast åtgärder för att bibehålla
god miljöstatus, varför påverkan huvudsakligen bedömts som neutral. Bättre
information om hur planer eller projekt med- eller motverkar att MKN kan följas kan
förbättra hanteringen av hydrografiska villkor i arbetet med miljöbedömningar, vilket
kan ha positiva effekter för miljön.
Temaområdet Marint avfalls åtgärder förväntas ge positiva effekter på stränder,
havsbotten och omgivande landskap genom minskad förekomst av skräp. Positiva
effekter förväntas även på vattenkvaliteten, bland annat genom minskade bidrag av
mikroskräp till vattenmiljön som en konsekvens av minskad nedskräpning. De
åtgärder som kopplar till avfallshantering på land förväntas som bieffekt även minska
avfallet på land. Negativa effekter som kan uppstå är att åtgärderna på kort sikt kan
öka arbetsbördan men på längre sikt minska kommunernas kostnader för
iordningställande av stränder, till följd av avfallsförebyggande arbete.
Åtgärderna inom Biologisk mångfald, marint områdesskydd och restaurering
förväntas ge både positiv och negativ påverkan på aspekten materiella tillgångar.
Detta då inskränkningar för verksamheter som sjötrafik, exploatering av havets
botten och material är sannolika samtidigt som högre värden kan skapas för friluftsliv
och turism (bland annat för sportfiske, dykning, badvattenkvalitet). Bedömningen
beror ofta på tidsperspektivet; negativa socioekonomiska effekter på kort sikt kan
innebära positiva effekter på lång sikt. Åtgärder för att förbättra ekologiska och
biologiska förhållanden kan också beröra kulturmiljövärden, med risk för intresseoch målkonflikter.
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6

Bedömning av konsekvenserna av
uppdateringen av åtgärdsprogrammet

I detta kapitel beskrivs konsekvenserna för de individuella åtgärderna som lagts till i
uppdateringen av åtgärdsprogrammet. Bedömningarna görs både på kort och på
lång sikt. Bedömningarna inleds med korta sammanfattningar av åtgärderna för att
underlätta förståelsen av vad som bedömts. Fullständiga beskrivningar av åtgärderna
återfinns i faktabladen som tillhör det uppdaterade åtgärdsprogrammet.

46 Vägledning för att beakta och hantera risken med invasiva
främmande arter i beslut/skötselplaner/bevarandeplaner för
marina skyddade områden
Åtgärden innebär framtagande av vägledning för att inkludera åtgärder riktade för att
minska nyintroduktion och spridning av invasiva främmande arter i
beslut/skötselplaner/bevarandeplaner för marina skyddade områden. Vägledning
riktar sig till myndigheter och kommuner för användning vid beslut samt revidering av
skötsel- och bevarandeplaner.
Vägledningen förväntas leda till att åtgärder mot invasiva främmande arter inkluderas
i planer och att dessa åtgärder sedan genomförs. Detta leder till minskad belastning
av invasiva främmande arter i det skyddade området och minskad spridning till
kringliggande vattenområden.

Vatten
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Biologisk mångfald
Åtgärden bedöms kunna ge positiva effekter för genetisk och biologisk mångfald
samt ekosystemets funktion (MKN C.1), artsammansättning och storleksfördelning av
fisksamhället (MKN C.4) och arealen av biogena substrat (MKN D.2) genom minskad
introduktion och spridning av invasiva främmande arter från mänsklig verksamhet.
Åtgärden bidrar till måluppfyllelse till viss grad, ur ett långsiktigt perspektiv, då den
enskilda åtgärden ej är tillräcklig för måluppfyllelse för någon av de tre relevanta
miljökvalitetsnormerna.
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Jord
Åtgärden bedöms bidra i viss grad till måluppfyllelse ur ett långsiktigt perspektiv av
MKN C.1 (främmande arter) och D.2 (biogena substrat). Exempel på främmande
arter som påverkar aspekten jord är havsborstmasken Marenzelleria och det
japanska jätteostronet (Crassostrea gigas). Den enskilda åtgärden bedöms ej
tillräcklig för måluppfyllelse för någon av de två relevanta miljökvalitetsnormerna.

Kulturmiljö
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Landskap
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Befolkning och människors hälsa
Åtgärder mot invasiva främmande arter kan påverka frilufts- och naturvärden positivt
genom att öka den biologiska mångfalden. Invasiva främmande arter kan påverka
upplevelsen av ett naturområde negativt dels genom att konkurrera ut naturligt
förekommande växter och djur, och dels genom att arten får sådan spridning att
miljön upplevs mindre attraktiv. Detta gäller dock inte alla invasiva främmande arter,
då vissa arter uppskattas för bland annat dess estetiska värden. Av denna anledning
och pga. att allmänheten kommer i kontakt med marina arter i mindre utsträckning än
terrestra bedöms åtgärdens påverkan på aspekten befolkning vara obetydlig.
Åtgärden bedöms inte heller påverka människors hälsa.

Luft
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Klimat
Åtgärden bedöms innebära marginella utsläpp av CO2 vilket gör att inga direkta
effekter medförs för klimatet. Därigenom är bedömningen att åtgärden varken bidrar
eller motverkar till uppfyllelse av det underliggande målet varken på kort eller lång
sikt.

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Kopplingen mellan åtgärden och aspekten hushållning med naturresurser bedöms
vara mycket svag. Bedömningen är därför att åtgärden varken bidrar eller motverkar
till uppfyllelse av det underliggande målet både på kort och lång sikt.
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47 Stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom
fritidsfisket
För delen märkning/utmärkning och anmälningsplikt för passiva redskap som
används inom fritidsfisket innebär åtgärden att Havs- och vattenmyndigheten ska:
•

vidareutveckla inrapporteringssystem för förlorade redskap, verka för
förbättrad utformning av redskap för minskning av förlust och för lokalisering
av redskap samt genomföra medvetandehöjande åtgärder.

•

se över föreskrifterna för märkning och utmärkning av redskap för att minska
uppkomsten av förlorade redskap och modernisera kraven för att vara mer i
linje med den utveckling som skett i utformning och lokalisering av redskap.

•

se över rutiner och vägledningar för när Havs- och vattenmyndigheten
bereder sina nationella fiskeregler för att ta i beaktning att man utformar
föreskrifterna på ett sådant sätt som möjliggör att man minimerar förlust av
redskap och minskar förekomsten av nya spökfiskande redskap.

Vidare finns det en möjlighet att åtgärden utökas med följande aktivitet:
•

utreda om anmälningsplikt och rapportering av fiskeredskap behövs och hur
omfattande detta ska vara för att minska nedskräpningen.

För delen vägledning, kompetensförsörjning, rapportering och samordning inom
fisketillsyn på allmänt vatten innebär åtgärden att Havs- och vattenmyndigheten ska:
•

samverka tillsammans med länsstyrelsen för att ta fram och driftsätta ett
rapporterings- och inspektionsverktyg för fisketillsyn,

•

inom relevanta fiskerier sammanställa data från inspektionsverktyget och
analysera resultatet tillsammans med de inspektioner som utförs inom Havsoch vattenmyndighetens fiskerikontroll och kustbevakningens sjökontroll,

•

verka för tydligare regional operativ samordning inom kontroll av fritidsfisket
mellan Havs- och vattenmyndigheten, Polisen och Kustbevakningen,

•

i samverkan med andra berörda myndigheter inom fisketillsyn ta fram
väglednings och informationsmaterial för harmonisering och kvalitetssäkring
av fisketillsynen.

Vatten
Åtgärdens bedöms bidra till en minskning av mängden marint skräp (i form av
fiskeredskap) (MKN E.1), vilket har potential att ge positiva effekter på den marina
miljön och vattenkvalitet i stort. En tidsplan saknas i åtgärdsbeskrivningen, varför
åtgärden bedöms bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN på lång sikt.
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Biologisk mångfald
Åtgärden bedöms bidra till effektivare fisketillsyn och minskad mängd marint skräp (i
form av fiskeredskap) (MKN C.4) vilket har möjlighet att bidra till positiva effekter för
naturligt förekommande fisk- och skaldjursarter (MKN C.3), fisksamhällets förekomst,
artsammansättning och storleksfördelning, men bedöms ej ge tillräckliga effekter för
att kunna påverka status/måluppfyllelse av miljökvalitetsnormer C.3 och C.4.

Jord
Åtgärden bedöms bidra till en minskning av mängden marint skräp (i form av
fiskeredskap) (MKN E.1) som tillslut hamnar på våra havsbottnar, vilket har potential
att ge positiva effekter på havens bottenmiljöer i stort. Åtgärden bedöms även ha
indirekta positiva effekter på livsmiljöer för bottenlevande växter och djur. En tidsplan
saknas i åtgärdsbeskrivningen, varför åtgärden bedöms bidra i viss grad till
måluppfyllelse för berörd MKN på lång sikt.

Kulturmiljö
Åtgärden bedöms innebära att tillförseln av marint skräp i havs-, kust- och
skärgårdslandskapet minskar på längre sikt. På kort sikt bedöms dock åtgärdens
effekter vara försumbara. Åtgärder för minskat marint avfall bedöms i viss
utsträckning minska risken för att befintliga fartygslämningar ska belamras med skräp
varför bedömningen görs att åtgärden i viss grad bidrar till måluppfyllelse på lång
sikt.

Landskap
Åtgärden bedöms innebära att tillförseln av marint skräp i havs-, kust- och
skärgårdslandskapet minskar på längre sikt. På kort sikt bedöms dock åtgärdens
effekter vara försumbara. En mindre mängd skräp i havs- och kustmiljöerna bedöms
vara positivt för landskapsbilden varför bedömningen görs att åtgärden i viss grad
bidrar till måluppfyllelse på lång sikt.

Befolkning och människors hälsa
Minskad mängd marint skräp på land kan påverka kvaliteten och det estetiska värdet
på naturområden för friluftsliv och rekreation. Fiskeredskap utgör dock bara en liten
del av allt skräp som kan hittas på till exempel stränder och därför bedöms åtgärden
endast ge en viss positiv påverkan på aspekten.

Luft
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.
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Klimat
Åtgärden varken bidrar eller motverkar till uppfyllelse av de underliggande målen
både på kort och lång sikt.

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Åtgärden innebär minskat avfall med tiden till exempel spökgarn. Detta i sin tur
innebär att fiskar inte fastnar. Därmed är det positivt för fiskeresursen. På lång sikt
bedöms därför åtgärden ha en positiv inverkan på de underliggande målen med
hänsyn till fiskeresursen. Vidare innebär åtgärden minskat avfall i haven vilket
innebär att åtgärden medverkar till uppfyllelse av målet.

48 Främja en storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället
som möjliggör att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls
Åtgärden ämnar se över behovet att införa direkta och indirekta förvaltningsåtgärder
för att främja en storleksstruktur hos kustarter och kustnära fisksamhällen som
möjliggör att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls. Åtgärden ska beakta
eventuella synergieffekter med andra regleringar och regionala skillnader. Exempel
på förvaltningsåtgärder som kan införas är ändrade fiskeregler som begränsar
fångsten av stora individer (t.ex. genom så kallat fönsteruttag, med både minimi- och
maximimått angivet för tillåten fångst) kombinerat med regler för utformning av vissa
redskapsbegränsningar (t.ex. maskstorleksbegränsningar, krav på flyktöppningar och
begränsade ingångsöppningar).

Vatten
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Biologisk mångfald
Åtgärden bedöms kunna ge positiva effekter genom att bidra med en mer naturlig
storlek- och åldersstruktur för naturligt förekommande fiskarter som påverkas av fiske
(MKN C.3), vilket kan bidra till högre resiliens mot annan påverkan som till exempel
negativa effekter från invasiva arter (MKN C.4).

Jord
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Kulturmiljö
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.
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Landskap
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Befolkning och människors hälsa
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.
Luft
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Klimat
Åtgärden varken bidrar eller motverkar till uppfyllelse av de underliggande målen
både på kort och på lång sikt.

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Åtgärden innebär främjande av en storleksstruktur hos kustarter och kustnära
fisksamhällen som möjliggör att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls. Detta
bedöms vara positivt för fiskeresursen. På lång sikt bedöms därför åtgärden ha en
positiv inverkan på de underliggande målen med hänsyn till fiskeresursen.

49 Minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva
och skonsamma redskap samt genomföra en sammanställning av
trålningens inverkan på kustnära fiskbestånd
Åtgärden innebär att identifiera behov av, och utifrån detta, införa ytterligare
redskapsbegränsning och fiskeregleringar för begränsningar av trålfisket. Åtgärden
kompletterar Havs- och vattenmyndighetens pågående regeringsuppdrag som
innebär ett generellt stopp för bottentrålfiske i marina skyddade områden genom att
utreda lämpliga åtgärder utanför skyddade områden.
Åtgärden sträcker sig över flera förvaltningscykler. I ett första steg identifieras behov
av ytterligare redskapsbegränsning i inflyttningsområdena. Utifrån identifierade
behov i respektive inflyttningsområde kommer Havs- och vattenmyndigheten att
föreslå och remittera förslag om regeländringar, som sedan förs in i myndighetens
föreskrifter.

Vatten
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Biologisk mångfald
Åtgärden bedöms kunna bidra i viss grad till måluppfyllelse för fyra
miljökvalitetsnormer. Åtgärden planerar bidra med långsiktig påverkan i form av
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skydd för känsliga arter och livsmiljöer från bottentrålning och bifångst vilket bidrar
med positiva effekter för fisk- och skaldjursarters långsiktiga hållbarhet (MKN C.3)
och att fisksamhällens viktiga funktioner i näringsväven enklare kan upprätthållas
(MKN C.4). Åtgärden bedöms bidra med förbättrat skydd för känsliga bottenhabitat,
värdefull bottenstruktur (MKN D.1) och biogena rev (MKN D.2). Dock tillämpas
normerna D.1 och D.2 inte i kustvatten, och eftersom trålgränsen ligger precis utanför
eller i linje med kustvattnet kan åtgärden antas ha begränsad effekt på dessa
normer.

Jord
Åtgärden bedöms kunna bidra till att bibehålla den av mänsklig verksamhet
opåverkade havsbottenarealen (MKN D.1) och att arealen av biogena substrat
bibehålls eller ökar (MKN D.2). Ett förbättrat skydd för känsliga bottenmiljöer och
värdefull bottenstruktur, bedöms ha indirekta positiva effekter på känsliga arter och
biogena rev. Dock tillämpas normerna D.1 och D.2 inte i kustvatten, och eftersom
trålgränsen ligger precis utanför eller i linje med kustvattnet kan åtgärden antas ha
begränsad effekt på dessa normer i utsjön. Åtgärden bedöms bidra i viss grad till
måluppfyllelse för berörda MKN, särskilt på lång sikt.

Kulturmiljö
Bottentrålning innebär en risk för mekanisk skada på fornlämningar under havsytan.
Åtgärden bedöms kunna leda till minskad bottentrålning och således minskat slitage
på fornlämningar. Detta bedöms medföra att befintliga och framtida fornlämningar
och värdefulla kulturmiljöer bevaras i större utsträckning varför bedömningen görs att
åtgärden i viss grad bidrar till måluppfyllelse på både kort och lång sikt.

Landskap
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Befolkning och människors hälsa
Bottentrålning är en effektiv fiskemetod och ett förbud kan därför påverka
yrkesfiskare negativt genom minskad fångst eller ökade kostnader för alternativa
fiskemetoder. Konsekvenserna beror på storleken på de områden som kommer att
omfattas av regleringen. Minskad bottentrålning kan å andra sidan öka möjligheterna
till fritidsfiske. Åtgärden bedöms därför varken bidra till eller motverka måluppfyllelse.

Luft
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.
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Klimat
Ett fungerande ekosystem är en central funktion i att skapa bättre förutsättningar att
klara den klimatförändring som sker och kan även bidra till att minska halten av
växthusgaser i atmosfären. Detta innebär att åtgärden kan ha en positiv påverkan för
att minska CO2-utsläppen. Effekten av åtgärden för minskningen av CO2 bedöms
dock inte vara särskilt stor. På kort sikt bedöms åtgärden därför varken bidra eller
motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden
kunna ge en måttlig positiv påverkan på uppfyllelsen av det underliggande målet om
reducering av CO2-utsläppen.

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Ett bättre fungerande ekosystem kan innebära en positiv inverkan på fiskeresursen
förutsatt att inget överfiske fortgår. Den förväntade effekten av åtgärden på
fiskeresursen är därför positiv. På kort sikt bedöms dock åtgärden varken bidra eller
motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden
kunna ge en positiv effekt på det underliggande målet med hänsyn till fiskeresursen.

50 Förbud mot bottentrålning i havsområden med dumpad
ammunition och kemiska stridsmedel
Åtgärden innebär ett arbete för införande av restriktioner mot bottentrålning i ett
havsområde (väster om Måseskär) med dumpad ammunition och kemiska
stridsmedel genom en överenskommelse med berörda EU-medlemsstater och med
stöd av EU-kommissionen. Informationskampanjer för en förhöjd kunskapsnivå hos
yrkes- och fritidsfiskare om problematiken med mänskliga aktiviteter i områden med
dumpad ammunition och kemiska stridsmedel kan också bli aktuellt. En
konsekvensanalys för att bedöma på vilket sätt det svenska yrkesfisket påverkas av
ett förbud ska också genomföras. Om konsekvenserna för yrkesfisket blir för stor
kommer andra åtgärder att genomföras för att minska miljöpåverkan från yrkesfisket i
området.
Åtgärden förväntas leda till minskad spridning av farliga ämnen, t.ex. bly och arsenik.
Det kan också öka möjligheten till framtida sanering eftersom de farliga ämnena från
stridsmedlen återfinns inom en begränsad yta.

Vatten
Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från
mänskliga verksamheter i havet. Genom att förbjuda bottentrålning i områden med
dumpad ammunition och kemiska stridsmedel minskar risken för spridning av farliga
ämnen till vattenkolumnen, vilket bedöms ha positiva effekter på vattenkvalitet och
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den marina miljön i stort. Även om åtgärden är lokal bedöms den bidra i viss grad till
måluppfyllelse för berörd MKN både på kort och lång sikt.

Biologisk mångfald
Åtgärden bedöms bidra till en minskad spridning av kemiska stridsmedel till sediment
och näringsvävar och bedöms ha positiva effekter på biota, genom att minska
spridningen av farliga ämnen såsom zink och arsenik till ett större geografiskt
område. Åtgärden ökar också möjligheten till framtida sanering, då de farliga ämnena
från stridsmedlen återfinns inom en begränsad yta. Ett förbud medför också en
minskad risk för mänsklig konsumtion av mat från havet (havskräfta, räka, plattfisk)
innehållande kemiska stridsmedel. Åtgärden bedöms bidra i viss grad till
måluppfyllelse (MKN B.1 och B.2), även om åtgärden är lokal.

Jord
Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från
mänskliga verksamheter i havet. Genom att förbjuda bottentrålning i områden med
dumpad ammunition och kemiska stridsmedel minskar risken för spridning av farliga
ämnen till omkringliggande sediment, vilket bedöms ha positiva effekter på
sedimentkvalitet och bottenlevande djur och växter i det berörda området. Även om
åtgärden är lokal bedöms den bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN
både på kort och lång sikt.

Kulturmiljö
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Landskap
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Befolkning och människors hälsa
I och med att regleringen gäller ett begränsat område bedöms åtgärden inte leda till
några stora negativa konsekvenser för yrkesfiskare. Det faktum att åtgärderna
kommer att anpassas utifrån resultatet från en analys av åtgärdens konsekvenser på
yrkesfisket bidrar också till bedömningen att konsekvenserna blir begränsade.
Åtgärden minskar risken för att farliga ämnen sprids till fisk och skaldjur, vilka sedan
kan komma att konsumeras av människor. Åtgärden bedöms därför bidra i viss grad
till måluppfyllelse på lång sikt.

Luft
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.
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Klimat
En minskad spridning av farliga ämnen innebär en positiv inverkan på ekosystemen.
Ett fungerande ekosystem har en central funktion i att skapa bättre förutsättningar att
klara den klimatförändring som sker och kan även bidra till att minska halten av
växthusgaser i atmosfären. Detta innebär att åtgärden kan ha en positiv påverkan för
att minska CO2-utsläppen. Effekten av åtgärden för minskningen av CO2 bedöms
dock inte vara stor. På kort sikt bedöms åtgärden därför varken bidra eller motverka
till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden kunna ge
en måttlig positiv påverkan på uppfyllelsen av det underliggande målet om
reducering av CO2-utsläppen.

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Ett bättre fungerande ekosystem kan innebära en positiv inverkan på fiskeresursen
förutsatt att inget överfiske fortgår. Den förväntade effekten av åtgärden på
fiskeresursen är därför positiv. På kort sikt bedöms dock åtgärden varken bidra eller
motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden
kunna ge en positiv effekt på det underliggande målet med hänsyn till fiskeresursen.

51 Minimera miljöpåverkan från sjöfart i den marina miljön
Åtgärden innebär att Transportstyrelsen begränsar utsläpp av samtliga skadliga
ämnen från kommersiell sjöfart. Följande delar ingår:
begränsa läckage av mineralolja (som smörjmedel) från fartygs propellerhylsor,
Begränsning av PFAS i brandsläckningsmedel,
hantera och minska farliga ämnen i tvättvatten från fartygs rökgaskrubbers,
begränsning av utsläpp av lastrester från fartygs tanktvättar
Åtgärden genomförs i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten och
Kemikalieinspektionen genom att införa regelverk eller styrmedel, utföra
informationskampanjer för en förhöjd kunskapsnivå om problematiken och/eller införa
miljödifferentierade avgifter som medför lägre kostnader för fartyg med mindre
utsläpp av de ovan beskrivna miljöproblemen.

Vatten
Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av näringsämnen (MKN A.1) och
farliga ämnen (B.1) från mänskliga verksamheter i havet (sjöfart), vilket bedöms ha
positiva effekter på vattenkvalitet och havet som livsmiljö i stort. Åtgärden bedöms
bidra i viss grad till måluppfyllelse för MKN A.1 både på kort och lång sikt, MKN B.1
på kort sikt, och i hög grad för MKN B.1 på lång sikt.
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Biologisk mångfald
Åtgärden bedöms kunna minska tillförseln av farliga ämnen (PFAS, mineraloljor,
näringsämnen med mera) från mänskliga verksamheter. Åtgärdens påverkan
bedöms kunna bidra med effekter för biologisk mångfald främst genom generell
förbättring av vattenmiljön som sedan kan bidra till att ekologiska värden förstärks
och biologisk mångfald kan öka generellt på lång sikt. Åtgärden bedöms bidra i hög
grad till måluppfyllelse för två miljökvalitetsnormer (B1, B2).

Jord
Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av näringsämnen (MKN A.1) och
farliga ämnen (B.1) från mänskliga verksamheter i havet (sjöfart), vilket bedöms ha
positiva effekter på sedimentkvalitet och bottenlevande växter och djur i stort.
Åtgärden bedöms bidra i viss grad till måluppfyllelse för MKN A.1 både på kort och
lång sikt, MKN B.1 på kort sikt, och i hög grad för MKN B.1 på lång sikt.

Kulturmiljö
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Landskap
Åtgärden innebär ett potentiellt minskat tillskott av övergödande ämnen, exempelvis
konstgödsel från lastrester. Synliga effekter av övergödning är ökad algtillväxt och
algblomningar vilket kan skapa dålig lukt och förändra landskapsbilden på längre sikt.
Därav görs bedömningen att åtgärden i viss grad bidrar till måluppfyllelse på lång
sikt.

Befolkning och människors hälsa
Åtgärden minskar utsläpp av farliga ämnen och i förlängningen exponering via vatten
och livsmedel från havet. Minskad tillförsel av näringsämnen kan ge positiva effekter
på rekreationsvärden genom klarare vatten och mindre risk för algblomning. Det ökar
också möjligheterna till friluftsliv och fysisk aktivitet såsom simning. Minskad
övergödning kan även påverka tätortsnära natur och leda till ökad turism. Åtgärden
bedöms bidra i viss grad till måluppfyllelse på lång sikt.

Luft
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Klimat
Rökgasskrubbers avger CO2 till atmosfären. Syftet med åtgärden är dock att minska
utsläppen av farliga ämnen till vatten. Det gör att bedömningen av klimatpåverkan för
denna specifika åtgärd utgår ifrån frågan om farliga ämnen.
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Ett fungerande ekosystem är en central funktion i att skapa bättre förutsättningar att
klara den klimatförändring som sker och kan även bidra till att minska halten av
växthusgaser i atmosfären. Detta innebär att åtgärden kan ha en positiv påverkan för
att minska CO2-utsläppen. Effekten av åtgärden för minskningen av CO2 bedöms
dock inte vara särskilt stor. På kort sikt bedöms åtgärden därför varken bidra eller
motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden
kunna ge en måttlig positiv påverkan på uppfyllelsen av det underliggande målet om
reducering av CO2-utsläppen.

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Ett bättre fungerande ekosystem kan innebära en positiv inverkan på fiskeresursen
förutsatt att inget överfiske fortgår. Den förväntade effekten av åtgärden på
fiskeresursen är därför positiv. På kort sikt bedöms dock åtgärden varken bidra eller
motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden
kunna ge en positiv effekt på det underliggande målet med hänsyn till fiskeresursen.

52 Expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd
Åtgärden innebär att tillsätta ett expertstöd för oljeskadeskydd för att minska negativ
miljöpåverkan från ett oljespill eller –olycka och kostnads- och tidseffektivisera
saneringen. Först utreds hur ett expertstöd för oljeskadeskydd bör se ut och under
vilka förutsättningar en sådan funktion ska kallas in. Myndigheterna ska sedan inrätta
en finansieringsmodell för expertstödet och genomföra en upphandling av detta.

Vatten
Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från
mänskliga verksamheter i havet. Genom att minska miljöeffekterna av oljespill
bedöms åtgärden ha positiva effekter på vattenkvalitet och havet som livsmiljö i stort.
Åtgärden bedöms bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN både på kort
och lång sikt.

Biologisk mångfald
Åtgärden bedöms bidra till en minskad tillförsel av farliga ämnen (MKN B.1) från
mänskliga verksamheter i havet, vilket i sin tur kan bidra med minskad risk för
negativa effekter på den biologiska mångfalden och ekosystem från oljespill.
Åtgärden bedöms bidra till måluppfyllelse i viss grad för två relevanta
miljökvalitetsnormer (B.1, B.2).
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Jord
Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från
mänskliga verksamheter i havet. Genom att minska miljöeffekterna av oljespill
bedöms åtgärden ha positiva effekter på sedimentkvalitet och bottenmiljön i stort.
Även om åtgärden troligen har störst effekt i kustnära grunda områden, bedöms
indirekta positiva effekter i utsjöområden kunna uppkomma. Åtgärden bedöms bidra i
viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN både på kort och lång sikt.

Kulturmiljö
Åtgärden bedöms leda till att effekterna av ett eventuellt framtida oljespill blir mindre
omfattande. Oljeutsläpp kan orsaka stora skador och riskerar att påverka
kustanknutna kulturmiljöer negativt. Om oljeutsläppens omfattning kan begränsas
bidrar det till att befintliga kulturmiljöer bevaras i större utsträckning varför åtgärden i
viss grad bedöms bidra till måluppfyllelse på både kort och lång sikt.

Landskap
Åtgärden bedöms leda till att effekterna av ett eventuellt framtida oljespill blir mindre
omfattande. Oljeutsläpp kan orsaka stora skador och påverka landskapsbilden
negativt i kust- och skärgårdsmiljöer. Om oljeutsläppens omfattning kan begränsas
leder till det att landskapsbilden bevaras i större utsträckning varför åtgärden i viss
grad bedöms bidra till måluppfyllelse på både kort och lång sikt.

Befolkning och människors hälsa
Om oljeutsläpp sker kustnära riskerar oljan att spolas upp på stranden tillfälligt men
konsekvenserna för befolkningen av detta bedöms vara begränsade. Stora
oljeutsläpp kan dock påverka landskapsbilden och rekreationsvärden. Åtgärden
bedöms därför i viss grad bidra till måluppfyllelse på både kort och lång sikt.

Luft
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

- 81 -

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN

Klimat
Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen från mänskliga
verksamheter i havet. Genom att minska miljöeffekterna av oljespill bedöms åtgärden
innebära att inverkan på ekosystemet minskar. Ett fungerande ekosystem har en
central funktion i att skapa bättre förutsättningar att klara den klimatförändring som
sker och kan även bidra till att minska halten av växthusgaser i atmosfären. Detta
innebär att åtgärden indirekt kan ha en positiv påverkan för att minska CO2utsläppen. Effekten av åtgärden för minskningen av CO2 bedöms dock inte vara
särskilt stor. På kort sikt bedöms åtgärden därför varken bidra eller motverka till
uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden kunna ge en
måttlig positiv påverkan på uppfyllelsen av det underliggande målet om reducering av
CO2-utsläppen.

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen från mänskliga
verksamheter i havet. Genom att minska miljöeffekterna av oljespill bedöms åtgärden
innebära att inverkan på ekosystemet minskar. Ett bättre fungerande ekosystem kan
innebära en indirekt positiv inverkan på fiskeresursen förutsatt att inget överfiske
fortgår. Den förväntade effekten av åtgärden på fiskeresursen är därför positiv. På
kort sikt bedöms dock åtgärden varken bidra eller motverka till uppfyllelse av de
underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden kunna ge en positiv effekt på
det underliggande målet med hänsyn till fiskeresursen.

53 Utökat brottsförebyggande arbete för att motverka olagliga
utsläpp av mineralolja och andra farliga ämnen
Åtgärden innebär att Kustbevakningen genomför analysarbete och utifrån detta
planerar och styr övervakning av olagliga utsläpp av mineralämnen och andra farliga
ämnen kan genomföras på ett mer effektivt och riskbaserat sätt. Information om det
stärkta arbetet kring olagliga utsläpp ska spridas till sjöfarten i kombination med
information om de regler som ska efterlevas.
Åtgärden förväntas leda till att fler olagliga oljespill upptäcks och lagförs, vilket ökar
incitamenten för sjöfarten att minimera oljespill och förekomsten av oljespill (eller
andra olagliga spill) på sikt minska.

Vatten
Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från
mänskliga verksamheter i havet. Genom att fler olagliga oljespill upptäcks och lagförs
bedöms åtgärden ha positiva effekter på vattenkvalitet och havet som livsmiljö i stort.
Åtgärden bedöms varken bidra till eller motverka måluppfyllelse på kort sikt, men
bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN på lång sikt.
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Biologisk mångfald
Åtgärden bidrar till att stärka arbetet mot olagliga oljespill vilket ger förutsättningar för
förekomsten av oljespill kan minska på sikt. Åtgärden bidrar till positiva effekter på
den marina miljön genom att minska antal olagliga oljespill vilket på lång sikt kan leda
till ökad vattenkvalitet och lägre föroreningsnivåer som i sin tur har stor inverkan på
biologisk mångfald och ekosystem. Åtgärden bedöms varken bidra till eller motverka
måluppfyllelse på kort sikt, men i viss grad till måluppfyllelse på lång sikt för MKN B.1
och B.2.

Jord
Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från
mänskliga verksamheter i havet. Genom att fler olagliga oljespill upptäcks och lagförs
bedöms åtgärden ha positiva effekter på sedimentkvalitet och bottenmiljön i stort.
Även om åtgärden troligen har störst effekt i kustnära grunda områden, bedöms
indirekta positiva effekter i utsjöområden kunna uppkomma. Åtgärden bedöms
varken bidra till eller motverka måluppfyllelse på kort sikt, men bidra i viss grad till
måluppfyllelse för berörd MKN på lång sikt.

Kulturmiljö
Åtgärden bedöms leda till att färre antal olagliga oljeutsläpp inträffar. Oljeutsläpp kan
orsaka stora skador och riskerar att påverka kustanknutna kulturmiljöer negativt. Om
antalet oljeutsläpp minskar bidrar det till att befintliga kustnära kulturmiljöer bevaras i
större utsträckning varför åtgärden i viss grad bedöms bidra till måluppfyllelse på
både kort och lång sikt.

Landskap
Åtgärden bedöms leda till att färre antal olagliga oljeutsläpp inträffar. Oljeutsläpp kan
orsaka stora skador och påverka landskapsbilden negativt i kust- och
skärgårdsmiljöer. Om antalet oljeutsläpp minskar bidrar det till att bevara
landskapsbilden varför åtgärden i viss grad bedöms bidra till måluppfyllelse på både
kort och lång sikt.

Befolkning och människors hälsa
Åtgärden kan på lång sikt leda till förbättrad havsmiljö och ökad biologisk mångfald.
Detta kan i en ha en viss positiv effekt på friluftsliv, rekreation och de näringar som är
beroende av vattenkvaliteten i havet (t.ex. yrkesfiskare). Åtgärden bedöms bidra i
viss grad till måluppfyllelse på lång sikt.

Luft
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.
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Klimat
Ett fungerande ekosystem är en central funktion i att skapa bättre förutsättningar att
klara den klimatförändring som sker och kan även bidra till att minska halten av
växthusgaser i atmosfären. Detta innebär att åtgärden kan ha en positiv påverkan för
att minska CO2-utsläppen. Effekten av åtgärden för minskningen av CO2 bedöms
dock inte vara särskilt stor. På kort sikt bedöms åtgärden därför varken bidra eller
motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden
kunna ge en måttlig positiv påverkan på uppfyllelsen av det underliggande målet om
reducering av CO2-utsläppen.

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Ett bättre fungerande ekosystem kan innebära en positiv inverkan på fiskeresursen
förutsatt att inget överfiske fortgår. Den förväntade effekten av åtgärden på
fiskeresursen är därför positiv. På kort sikt bedöms dock åtgärden varken bidra eller
motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden
kunna ge en positiv effekt på det underliggande målet med hänsyn till fiskeresursen.
Vidare innebär åtgärden minskat avfall i haven med tiden vilket gör att åtgärden
medverkar till måluppfyllelse.

54 Minska användningen av biocidhaltiga båtbottenfärger på
fritidsbåtar
Åtgärden består av ett antal delmoment som syftar till att minska användningen av
biocidhaltiga båtbottenfärder. Kemikalieinspektionen ska genomföra åtgärden i
samråd med Havs- och vattenmyndigheten, Transportstyrelsen och
Naturvårdsverket.
Delmomenten handlar om att utveckla miljöriskbedömningar och
effektivitetsbedömningar vid produktgodkännanden, utforma användningsvillkor för
båtbottenfärger, tillsyn av marknadsföring/försäljning, undersöka om tillgången till
alternativa metoder eller miljömålet Giftfri miljö utgör en tillräcklig grund för avslag på
ansökningar om produktgodkännande och utreda om det är juridiskt möjligt att införa
ett nationellt förbud mot biocidhaltiga båtbottenfärger på fritidsbåtar.

Vatten
Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från
mänskliga verksamheter i havet. Genom att minska användningen av biocidhaltiga
båtbottenfärger på fritidsbåtar bedöms åtgärden ha positiva effekter på vattenkvalitet
och havet som livsmiljö i stort, särskilt i känsliga ekosystem. MKN B.1 tillämpas inte i
kustvatten men åtgärden bedöms ändå bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd
MKN både på kort och lång sikt.
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Biologisk mångfald
Åtgärden bedöms bidrar till att minska användandet av biocidhaltiga båtbottenfärger
på fritidsbåtar. Den sammanlagda miljöbelastningen som biociderna utgör är svår att
mäta och överblicka, bland annat eftersom egenskaperna hos koppar förändras
beroende på salthalt, dock bedöms den negativa påverkan vara särskilt stor i
känsliga ekosystem. För att skydda känsliga miljöer bör därför användningen av
biocidhaltiga båtbottenfärger minska. Åtgärden bedöms bidra till positiva effekter på
marina organismer, särskilt i känsliga ekosystem. Åtgärden bedöms bidra i viss grad
till måluppfyllelse för MKN B.1.

Jord
Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från
mänskliga verksamheter i havet. Genom att minska användningen av biocidhaltiga
båtbottenfärger på fritidsbåtar bedöms åtgärden ha positiva effekter på
sedimentstatus och bottenlevande växter och djur i stort, särskilt i känsliga
ekosystem. MKN B.1 tillämpas inte i kustvatten men åtgärden bedöms ändå bidra i
viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN både på kort och lång sikt.

Kulturmiljö
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Landskap
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Befolkning och människors hälsa
Åtgärden bidrar till att minska tillförseln av farliga ämnen och därmed risken att
människor exponeras för farliga ämnen genom konsumtion av fisk och skaldjur.
Åtgärden bedöms därför bidra i viss grad till måluppfyllelse på lång sikt.

Luft
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Klimat
Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen från mänskliga
verksamheter i havet. Genom att minska miljöeffekterna av oljespill bedöms åtgärden
innebära att inverkan på ekosystemet minskar. Ett fungerande ekosystem är en
central funktion i att skapa bättre förutsättningar att klara den klimatförändring som
sker och kan även bidra till att minska halten av växthusgaser i atmosfären. Detta
innebär att åtgärden indirekt kan ha en positiv påverkan för att minska CO2utsläppen. Effekten av åtgärden för minskningen av CO2 bedöms dock inte vara
särskilt stor. På kort sikt bedöms åtgärden därför varken bidra eller motverka till
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uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden kunna ge en
måttlig positiv påverkan på uppfyllelsen av det underliggande målet om reducering av
CO2-utsläppen.

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Ett bättre fungerande ekosystem kan innebära en positiv inverkan på fiskeresursen
förutsatt att inget överfiske fortgår. Den förväntade effekten av åtgärden på
fiskeresursen är därför positiv. På kort sikt bedöms dock åtgärden varken bidra eller
motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden
kunna ge en positiv effekt på det underliggande målet med hänsyn till fiskeresursen.
Vidare innebär åtgärden minskat avfall i haven med tiden vilket gör att åtgärden
medverkar till måluppfyllelse.

55 Aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare på
fritidsbåtar
Åtgärden innebär att utreda möjligheterna till en aktiv utfasning eller ett förbud av
tvåtaktsmotorer med förgasare till bästa miljöalternativ. I ett första steg ska den mest
genomförbara metoden för att aktivt fasa ut tvåtaktsmotorer med förgasare utredas.
Sedan ska metoden genomföras och information om möjligheter spridas till berörd
allmänhet.
Åtgärden förväntas leda till att tvåtaktsmotorer med förgasare byts ut mot mindre
skadliga motoralternativ och att utsläppen av avgaser och olja minskar. Detta leder
till minskad belastning av farliga ämnen, främst PAHer. Bytet innebär också bättre
bränsleekonomi.

Vatten
Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från
mänskliga verksamheter i havet. Genom kraftigt reducerade utsläppsvolymer och
minskad belastning av farliga ämnen, främst PAHer, till vattenmassa bedöms
åtgärden ha positiva effekter på vattenkvalitet och havet som livsmiljö i stort, särskilt i
känsliga ekosystem. Åtgärden bedöms varken bidra eller motverkar måluppfyllelse
på kort sikt, men bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN på lång sikt.
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Biologisk mångfald
Åtgärden bedöms bidra till kraftigt reducerade utsläppsvolymer och minskad
belastning av farliga ämnen, främst PAHer, till vattenmassa och sediment. Ett förbud
av användning av tvåtaktsmotorer i fritidsbåtar skulle leda till att stora mängder av
oförbränt bränsle (uppskattningsvis 5000–7000 m3 årligen) inte tillförs den marina
miljön. MKN B.1 tillämpas inte i kustvatten, men åtgärden bedöms kunna bidra
indirekt till positiva effekter på marina organismer även i utsjön. Åtgärden bedöms
bidra till måluppfyllelse i viss grad för MKN B.1.

Jord
Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från
mänskliga verksamheter i havet. Genom kraftigt reducerade utsläppsvolymer och
minskad belastning av farliga ämnen, främst PAHer, till sediment bedöms åtgärden
ha positiva effekter på sedimentstatus och bottenlevande djur och växter i stort,
särskilt i känsliga ekosystem. Åtgärden bedöms varken bidra till eller motverka
måluppfyllelse på kort sikt, men bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN på
lång sikt.

Kulturmiljö
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Landskap
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Befolkning och människors hälsa
Åtgärden minskar risken för att farliga ämnen sprids till fisk och skaldjur, vilka sedan
kan komma att konsumeras av människor. Åtgärden bedöms därför bidra i viss grad
till måluppfyllelse på lång sikt.

Luft
Åtgärden minskar utsläppen av luftföroreningar och bedöms bidra i viss grad till
måluppfyllelse.

Klimat
Åtgärden innebär att utsläppen av CO2 minskar. En snabb utfasning innebär mer
energieffektiva lösningar förutsatt att ett klimatperspektiv anläggs på utvecklingen.
Effekten av produktutvecklingen skulle därigenom generera mer energieffektiva och
klimatanpassade lösningar. På kort sikt bedöms åtgärden ge ett visst bidrag till
måluppfyllelse och på lång sikt ett stort positivt bidrag.

- 87 -

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
En snabb utfasning av tvåtaktsmotorer innebär mer avfall. Detta kan innebära
negativa konsekvenser om åtgärden inte åtföljs av en tydlig plan på hanteringen av
utfasade motorer.

56 Produkt- och materialutveckling gällande fiskeredskap
Åtgärden innebär att Institutionen för akvatiska resurser på SLU får i uppdrag att
upprätta ett sekretariat för att administrera upphandling av projekt som syftar till
produkt- och materialutveckling av fiskeredskap. Sekretariatet kommer stötta de som
önskar utföra redskapsutveckling med att skriva projektansökningar och sköter
kontakten med, och bereder underlag till, en styrgrupp på Havs- och
vattenmyndigheten. Åtgärden ska utmynna i ett föreskriftsarbete om
redskapsutvecklingen.
Åtgärden kan leda till att alternativa material som kan brytas ned utvecklas och
används, vilket innebär minskad mängd plastartiklar i havsmiljön. Om rena material
(en plasttyp) används ökar också möjligheten och värdet av att återvinna redskapen,
vilket kan leda till ökade incitament till att samla in förlorade eller uttjänta
fiskeredskap. Innovationer och märkningar för att lättare återfinna tappade redskap
skulle kunna minimera förluster av redskap. Utveckling av fiskeredskap, såsom
tyngre burar och längre linor, skulle minimera förlust av kräftburar och hummertinor.
Utveckling av fiskeredskap så som förbättrade flyktöppningar skulle även minimera
spökfiske. I förlängningen förväntas en mindre mängd förlorade fiskeredskap samt
delar från fiskeredskap i den marina miljön.

Vatten
Åtgärden bedöms bidra till en minskning av mängden marint skräp (i form av
plastpartiklar och förlorade fiskeredskap) (MKN E.1), vilket har potential att ge
positiva effekter på den marina miljön och vattenkvalitet i stort. Åtgärden bedöms
bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN på både kort och lång sikt.

Biologisk mångfald
Åtgärden bedöms kunna bidra till minskad mängd marint skräp (i form av
fiskeredskap) (MKN C.4) på lång sikt, vilket har möjlighet att bidra till positiva effekter
för naturligt förekommande fisk- och skaldjursarter (MKN C.3), fisksamhällets
förekomst, artsammansättning och storleksfördelning, men bedöms ej ge tillräckliga
effekter för att kunna påverka status/måluppfyllelse av relevanta miljökvalitetsnormer
avsevärt.
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Jord
Åtgärden bedöms bidra till en minskning av mängden marint skräp (i form av
plastpartiklar och förlorade fiskeredskap) (MKN E.1), som tillslut hamnar på våra
havsbottnar, vilket har potential att ge positiva effekter på havens bottenmiljöer i
stort. Åtgärden bedöms även ha indirekta positiva effekter på livsmiljöer för
bottenlevande växter och djur. Åtgärden bedöms bidra i viss grad till måluppfyllelse
för berörd MKN på både kort och lång sikt.

Kulturmiljö
Åtgärden bedöms innebära att tillförseln av marint skräp i havs-, kust- och
skärgårdslandskapet minskar på längre sikt. På kort sikt bedöms dock åtgärdens
effekter vara försumbara. Åtgärder för minskat marint avfall bedöms i viss
utsträckning minska risken för att befintliga fartygslämningar ska belamras med skräp
varför bedömningen görs att åtgärden i viss grad bidrar till måluppfyllelse på lång
sikt.

Landskap
Åtgärden bedöms innebära att tillförseln av marint skräp i havs-, kust- och
skärgårdslandskapet minskar på längre sikt. På kort sikt bedöms dock åtgärdens
effekter vara försumbara. En mindre mängd skräp i havs- och kustmiljöerna bedöms
vara positivt för landskapsbilden varför bedömningen görs att åtgärden i viss grad
bidrar till måluppfyllelse på lång sikt.

Befolkning och människors hälsa
Minskad mängd marint skräp på land kan påverka kvaliteten och det estetiska värdet
på naturområden för friluftsliv och rekreation. Fiskeredskap utgör dock bara en liten
del av allt skräp som kan hittas på till exempel stränder och därför bedöms åtgärden
endast ge en viss positiv påverkan på aspekten.
När det gäller hälsa kan risken för att människor får i sig mikroplaster och
tillsatskemikalier via livsmedel minska, även om det råder osäkerhet kring
hälsoeffekterna av detta.

Luft
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Klimat
Förbättrade produkter innebär att färre fiskeredskap förloras och därmed behöver
färre fiskeredskap tillverkas för att ersätta förlorade redskap. Effekten av
produktutvecklingen har en positiv påverkan på utsläppen av CO2 då färre redskap
behöver tillverkas. Samtidigt förutsätter detta att de nya material som utvecklas och
används inte ökar CO2-utsläppen. Det vill säga produkt- och materialutveckling skulle
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indirekt kunna bidra till mer energieffektiva och klimatanpassade lösningar förutsatt
att ett klimatperspektiv anläggs på utvecklingen. Vidare är bedömningen att om
redskap i så rena material som möjligt utvecklas, ökar möjligheten att återvinna dem
vilket ger ett ökat materialvärde och ökar incitamentet att både ta upp förlorade
fiskeredskap samt samla in uttjänta redskap, vilka ofta återfinns på kajer, i hamnar
och på bryggor. Idag är det i stort sett omöjligt att återvinna fiskeredskapen då de
innehåller flera olika sorters plaster. Sammantaget skulle detta bidra till att minimera
marint skräp både på botten och på land.
Då produkt- och materialutveckling tar tid är bedömningen att på kort sikt, varken
bidrar eller motverkar åtgärden till uppfyllelse av det underliggande målet. Däremot
innebär åtgärden långsiktigt en utveckling mot mer hållbara fiskeredskap och en
minskad omsättning av fiskeredskap vilket innebär att åtgärden bedöms bidra till
uppfyllandet av det underliggande målet rörande CO2-utsläpp. Detta är dock förutsatt
att de nya material som utvecklas och används inte ökar CO2utsläppen. Då det finns
osäkerheter i möjligheten till att finna energieffektiva eller klimatanpassade lösningar
så är bedömningen att för dessa två underliggande mål finns det en potential i att
uppfylla de underliggande målen. Här finns alltså en möjlighet att i arbetet med
åtgärden, trycka på behovet av att finna nya fiskeredskap som även uppfyller
klimatmålen.

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Förbättrade produkter innebär att färre fiskeredskap förloras och därmed mindre
avfall. Om redskap, i så rena material som möjligt utvecklas, ökar möjligheten att
återvinna dem vilket ger ett ökat materialvärde och ökar incitamentet att både ta upp
förlorade fiskeredskap samt samla in uttjänta redskap, vilka ofta återfinns på kajer, i
hamnar och på bryggor. Idag är det i stort sett omöjligt att återvinna fiskeredskapen
då de innehåller flera olika sorters plaster. Sammantaget skulle detta bidra till att
minimera marint skräp både på botten och på land. Effekten av produktutvecklingen
har en positiv påverkan mängden avfall i haven. Då produkt- och materialutveckling
tar tid är bedömningen att på kort sikt, varken bidrar eller motverkar åtgärden till
uppfyllelse av det underliggande målet. På lång sikt innebär åtgärden minskat avfall i
haven vilket medverkar till uppfyllelsen av de underliggande målen.
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57 Vägledning för att förhindra att seismiska undersökningar
orsakar skadligt impulsivt buller med negativa effekter på marina
däggdjur
Åtgärden innebär att en vägledning tas fram för att undersökningsmetoder som
genererar impulsivt buller ska kunna utföras på ett sätt som undviker att påverka
marina däggdjur (framförallt den östra populationen av östersjötumlare) negativt
under djurens känsliga tidsperioder. Impulsivt undervattensbuller kan orsaka både
fysiska skador och beteendeförändringar hos tumlare och maskera djurens
kommunikation.
Vägledningen förväntas leda till att utförare som genomför seismiska undersökningar
vidtar åtgärder som gör att aktiviteten inte stör marina däggdjur.

Vatten
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Biologisk mångfald
Åtgärden bedöms kunna bidra i viss grad till måluppfyllelse under ett långsiktigt
perspektiv genom minskade tillfälliga störningar av skadligt impulsivt ljud för känsliga
däggdjur (främst tumlare) under arternas mer störningskänsliga perioder (MKN E.2).

Jord
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Kulturmiljö
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Landskap
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Befolkning och människors hälsa
Marina däggdjur bidrar till höga naturvärden och attraktiva naturområden. Åtgärder
som gynnar marina däggdjur kan därför leda till positiva konsekvenser för
allmänheten. Undervattensbuller är dock bara en av alla faktorer som påverkar
förekomsten av marina däggdjur och av denna anledning bedöms den positiva
påverkan på denna aspekt vara obetydlig.

Luft
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.
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Klimat
Kopplingen mellan åtgärden och aspekten klimat bedöms vara mycket svag.
Bedömningen är därför att åtgärden varken bidrar eller motverkar till uppfyllelse av
det underliggande målet både på kort och lång sikt.

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Ett strikt regelverk kring seismiska undersökningar skulle kunna påverka möjligheten
till att undersöka och identifiera områden för framtida utvinning av marin sand och
grus eller vindkraft. De främsta effekterna bedöms vara längre undersökningstid,
ökade kostnader samt att alla områden inte är tillgängliga för undersökning. De
negativa konsekvenserna av åtgärden för möjligheten att utvinna marin sand och
grus eller att anlägga vattenbaserad vindkraft bedöms dock vara mycket små.

58 Genomförande av pilotprojekt som ska ge underlag till
vägledning för ekosystembaserad havsförvaltning på
havsområdesnivå
Åtgärden innebär utveckling och implementering av ekosystembaserad
havsförvaltning på lokal nivå. Åtgärden består av två huvudsakliga delar
i)

utveckling och testning av en ekosystembaserad havsförvaltning genom
tre pilotprojekt

ii)

framställning av en handbok baserad på erfarenheterna av de tre
pilotprojekten.

Syftet är att effektivisera havsförvaltningens åtgärdsarbete genom att genomföra den
på en geografisk nivå som tillåter deltagande av områdesspecifika intressenter (t.ex.
lokala näringar och kommuner) samt anpassas till ekosystemets områdesspecifika
egenskaper. Genom att adressera intressenter och aktörer i planering av åtgärder
höjs acceptans för åtgärderna och därmed regelefterlevnaden.

Vatten
Åtgärden bedöms ha positiva effekter för minskning av kväve och fosfor (MKN A.1),
samt farliga ämnen (MKN B.1) från mänsklig verksamhet. Genom att tillämpa
ekosystembaserad havsförvaltning kan specifika åtgärder förstärkas och
åtgärdsarbetet effektiviseras. En ökad delaktighet av lokala aktörer väntas bidra till
ett mer effektivt och lokalt anpassat åtgärdsarbete, vilket bidrar till måluppfyllelse för
berörda MKN. En handbok är planerad till år 2027, och åtgärden bedöms således
bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörda miljökvalitetsnormer på lång sikt.

Biologisk mångfald
Åtgärden bedöms kunna bidra till måluppfyllelse för i princip samtliga relevanta
miljökvalitetsnormer för denna miljöaspekt. Åtgärden har potential att bidra med
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positiva effekter i form av minskning av farliga ämnen och främmande arter, positiva
effekter för fisksamhällen samt havsbottenfunktion och biogena substrat.

Jord
Åtgärden bedöms ha positiva effekter för minskning av kväve och fosfor (MKN A.1)
och farliga ämnen (MKN B.1) från mänsklig verksamhet i havet. Åtgärden bedöms
även ha positiva effekter på den av mänsklig verksamhet opåverkade
havsbottenarealen (MKN D.1) och biogena substrat (D.2). En handbok är planerad till
år 2027, och åtgärden bedöms således bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörda
MKN på lång sikt.

Kulturmiljö
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Landskap
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Befolkning och människors hälsa
En ökad delaktighet bland lokala aktörer kan bidra till ett mer lokalt anpassat
åtgärdsarbete och eventuellt gynna lokala näringar. Effekten bedöms dock vara
obetydlig.

Luft
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Klimat
Ekosystemtjänster en central funktion i att skapa bättre förutsättningar att klara den
klimatförändring som sker och kan även bidra till att minska halten av växthusgaser i
atmosfären. En åtgärd för att tillämpa en ekosystembaserad havsförvaltning kan
därför ge en positiv påverkan för att minska CO2-utsläppen. Samtidigt handlar
åtgärden i första hand om att finna en modell och ge en vägledning vilket gör att
påverkan på CO2-utsläppen inte bedöms bli särskilt stor. På kort sikt bedöms
åtgärden varken bidra till eller motverka klimatmålen. På lång sikt kan åtgärden ge ett
måttligt positivt bidrag till att minska CO2-utsläppen från havssektorn.

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Satsningar på att tillämpa en ekosystembaserad havsförvaltning skulle kunna
innebära en positiv inverkan på fiskeresursen förutsatt att inget överfiske fortgår. På
kort sikt bedöms åtgärden varken bidra till eller motverka till de underliggande målen.
På lång sikt bedöms åtgärden ge en positiv inverkan på de underliggande målen
med hänsyn till fiskeresursen.
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59 Inrättande av förvaltningsråd för skyddade områden i svenska
havsområden
Åtgärden innebär inrättande av ett förvaltningsråd för det nationella nätverket av
marina skyddade områden och tre regionala förvaltningsråd för havsområdena
Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet.
Åtgärden förväntas förstärka nationell samordning i arbetet med områdesskydd, dvs.
att ta hänsyn till arternas och habitatens utbredningsområde vid utpekande av nya
skyddade områden, att alla relevanta arter och utbredningsområden representeras i
tillräcklig grad i havsområden och att säkerställa sammanhängande nätverk av
skyddade områden.

Vatten
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Biologisk mångfald
Åtgärden bedöms bidra till att minimera mänsklig påverkan på relevanta
ekosystemkomponenter och arternas och habitatens utbredningsområde kan
representeras i tillräcklig grad per havsområde samt bidra till ett sammanhängande
nätverk av skyddade områden. Åtgärden bedöms bidra till positiva effekter på marina
organismer, särskilt i känsliga, grunda, kustnära områden. Åtgärden bedöms i viss
grad bidra till måluppfyllelse för miljökvalitetsnorm B.1.

Jord
Åtgärden bedöms kunna bidra till att bibehålla den av mänsklig verksamhet
opåverkade havsbottenarealen (MKN D.1) och att arealen av biogena substrat
bibehålls eller ökar (MKN D.2). En stärkt nationell samordning i arbetet med
områdesskydd bedöms bidra till att skydda känsliga bottenmiljöer och ha positiva
effekter på associerade arter och biogena rev. Åtgärden bedöms varken bidra till eller
motverka måluppfyllelse på kort sikt, men bidra i viss grad till måluppfyllelse för
berörda MKN på lång sikt.

Kulturmiljö
Kopplingen mellan åtgärden och aspekten kulturmiljö bedöms vara mycket svag.
Bedömningen är därför att åtgärden varken bidrar eller motverkar till uppfyllelse av
det underliggande målet både på kort och lång sikt.

Landskap
Kopplingen mellan åtgärden och aspekten landskap bedöms vara mycket svag.
Bedömningen är därför att åtgärden varken bidrar eller motverkar till uppfyllelse av
det underliggande målet både på kort och lång sikt.
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Befolkning och människors hälsa
Inrättande av marina skyddade områden kan leda till begränsningar i nyttjandet av
havet som resurs (t.ex. fiske och båttrafik), men också förbättra havens nytta för
människor till exempel genom ökad produktion av fisk och möjligheter till rekreation.
Denna åtgärd innebär dock inte nödvändigtvis ett utökat områdesskydd, utan snarare
ett mer sammanhängande sådant. An denna anledning bedöms varken bidra eller
motverka till måluppfyllelse.

Luft
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Klimat
Åtgärden bedöms varken bidra eller motverkar uppfyllelsen av de underliggande
målen på kort och lång sikt.

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Åtgärden bedöms varken bidra eller motverkar uppfyllelsen av de underliggande
målen på kort och lång sikt.

60 Behovsstyrd områdesspecifik begränsning av predatorer;
gråsäl och skarv, för att stödja åtgärder med syfte att
återuppbygga lokala kustfisksamhällen
Åtgärden innebär att myndigheten bedömer om aktiv begränsning av predatorer som
t.ex. säl och skarv är en lämplig åtgärd för förstärkning av lokala fiskbestånd. För de
populationer som identifierats behöva en återhämtning för att kunna uppnå MKN C3
och C4, bedöms påverkan av en eventuell predatorbegränsning i relation till redan
insatta åtgärder innan de aktiva åtgärderna utförs.
Begränsning predatorer/toppredatorer ska enbart utföras under korta perioder utan
att medföra negativ påverkan på predatorers populationstillstånd och avslutas så fort
fiskbestånden har återhämtat sig.
Åtgärden förväntas leda till att naturlig predation på fisk minskar i områden där det
bedöms vara ett problem och att effekterna av andra åtgärder såsom
beståndsfredningar, införande av fredningstider och fredningsområden stärks så att
lokala fiskbestånd kan återhämta sig.

Vatten
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.
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Biologisk mångfald
Åtgärden bedöms ej som enskild åtgärd kunna bidra till måluppfyllelse och
återhämtning av lokala fiskpopulationer vid ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigt kan
åtgärden ge positiva effekter för fisksamhällets storleksfördelning och struktur
(MKN C.4, även C.3 i viss mån).

Jord
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Kulturmiljö
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Landskap
Kopplingen mellan åtgärden och aspekten landskap bedöms vara mycket svag.
Bedömningen är därför att åtgärden varken bidrar eller motverkar till uppfyllelse av
det underliggande målet både på kort och lång sikt.

Befolkning och människors hälsa
Om åtgärden leder till att lokala fiskbestånd återhämtar sig kan det innebära ökade
möjligheter till fiske. Själva skyddsjakten kan också innebära ökade friluftsvärden för
jägare. Däremot utgör områden med säl höga rekreationsvärden som kan förvinna i
de områden åtgärderna genomförs. Åtgärden bedöms därför sammantaget varken
bidra till eller motverka måluppfyllelsen för aspekten.

Luft
Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.

Klimat
Ett fungerande ekosystem är en central funktion i att skapa bättre förutsättningar att
klara den klimatförändring som sker och kan även bidra till att minska halten av
växthusgaser i atmosfären. Detta innebär att åtgärden kan ha en positiv påverkan för
att minska CO2-utsläppen. Effekten av åtgärden för minskningen av CO2 bedöms
dock inte vara särskilt stor. På kort sikt bedöms åtgärden därför varken bidra eller
motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden
kunna ge en måttlig positiv påverkan på uppfyllelsen av det underliggande målet om
reducering av CO2-utsläppen.

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Ett bättre fungerande ekosystem kan innebära en positiv inverkan på fiskeresursen
förutsatt att inget överfiske fortgår. Den förväntade effekten av åtgärden på
fiskeresursen är därför positiv. På kort sikt bedöms dock åtgärden varken bidra eller
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motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden
kunna ge en positiv effekt på det underliggande målet med hänsyn till fiskeresursen.

6.1

Gränsöverskridande miljöpåverkan

De åtgärder som föreslås i uppdateringen av åtgärdsprogrammet för havsmiljön har
generellt en gränsöverskridande karaktär, då havsområdena som berörs gränsar till
ett flertal andra staters havsbassänger. De länder som bedöms beröras kommer
därför att formellt underrättas och ges möjlighet till samråd, enligt 6 kap. 13 §
miljöbalken och Konventionen om miljökonsekvensbedömningar i ett
gränsöverskridande sammanhang (härefter Esbokonventionen), som en del av
miljöbedömningen. Ett antal andra grannländer kommer dessutom att hållas
informerade om åtgärdsprogrammet.
Den gränsöverskridande miljöpåverkan från uppdateringen av åtgärdsprogrammet är
i huvudsak positiv. Generellt förväntas inte några direkta positiva eller negativa
effekter av uppdateringen av åtgärdsprogrammet på annan stat. Av stor vikt är
däremot att åtgärdsarbetet inom samtliga angränsande länder görs på en likartad
nivå för att direkta positiva effekter för havsmiljön generellt i gemensamma
havsområden ska uppnås. Den kumulativt positiva effekten skulle kunna vara stor
om alla länder runt ett havsområde vidtar nödvändiga åtgärder.

6.1.1 Vatten
Flertalet åtgärder i det uppdaterade åtgärdsprogrammet syftar till att minska
belastningen av farliga ämnen och marint skräp till våra havsområden (se Tabell 9
nedan), vilket kan ha väsentliga positiva gränsöverskridande effekter för aspekten
vatten. Åtgärder av en mer lokal karaktär bedöms ha en mindre gränsöverskridande
påverkan än de nationella åtgärderna som verkar på en större skala. De
gränsöverskridande effekterna kan antas bli större i Östersjön som är ett innanhav
med begränsat vattenutbyte, jämfört med Nordsjön. Dock är Östersjöns havsmiljö
väldigt utsatt för närliggande länders miljöpåverkan, vilket kan motverka de
förväntade positiva effekterna från åtgärdsprogrammet.

6.1.2 Biologisk mångfald
Åtgärderna i åtgärdsprogrammet bedöms sammantaget kunna ha
gränsöverskridande positiva effekter på den biologiska mångfalden, särskilt för fisk
och marina däggdjur som rör sig över större geografiska områden. Även åtgärder
mot invasiva arter och åtgärder för en ekosystembaserad förvaltning kan ha positiva
effekter på en större geografisk skala.

6.1.3 Jord
Flertalet åtgärder syftar till att minska belastningen av farliga ämnen och marint skräp
till våra havsområden, vilket kan ha väsentliga positiva gränsöverskridande effekter
för aspekten jord. Åtgärder av en mer lokal karaktär, till exempel åtgärder mot
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negativa effekter av bottentrålning, bedöms ha en mindre gränsöverskridande
påverkan än de nationella åtgärderna som verkar på en större skala, såsom åtgärder
för minskning av farliga ämnen och skräp som tillslut hamnar på havsbotten.

6.1.4 Kulturmiljö
ÅPH förväntas genom stärkt förebyggande arbete och information minska risken att
marint avfall, bland annat fiskeredskap, sprids till andra länder på längre sikt. Detta
bedöms ha en indirekt positiv påverkan på kulturmiljöer under havsytan i andra
länder då de hålls fria från skräp.

6.1.5 Landskap
ÅPH förväntas genom stärkt förebyggande arbete och information minska risken att
marint avfall, bland annat fiskeredskap, sprids till andra länder på längre sikt. En
mindre mängd skräp i havs- och kustmiljöerna bedöms vara positivt för
landskapsbilden även i andra länder.

6.1.6 Befolkning och människors hälsa
Åtgärder för att minska mängden farliga ämnen och marint skräps kan även påverka
havs- och kustmiljön i andra länder. Åtgärder för att minska förekomsten av farliga
ämnen i havsmiljön förväntas på sikt sänka halterna farliga ämnen i livsmedel från
havet vilket ger positiv påverkan på människors hälsa och befolkningens
socioekonomiska möjligheter till sysselsättning inom fiske i angränsande länder.
Vidare innebär åtgärder för att minska marint skräp förväntas skapa ökade
möjligheter till exempel rekreation, friluftsliv och fiske. Den gränsöverskridande
påverkan av bedöms vara positiv.

6.1.7 Luft
Endast en av åtgärderna (42) bedöms ha påverkan på luftkvaliteten, och det till viss
del. Påverkan på andra länder bedöms därför vara obetydlig.

6.1.8 Klimat
Åtgärderna tillsammans varken medverkar eller motverkar till att minska
klimatpåverkan även i angränsande länder. Det finns en möjlighet att öka arbetet
med klimatmålen genom att, som en del av genomförandet av åtgärderna, trycka på
behovet att finna gemensamma energieffektiva och klimatanpassade lösningar som
svar på de åtgärder som syftar till materialutveckling. Det är därför viktigt att
åtgärderna i programmet synkas med övriga länders åtgärdsprogram för att på så
sätt finna gemensamma lösningar.

6.1.9 Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Sett till delaspekten avfall (marint skräp) så bidrar åtgärderna till viss del eller i vissa
fall till stor del till att uppfylla målpreciseringen om hållbar avfallshantering. Då marint
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avfall är ett stort problem i angränsande länder är bedömningen att åtgärderna som
syftar till att minska mängden marint skräp även kommer att innebära positiva
effekter i andra länder.
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7

Samlad bedömning av uppdateringen av
åtgärdsprogrammet

Det övergripande syftet av det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön är i
sig att bidra till en förbättrad miljö. Samtidigt är åtgärdsprogrammet inriktat mot en
specifik del (vattenkvalitet) av vad som kan inrymmas inom miljöbegreppet. Det gör
att det kan finnas andra miljöaspekter som skulle kunna påverkas negativt men även
positivt av åtgärderna som föreslås i programmet. I det här fallet har
miljöbedömningens bedömningsgrunder i huvudsak utgått ifrån miljökvalitetsmålen
och dess underliggande normer. Detta gör att en miljöbedömning av denna typ av
program till stor del kan liknas vid en målkonfliktsanalys där olika målsättningar
utvärderas mot varandra. Det vill säga en åtgärd som är positiv för vattenkvalitet eller
biologisk mångfald kan samtidigt innebära negativ påverkan på en aspekt som
naturresurshushållning. Analysen ger alltså vägledning om de aspekter där det finns
anledning att se om det går att justera åtgärden för att eventuellt minska negativ
påverkan. I bedömningarna i kapitel 6 har sådana förslag presenterats där det varit
möjligt att identifiera eventuella justeringar.
Om man ser till det uppdaterade åtgärdsprogrammet i sin helhet så är bedömningen
att det i huvudsak bidrar till att uppfylla de bakomliggande miljökvalitetsmålen för
respektive miljöaspekt (Tabell 9). Det är bara två åtgärder som bedöms motverka
uppfyllandet av de bakomliggande målen för aspekten naturresurshushållning.
Nedan följer en samlad bedömning av alla åtgärder för respektive miljöaspekt.
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Tabell 9. Sammantagen bedömning av åtgärdsalternativets effekter på de olika aspekterna.
Aspekt

Sammantagen
bedömning av alla
åtgärder

Åtgärd
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Vatten
Biologisk
mångfald
Jord
Kulturmiljö
Landskap
Befolkning
& hälsa
Luft
Klimat
Hushålln. m.
nat.res. &
mat.tgg.
Förklaring:
Bidrar i
hög grad

Bidrar i
viss grad

Varken bidrar
eller motverkar

Motverkar i
viss grad

Motverkar i
hög grad

Ej
relevant

Åtgärder:
46 Vägledning för att beakta och hantera risken med invasiva främmande arter i beslut/ skötselplaner
/bevarandeplaner för marina skyddade områden.
47 Stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom fritidsfisket.
48 Främja en storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället som möjliggör att viktiga funktioner i
näringsväven upprätthålls.
49 Minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva och skonsamma redskap samt genomföra
en sammanställning av trålningens inverkan på kustnära fiskbestånd.
50 Förbud mot bottentrålning i marina områden med dumpad ammunition och kemiska stridsmedel.
51 Minimera miljöpåverkan från sjöfart i den marina miljön.
52 Expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd.
53 Utökat brottsförebyggande arbete för att motverka olagliga utsläpp av mineralolja och andra farliga ämnen.
54 Minska användningen av biocidhaltiga båtbottenfärger på fritidsbåtar.
55 Aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare på fritidsbåtar.
56 Produkt- och materialutveckling gällande fiskeredskap.
57 Vägledning för att förhindra att seismiska undersökningar orsakar skadligt impulsivt buller med negativa
effekter på marina däggdjur.
58 Genomförande av pilotprojekt som ska ge underlag till vägledning för ekosystembaserad havsförvaltning på
havsområdesnivå.
59 Inrättande av förvaltningsråd för skyddade områden i svenska havsområden.
60 Behovsstyrd områdesspecifik begränsning av predatorer; gråsäl och skarv, för att stödja åtgärder med syfte
att återuppbygga lokala kustfisksamhällen.
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7.1

Vatten

Åtgärderna i relation till aspekten vatten berör främst tre MKN; A1 (näringsämnen),
B1 (farliga ämnen) och E1 (marint skräp). Den samlade bedömningen av alla
åtgärder är att de tillsammans i viss grad bidrar till måluppfyllelse för berörda
miljökvalitetsnormer. Åtta av 15 åtgärder bedöms i någon mån bidra till
måluppfyllelse på lång sikt, medan resterande inte bedöms vara relevanta för
aspekten vatten.
Åtgärderna i relation till aspekten vatten har enligt föreliggande bedömning svagast
koppling till MKN A1 (näringsämnen) med få åtgärder som kopplar till denna MKN,
medan kopplingen till MKN B1 (farliga ämnen) är starkast, med många åtgärder som
kopplar till denna MKN.
MKN D3 (hydrografiska förhållanden) bedöms i föreliggande rapport vara relevant för
aspekten vatten, men ingen av åtgärderna kan anses bidra till måluppfyllelse av
denna MKN.

7.2

Biologisk mångfald

Den samlade bedömningen är att samtliga åtgärder bedöms bidra till att uppfylla
relevanta miljökvalitetsnormer till viss grad. Miljökvalitetsnormer som åtgärderna
bedöms ge störst effekter för att nå måluppfyllelse är gäller främst välmående hos
fisk- och skaldjurssamhällen (D4, C3), havsbottenstruktur/funktion (D1, D2) och
effekter från farliga ämnen (B2). Samtliga åtgärder bedöms i någon mån bidra till
måluppfyllelse på lång sikt, medan åtgärd 60 långsiktigt varken bedöms bidra eller
motverka MKN men bedöms kunna bidra i viss grad till måluppfyllelse på kort sikt.
Störst effekt för måluppfyllelse bedöms åtgärd 51 ha, då det är den enda åtgärd som
bedöms kunna bidra till måluppfyllelse för en miljökvalitetsnorm (B2) i hög grad.
MKN D3 (hydrografiska förhållanden) bedöms vara relevant för denna aspekt, men
ingen av åtgärderna bedöms bidra till måluppfyllelse av denna MKN.

7.3

Jord

Åtgärderna i relation till aspekten jord berör främst fem MKN; A1 (näringsämnen), B1
(farliga ämnen), D1 (opåverkad havsbottenareal), D2 (biogena substrat) och E1
(skräp). Den samlade bedömningen av alla åtgärder är att de tillsammans i viss grad
bidrar till måluppfyllelse för berörda miljökvalitetsnormer. Tolv av 15 åtgärder bedöms
i någon mån bidra till måluppfyllelse på lång sikt, medan resterande inte bedöms
vara relevanta för aspekten jord. Betydelsen av åtgärderna för aspekten jord är i
många fall indirekta, eftersom farliga ämnen och skräp i många fall samlas på eller
ackumuleras i bottnarna. Övergödning påverkar bottnarna negativt genom minskat
siktdjup, ökad förekomst av ettåriga fintrådiga alger och i förlängningen syrebrist.
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Åtgärderna i relation till aspekten jord har enligt föreliggande bedömning starkast
koppling till MKN B1 (farliga ämnen) och MKN D1 (opåverkad havsbottenareal) med
flertalet åtgärder som kopplar till dessa MKN. Svagaste kopplingen är till MKN A1
(näringsämnen).

7.4

Kulturmiljö

Den samlade bedömningen av alla åtgärderna tillsammans är att de i viss grad
medverkar till att uppfylla de underliggande målen. Det är främst åtgärder för att
minska mängden marint skräp som bedöms ha störst påverkan på aspekten
kulturmiljö. Även åtgärder för att minska bottentrålningens negativa påverkan
bedöms i viss mån bidra till måluppfyllelse. Totalt bedöms fem av 15 åtgärder i någon
mån bidra till måluppfyllelse på lång sikt.

7.5

Landskap

Den samlade bedömningen av alla åtgärderna tillsammans är att de i viss grad
medverkar till att uppfylla de underliggande målen. Det är främst åtgärder för att
minska mängden marint skräp som bedöms ha störst påverkan på aspekten
landskap. Totalt bedöms fem av 15 åtgärder i någon mån bidra till måluppfyllelse på
lång sikt.

7.6

Befolkning och människors hälsa

Den samlade bedömningen av alla åtgärderna tillsammans är att de i viss grad
medverkar till att uppfylla de underliggande målen för befolkning och människors
hälsa. Det är främst åtgärder för att minska mängden giftiga ämnen och marint
skräps som bedöms ha störst påverkan på aspekten. Totalt bedöms 8 av 15 åtgärder
i någon mån bidra till måluppfyllelsen.

7.7

Luft

Endast en av åtgärderna bedöms ha påverkan på aspekten luft. Den samlade
bedömningen är att åtgärdsprogrammet i sin helhet varken bidrar till eller motverkar
förbättrad luftkvalitet.

7.8

Klimat

Den samlade bedömningen av alla åtgärderna tillsammans är att de i viss grad
medverkar till att uppfylla klimatmålen. Här finns en stor potential att öka arbetet med
klimatmålen genom att i genomförandet av åtgärderna trycka på behovet att finna
energieffektiva och klimatanpassade lösningar som svar på åtgärderna.
Sett till åtgärdsprogrammets syfte och räckvidd är bedömningen att måluppfyllelsen
gällande klimatmålen är rimlig. Det finns andra program, samarbeten och styrmedel
som är mer lämpade att möta klimatutmaningarna för HAV-sektorn. Det är därför
viktigt att åtgärder i andra program synkas med åtgärdsprogrammet för havsmiljön
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för att i största möjliga utsträckning undvika framtida målkonflikter som kan leda till
oönskade avvägningar.

7.9

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar

Den samlade bedömningen av alla åtgärderna tillsammans är att de i huvudsak
medverkar till att uppfylla de underliggande målen. Det föreligger en potentiell
målkonflikt mellan åtgärd 57 i det uppdaterade åtgärdsprogrammet och möjligheterna
till framtida utvinning av naturresurser och energi. Den samlade bedömningen är
dock att konsekvenserna av åtgärderna på möjligheten att utvinna marin sand och
grus eller att anlägga vattenbaserad vindkraft är mycket små.
Sett till delaspekten avfall så bidrar åtgärderna till viss del eller i vissa fall till stor del
till att uppfylla målpreciseringen om hållbar avfallshantering. Det är dock viktigt att det
i framtiden tas fram en tydlig plan på hanteringen av de motorer som ska fasas ut.

- 104 -

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN

8

Förklaring av termer och begrepp

Art-och habitatdirektivet – Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.
Bentiska habitat – Se Havsbottnens integritet.
Biogena substrat – Strukturer på havsbotten som skapas eller skapats av levande
organismer exempelvis musslor, koraller eller svampdjur.
Blå tillväxt – En långsiktig strategi som ska stödja hållbar tillväxt inom EU i havsoch sjöfartssektorerna som helhet (ingår i Europa 2020-strategin).
Fornlämning – Fornlämningar är spår efter mänsklig verksamhet. I marina miljöer
kan de kan till exempel utgöras av vrak efter skepp och båtar. I kulturmiljölagen
anges vad som är en fornlämning och därmed omfattas av lagskyddet. Enligt
kulturmiljölagen är en fartygslämning en fornlämning om den är äldre än från 1850.
Främmande art – En främmande art är en växt, ett djur, en svamp eller en
mikroorganism som med människans hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt, introducerats
utanför sitt naturliga utbredningsområde.
Havsbottnens integritet – Ett temaområde i åtgärdsprogrammet för havsmiljön
(Havs- och vattenmyndigheten, 2015), som rör påverkan på de livsmiljöer som finns
på havsbottnar. I synnerhet studeras de marina bottensamhällena, så kallade
bentiska habitat.
Helcom – (Baltic Marine Environment Protection Commission) är det styrande
organet för konventionen om skydd av den marina miljön i Östersjöområdets, känd
som Helsingforskonventionen. De avtalsslutande parterna är Danmark, Estland, EU,
Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Sverige.
Indikatorer – En mätbar egenskap eller företeelse som används för ett specifikt
syfte, exempelvis för att bedöma tillståndet i eller belastningen på miljön.
Invasiv art – En främmande art vars introduktion och/eller spridning hotar biologisk
mångfald och relaterade ekosystemtjänster kallas invasiv.
Landskap – Enligt den europeiska landskapskonventionen definieras landskap som
”ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av
påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer”.
Marint avfall – Fasta föremål och material som har tillverkats eller bearbetats av
människor och som avsiktligt kastats eller oavsiktligt förlorats i den marina och
kustnära miljön. Det inkluderar även sådant material (plast, trä, metall mm.) som
transporterats till havsmiljön från land via vattendrag och avloppssystem eller med
vindar.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) – Miljökonsekvensbeskrivningen är den
skriftliga redogörelsen där bl.a. den betydande miljöpåverkan som genomförandet av
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planen, programmet eller ändringen kan antas medföra ska identifieras, beskrivas
och bedömas. Rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och
geografiska räckvidd ska också identifieras, beskrivas och bedömas. Även vid
miljökonsekvensbedömning av verksamheter och åtgärder (projekt) heter
motsvarande dokument miljökonsekvensbeskrivning (6 kap. MB).
Miljökvalitetsnorm (MKN) – Ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med
miljöbalken 1999. En MKN uttrycker den kvalitet miljön i ett visst område ska uppnå.
Miljökvalitetsnormer är styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar
lagar och bestämmelser, till exempel vid tillståndsprövning enligt miljöbalken eller vid
planläggning enligt plan- och bygglagen.
Miljöpåverkan – Begreppet inkluderar här utöver de frågor som vanligtvis förknippas
med ordet miljö även exempelvis påverkan på befolkning, människors hälsa,
materiella tillgångar, bebyggelse och forn- och kulturlämningar (6 kap. 12§ andra
stycket MB). Begreppet inkluderar såväl positiv som negativ påverkan.
Nollalternativ – Nollalternativet beskriver miljöförhållandena och miljöns sannolika
utveckling om planen eller programmet inte genomförs.
Ospar – Konvention för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten.
Programalternativ – I kapitel 5 Konsekvenser av nollalternativet benämns det förra
åtgärdsprogrammet för programalternativet för att inte förväxling ska ske med det
föregående nollalternativet.
Ratificering – Beslut av en stat att förbinda staten till en internationell
överenskommelse, till exempel ett avtal.
Rödlista – Redovisning av vilka arter (djur, växter och svampar) som riskerar att
försvinna från Sverige och varför arterna är hotade.
Strategisk miljöbedömning – En myndighet som upprättar eller ändrar en plan eller
ett program som krävs i lag eller annan författning ska enligt 6 kap. 3 § miljöbalken
göra en strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen, programmet eller
ändringen kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Undersökning – Det första steget i miljöbedömningsprocessen är att undersöka om
det uppdaterade åtgärdsprogrammet kan tänkas innebära betydande miljöpåverkan
enligt 4 § miljöbedömningsförordningen.
Utsjö – Utanför kustvatten enligt vattenförvaltningen.
ÅGP – Förkortningen används om nationella åtgärdsprogram för hotade arter eller
habitat.
ÅPH – Åtgärdsprogrammet för havsmiljön.
Åtgärdsalternativ – Åtgärdsalternativet utgörs av de nya åtgärder som föreslås i det
uppdaterade åtgärdsprogrammet för att uppnå miljökvalitetsnormerna för havsmiljön

- 106 -

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN

och på sikt god miljöstatus samt de uppdaterade åtgärderna från det föregående
åtgärdsprogrammet.
Övergödning – Övergödning beror på en ökad tillförsel av näringsämnen till vattnet,
särskilt kväve- och fosforföreningar. Den ökade tillförseln stör ekosystemets förmåga
att hantera näringsämnen och kan medföra att sammansättning och funktion av djuroch växtsamhällen förändras.

- 107 -

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN

9

Referenser

Boverket, 2020a. Kulturmiljövärden https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/hav/kulturmiljovarden/
Boverket, 2020b. Yrkesfiske. Översiktsplanering. PBL kunskapsbanken.
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmannaintressen/hav/maritima-naringar/yrkesfiske/.
Energimyndigheten, 2018. Vägen till ett 100 procent förnybart energisystem,
Delrapport 1: Framtidens elsystem och Sveriges förutsättningar. ER 2018:6.
Eriksson, B.; Ljunggren, L.; Sandström, A.; Johansson, G.; Mattila, J.; Rubach, A.;
Råberg,S. och Snickars, M., 2009. 'Declines in predatory fish promote bloomforming
macroalgae.', Ecol Appl. 19, 1975–1988.
Eriksson B.K., Sieben, K., Eklöf, J., Ljunggren, L., Olsson, J., Casini, M., och
Bergström, U.2011. Effects of Altered Offshore Food Webs on Coastal Ecosystems
Emphasize the Need for Cross-Ecosystem Management. Ambio 40: 786–797.EU
Europarådet, 2000. Europeiska landskapskonventionen.
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?docu
mentId=09000016802f3fbe.
Folkhälsomyndigheten, 2019. Folkhälsopolitikens åtta målområden.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsoarbete/folkhalsopolitikens-mal/de-attamalomradena-inom-folkhalsopolitiken/.
Havs- och vattenmyndigheten, 2007. Värdefulla kulturmiljöer under havsytan i svensk
kust och skärgård http://swedishepa.se/Documents/publikationer/620-5566-6.pdf
Havs- och vattenmyndigheten, 2012a. God havsmiljö 2020 Marin strategi för
Nordsjön och Östersjön. Del 1: Inledande bedömning av miljötillstånd och
socioekonomisk analys. Göteborg. Havs- och vattenmyndigheten.
Havs- och vattenmyndigheten, 2012b. God havsmiljö 2020 Marin strategi för
Nordsjön och Östersjön. Del 2: God miljöstatus och miljökvalitetsnormer. Göteborg.
Havs- och vattenmyndigheten.
Havs- och vattenmyndigheten, 2012c. Marine tourism and recreation in Sweden - A
study for the Economic and Social Analysis of the Initial Assessment of the Marine
Strategy Framework Directive. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:2.
Hav- och vattenmyndigheten, 2014. God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön
och Östersjön. Åtgärdsprogram för havsmiljön. Bakgrund och förutsättningar.
Havs- och vattenmyndigheten, 2015a. Förslag till inriktning för havsplaneringen med
avgränsning av miljöbedömningen. Göteborg. Havs- och vattenmyndigheten.

- 108 -

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN

Havs- och vattenmyndigheten, 2015b. Havsplanering - Nuläge 2014. Rapport
2015:2. Göteborg. Havs- och vattenmyndigheten.
Havs- och vattenmyndigheten, 2015c. Miljökonsekvensbeskrivning av God Havsmiljö
2020, Marin strategi för Nordsjön och Östersjön. Del 4: Åtgärdsprogram för
havsmiljön. Dnr 3563-14.
Havs- och vattenmyndigheten, 2018. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 20182023.
Havs- och vattenmyndigheten, 2019a. Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och
Västerhavet. Förslag till regeringen 2019-12-16.
Havs- och vattenmyndigheten, 2019b. Miljökonsekvensbeskrivning av havsplaner för
Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet Underlag till regeringen 2019-12-16.
Havs- och vattenmyndigheten, 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön
(2018-2023) - Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027.
Förslag daterat september 2020.
Havsmiljöinstitutet, 2016a. Havet 2015/2016 – om miljötillståndet i svenska
Havsområden. Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.
HELCOM (2015). Regional Action Plan for Marine Litter in the Baltic Sea. 20
pp.IPCC (2019). Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing
Climate. URL: https://www.ipcc.ch/srocc/. Access date: 29 July 2020.
HVMFS 2012:18. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om
vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för
Nordsjön och Östersjön
Kemi, 2020. Sveriges miljömål. Giftfri miljö.
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/giftfri-miljo/.
Naturvårdsverket, 2005. Landmiljöer i kust och skärgård
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5482-1.pdf?pid=3103
Naturvårdsverket, 2019a. Uppföljning av målen för friluftslivspolitiken 2019. Rapport
6904.
Naturvårdsverket, 2019b. Miljökvalitetsmålen. Frisk luft.
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sverigesmiljomal/Miljokvalitetsmalen/Frisk-luft/.
OSPAR. 2009. Marine litter in the North-East Atlantic Region: Assessment and
priorities for response. London, United Kingdom.
OSPAR (2014). Marine litter regional action plan.

- 109 -

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN

SCB, 2019. Vattenbruk 2018. Sveriges officiella statistik - statistiska meddelanden
JO 60 SM 1901.
SGU, 2017. Förutsättningar för utvinning av marin sand och grus i Sverige. Uppdrag
enligt SGUs regleringsbrev 2016. Diarie-nr: 21-2973/2015.
Therivel, R., 2010. Strategic Environmental Assessment in Practice. Andra utgåvan,
Earthscan.
Wijkmark, N. & Enhus, C., 2015. Metodbeskrivning för framtagande av GIS-karta för
en nationellt övergripande bild av marin grön infrastruktur. AquaBiota Water
Research AB.
Östersjöcentrum (2020a). Åtgärder stärker Östersjöns miljö – även i ett förändrat
klimat. Policy Brief, Juni 2020, Stockholms Universitet. URL:
https://www.su.se/polopoly_fs/1.502647.1591608098!/menu/standard/file/A%CC%8A
tga%CC%88rder%20sta%CC%88rker%20O%CC%88stersjo%CC%88ns%20miljo%
CC%88%20%E2%80%93%20a%CC%88ven%20i%20ett%20fo%CC%88ra%CC%8
8ndrat%20klimat.pdf. Hämtat: 29 July 2020.
Östersjöcentrum (2020b). Framtidens Östersjön – påverkan av övergödning och
klimatförändringar. Rapport 2020/2, Stockholms Universitet. URL:
https://www.su.se/polopoly_fs/1.503410.1591703924!/menu/standard/file/Framtidens
%20O%CC%88stersjo%CC%88n.pdf. Hämtat: 29 July 2020.
Östman, Ö., Eklöf, J., Eriksson, B.K., Olsson, J., Moksnes, P-O & Bergström, U.
2016. Metaanalysis reveals top-down processes are as strong as bottom-up effects
in North Atlantic coastal food webs. Journal of Applied Ecology 53:1138-1147.

- 110 -

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN

Bilaga A: Bedömningsgrunder
I denna bilaga beskrivs utifrån vilka grunder bedömningen av åtgärdernas påverkan
på aspekterna i miljöbalken har gjorts.

Vatten
Bedömningarna av måluppfyllanden utgår ifrån miljökvalitetsmålen för Giftfri miljö
samt Hav i balans samt levande kust och skärgård. Till grund för bedömningarna för
varje åtgärd ligger miljökvalitetsnormerna i HVMFS 2012:18. De miljökvalitetsnormer
som bedömts relevanta för aspekten presenteras i tabellen nedan. Varje åtgärd har
bedömts utifrån den enskilda åtgärdens möjlighet till måluppfyllelse för relevant
miljökvalitetsnorm och summeras sedan i den samlade bedömningen (se kap. 7).
Tabell 10. Bedömningsgrunder för aspekten Vatten, HVMFS 2012:18, samt uppdaterade 2018:18.
MKN

Beskrivning

A1

Tillförsel av näringsämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den
inte orsakar koncentrationer av kväve och fosfor i havsmiljön som förhindrar
att god miljöstatus uppnås.

B1

Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den inte
orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås.

D3

Permanenta förändringar av hydrografiska förhållanden som beror på
storskaliga verksamheter, enskilda eller samverkande, får inte påverka
biologisk mångfald och ekosystem negativt.

E1

Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från skräp.

I enlighet med 19 § 4 havsmiljöförordningen (2010:1341) tillämpas dock inte
normerna A.1, B.1, D.1, D.2 och D.3 i kustvatten, eftersom de aspekter som rör
kustvattnets kvalitet omfattas av vattenmiljödirektivet.
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Biologisk mångfald
Bedömningarna av måluppfyllanden utgår ifrån miljökvalitetsmålen för Giftfri miljö
samt Ett rikt växt- och djurliv. Till grund för bedömningarna för varje åtgärd ligger
Miljökvalitetsnormerna, HVMFS 2012:18. De miljökvalitetsnormer som bedömts
relevanta för denna aspekt presenteras i tabellen nedan. Varje åtgärd har bedömts
utifrån den enskilda åtgärdens möjlighet till måluppfyllelse för relevant
miljökvalitetsnorm och summeras sedan i den samlade bedömningen (se kap. 7).
Tabell 11. Bedömningsgrunder för aspekten Biologisk mångfald, HVMFS 2018:18.
MKN

Beskrivning

B2

Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig verksamhet får inte
orsaka negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem.

C1

Havsmiljön ska vara fri från avsiktligt nyutsatta eller flyttade främmande arter
och stammar, samt främmande arter spridda på annat sätt genom mänsklig
verksamhet, som riskerar att negativt påverka den genetiska eller biologiska
mångfalden eller ekosystemets funktion.

C3

Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som
påverkas av fiske har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek
som garanterar deras långsiktiga hållbarhet.

C4

Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället ska
möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls.

D1

Den av mänsklig verksamhet opåverkade havsbottenarealen ska ha en
omfattning som ger förutsättningar för att upprätthålla bottnarnas struktur och
funktion för respektive livsmiljötyp.

D2

Arealen av biogena substrat ska bibehållas eller öka.

D3

Permanenta förändringar av hydrografiska förhållanden som beror på
storskaliga verksamheter, enskilda eller samverkande, får inte påverka
biologisk mångfald och ekosystem negativt.

E2

Mänskliga verksamheter ska inte orsaka skadligt impulsivt ljud i marina
däggdjurs utbredningsområden under tidsperioder då djuren är känsliga för
störning. (HVMFS 2018:18)

I enlighet med 19 § 4 havsmiljöförordningen (2010:1341) tillämpas dock inte
normerna A.1, B.1, D.1, D.2 och D.3 i kustvatten, eftersom de aspekter som rör
kustvattnets kvalitet omfattas av vattenmiljödirektivet.
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Jord
Bedömningarna av måluppfyllanden utgår ifrån miljökvalitetsmålen för Giftfri miljö. Till
grund för bedömningarna av samtliga åtgärder ligger Miljökvalitetsnormerna, HVMFS
2012:18. De miljökvalitetsnormer som bedömts relevanta för aspekten Jord
presenteras i tabellen nedan. Varje åtgärd har bedömts utifrån den enskilda
åtgärdens möjlighet till måluppfyllelse för relevant miljökvalitetsnorm och summeras
sedan i den samlade bedömningen (se kap. 7).
Tabell 12. Bedömningsgrunder för aspekten Jord, HVMFS 2012:18, samt uppdaterade 2018:18.
MKN

Beskrivning

A1

Tillförsel av näringsämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den
inte orsakar koncentrationer av kväve och fosfor i havsmiljön som förhindrar
att god miljöstatus uppnås.

B1

Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den inte
orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås.

C1

Havsmiljön ska vara fri från avsiktligt nyutsatta eller flyttade främmande arter
och stammar, samt främmande arter spridda på annat sätt genom mänsklig
verksamhet, som riskerar att negativt påverka den genetiska eller biologiska
mångfalden eller ekosystemets funktion.

D1

Den av mänsklig verksamhet opåverkade havsbottenarealen ska ha en
omfattning som ger förutsättningar för att upprätthålla bottnarnas struktur och
funktion för respektive livsmiljötyp.

D2

Arealen av biogena substrat ska bibehållas eller öka.

D3

Permanenta förändringar av hydrografiska förhållanden som beror på
storskaliga verksamheter, enskilda eller samverkande, får inte påverka
biologisk mångfald och ekosystem negativt.

E1

Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från skräp.

I enlighet med 19 § 4 havsmiljöförordningen (2010:1341) tillämpas dock inte
normerna A.1, B.1, D.1, D.2 och D.3 i kustvatten, eftersom de aspekter som rör
kustvattnets kvalitet omfattas av vattenmiljödirektivet.
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Kulturmiljö
Till grund för bedömningarna ligger bland annat de nationella kulturmiljömålen som
anger att en mångfald av kulturmiljöer ska bevaras, användas och utvecklas. Arbetet
med kulturmiljö ska även främja människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och
möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.
Med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser ska
kulturmiljöarbetet även bidra till ett inkluderande samhälle och främja en helhetssyn
på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i
samhällsutvecklingen. Bedömningen av åtgärdernas påverkan aspekten Kulturmiljö
har även gjorts utifrån följande mål och ett urval av relevanta preciseringar:
Miljömålet God bebyggd miljö
•

Preciseringen God vardagsmiljö innebär bland annat att den bebyggda miljön
ska utgå från och stödja människans behov, ge skönhetsupplevelser och
trevnad.

•

Preciseringen Kulturvärden i bebyggd miljö framhäver att det kulturella,
historiska och arkitektoniska arvet i form av bland annat platser och landskap
ska bevaras, används och utvecklas.

Miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård
•

Preciseringen Bevarade natur- och kulturmiljövärden innebär att havs-, kustoch skärgårdslandskapens natur- och kulturvärden ska bevaras och
förutsättningar ska finnas för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.

•

Preciseringen Kulturlämningar under vatten understryker att tillståndet ska
vara oförändrat för kulturhistoriska lämningar under vattnet.

Slutligen ligger Havs- och vattenmyndighetens vägledande strategi för arbete med
kulturmiljöfrågor som grund för bedömningarna. Strategin innebär bland annat att
Havs- och vattenmyndigheten ska fortsatt beakta fornlämningar och värdefulla
kulturmiljöer inom sitt arbete med bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av
sjöar, vattendrag och hav samt hållbar förvaltning av fiskeresurserna.

Landskap
Till grund för bedömningarna ligger den europeiska landskapskonventionen som är
ratificerad av Sverige. Landskapskonventionen understryker att landskapens kvalitet
och mångfald utgör en gemensam resurs och att det är viktigt att samarbeta om
skydd, förvaltning och planering av denna resurs. Parterna i konventionens erkänner
att landskapet är betydelsefullt som uttryck för en mångfald av kultur- och naturarv
samt en grund för människans identitet. Konventionen framhäver att landskapet
spelar en viktig roll av allmänt intresse på det kulturella, ekologiska, miljömässiga och
sociala planet (Europarådet, 2000). Bedömningen av åtgärdernas påverkan aspekten
Landskap har även gjorts utifrån följande mål och ett urval av relevanta preciseringar:
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Miljömålet God bebyggd miljö
•

Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla
byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras,
används och utvecklas.

Miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård
•

Havs-, kust- och skärgårdslandskapens natur- och kulturvärden är bevarade
och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.

Befolkning och människors hälsa
Bedömningen av åtgärdernas påverkan på befolkning och människors hälsa har
gjorts utifrån följande mål och ett urval av relevanta preciseringar:
Miljömålet Giftfri miljö
•
•
•

•

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar
ska inte vara skadlig för människor eller den biologiska mångfalden.
Användningen av särskilt farliga ämnen ska så långt som möjligt upphöra
Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper ska vara
mycket liten och uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest
betydande av dessa ämnen och deras nedbrytningsprodukter ska vara
tillgängliga
Förorenade områden ska åtgärdas i så stor utsträckning att de inte utgör något
hot mot människors hälsa eller miljön

Miljömålet God bebyggd miljö
• Det ska finnas natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen
med god kvalitet och tillgänglighet
Friluftsmålen
• Alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av naturlandskapet
• Det ska finnas tillgång till natur för friluftslivet
• Det ska finnas tillgång till attraktiv natur i och i närheten av tätorter. Allmänheten
ska ha tillgång till grönområden och ett tätortsnära landskap med höga frilufts-,
natur- och kulturmiljövärden.
• Friluftsliv och turism bidrar till att stärka den lokala och regionala attraktiviteten
och medverkar till en stark, hållbar utveckling och regional tillväxt
• Naturområden ska göras attraktiva för friluftsliv och rekreation
• Det ska finnas goda förutsättningar för att människor regelbundet kan vara fysiskt
aktiva i natur- och kulturlandskapet.
Nationellt folkhälsopolitiskt mål
•

Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
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Luft
Bedömningen av åtgärdernas påverkan på luft har gjorts utifrån
miljömålspreciseringarna för miljömålet Frisk luft, vilka är följande:
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

Halten av bensen ska inte överstiga 1 mikrogram per kubikmeter luft beräknat
som ett årsmedelvärde
Halten av bens(a)pyren ska inte överstiga 0,0001 mikrogram per kubikmeter luft
(0,1 nanogram per kubikmeter luft) beräknat som ett årsmedelvärde
Halten av butadien ska inte överstiga 0,2 mikrogram per kubikmeter luft beräknat
som ett årsmedelvärde
Halten av formaldehyd ska inte överstiga 10 mikrogram per kubikmeter luft
beräknat som ett timmedelvärde
Halten av partiklar (PM2,5) ska inte överstiga 10 mikrogram per kubikmeter luft
beräknat som ett årsmedelvärde eller 25 mikrogram per kubikmeter luft beräknat
som ett dygnsmedelvärde
Halten av partiklar (PM10) ska inte överstiga 15 mikrogram per kubikmeter luft
beräknat som ett årsmedelvärde eller 30 mikrogram per kubikmeter luft beräknat
som ett dygnsmedelvärde
Halten av marknära ozon ska inte överstiga 70 mikrogram per kubikmeter luft
beräknat som ett åttatimmarsmedelvärde eller 80 mikrogram per kubikmeter luft
räknat som ett timmedelvärde
Ozonindex ska inte överstiga 10 000 mikrogram per kubikmeter luft under en
timme beräknat som ett AOT40-värde under perioden april–september
Halten av kväveoxid ska inte överstiga 20 mikrogram per kubikmeter luft beräknat
som ett årsmedelvärde eller 60 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett
timmedelvärde (98-percentil)
Korrosion på kalksten ska understiga 6,5 mikrometer per år.

Klimat
Bedömningsgrunderna för aspekten klimat har operationaliserats utifrån ifrån
preciseringen av miljökvalitetsmålet Begränsad Klimatpåverkan och dess etappmål.
Precisering: Den globala medeltemperaturökningen begränsas till långt under 2
grader Celsius över förindustriell nivå och ansträngningar görs för att hålla ökningen
under 1,5 grader Celsius över förindustriell nivå. Sverige ska verka internationellt för
att det globala arbetet inriktas mot detta mål.
Etappmål 2030: Minskade utsläpp av växthusgaser utanför utsläppshandeln till
senast år 2030 - Växthusgasutsläppen i Sverige i ESR-sektorn bör senast år 2030
vara minst 63 procent lägre än utsläppen år 1990. Högst åtta procentenheter av
utsläppsminskningarna får ske genom kompletterande åtgärder.
Sett till åtgärdsprogrammets utformning utgår många av bedömningarna från de
indirekta effekterna av respektive åtgärd.
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Tabell 13. Bedömningsgrunder för aspekten klimat.
Bedömningsgrund

Skala

Kriterium

Åtgärderna i
åtgärdsprogrammet
ska bidra till att
minska CO2-utsläppen
från den marina
sektorn sett till havens
förutsättningar att
bidra till att minska
halten av
växthusgaser i
atmosfären

Bidrar i hög grad till
måluppfyllelse

Åtgärderna innebär en CO2-sänka

Bidrar i viss grad till
måluppfyllelse

Åtgärderna innebär att utsläppen av
CO2 minskar jämfört med nuläget

Varken bidrar eller motverkar till
måluppfyllelse

Åtgärderna genererar inte några CO2
utsläpp jämfört med nuläget alternativt
är inte relevant för denna aspekt.

Motverkar i viss grad
måluppfyllelse

Åtgärderna innebär att CO2 inte minskar
jämfört med nuläget

Motverkar i hög grad
måluppfyllelse

Åtgärderna innebär att CO2 ökar jämfört
med nuläget

Bidrar i hög grad till
måluppfyllelse

Åtgärderna bedöms tydligt bidra till en
utveckling av energieffektiva lösningar

Bidrar i viss grad till
måluppfyllelse

Åtgärderna bedöms ha en potential att
bidra till en utveckling av energieffektiva
lösningar

Varken bidrar eller motverkar till
måluppfyllelse

Åtgärden bedöms inte påverka den
specifika miljöaspekten

Motverkar i viss grad
måluppfyllelse

Åtgärderna bedöms inte bidra till någon
utveckling av energieffektiva lösningar

Motverkar i hög grad
måluppfyllelse

Åtgärderna bedöms motverka
utvecklingen av energieffektiva lösningar

Bidrar i hög grad till
måluppfyllelse

Åtgärderna bedöms tydligt bidra till en
utveckling av klimatanpassade lösningar

Bidrar i viss grad till
måluppfyllelse

Åtgärderna bedöms ha en potential att
bidra till en utveckling av
klimatanpassade lösningar

Varken bidrar eller motverkar till
måluppfyllelse

Åtgärden bedöms inte påverka den
specifika miljöaspekten

Motverkar i viss grad
måluppfyllelse

Åtgärderna bedöms inte bidra till någon
utveckling av klimatanpassade lösningar

Motverkar i hög grad
måluppfyllelse

Åtgärderna bedöms motverka
utvecklingen av klimatanpassade
lösningar

Åtgärderna i
åtgärdsprogrammet
ska bidra till en
utveckling av
energieffektiva
lösningar utifrån ett
livscykelperspektiv

Åtgärderna i
åtgärdsprogrammet
ska bidra till
klimatanpassade
lösningar
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Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar
Bedömningsgrunderna för aspekten Hushållning med naturresurser och materiella
tillgångar har operationaliserats utifrån ifrån två av preciseringarna av
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och dess etappmål samt 3 kap. 5 § och 8 § i
miljöbalken.
Precisering: Hushållning med energi och naturresurser - Hushållning med energi och
naturresurser – Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker
på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att
främst förnybara energikällor används."
Hållbar avfallshantering – Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att
använda för konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det
avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan
på och risker för hälsa och miljö minimeras.
3 kap. 5 § miljöbalken: Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen
eller yrkesfisket eller för vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande.
3 kap. 8 § miljöbalken: Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för
anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution,
kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
sådana anläggningar.
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Tabell 14. Bedömningsgrunder för aspekten Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar.
Bedömningsgrund

Skala

Kriterium

Åtgärdsprogrammet
ska verka för en
begränsad
användning av ändliga
resurser

Bidrar i hög grad till
måluppfyllelse

Inga naturresurser kommer att
användas som ett resultat av åtgärden

Bidrar i viss grad till
måluppfyllelse

Vissa naturresurser kommer att
användas som ett resultat av åtgärden

Varken bidrar eller motverkar till
måluppfyllelse

Åtgärden bedöms inte påverka den
specifika miljöaspekten

Motverkar i viss grad
måluppfyllelse

Naturresurser kommer att användas
som ett resultat av åtgärden

Motverkar i hög grad
måluppfyllelse

Mycket naturresurser kommer att
användas som ett resultat av åtgärden

Bidrar i hög grad till
måluppfyllelse

Åtgärden tar inga områden som
identifierats som viktiga för utvinning av
marin sand och grus eller energi i
anspråk

Bidrar i viss grad till
måluppfyllelse

Åtgärden tar ett fåtal områden som
identifierats som viktiga för utvinning av
marin sand och grus eller energi i
anspråk

Varken bidrar eller motverkar till
måluppfyllelse

Åtgärden bedöms inte påverka den
specifika miljöaspekten

Motverkar i viss grad
måluppfyllelse

Åtgärden tar områden som identifierats
som viktiga för utvinning av marin sand
och grus eller energi i anspråk

Motverkar i hög grad
måluppfyllelse

Åtgärden tar stora områden som
identifierats som viktiga för utvinning av
marin sand och grus eller energi i
anspråk.

Bidrar i hög grad till
måluppfyllelse

Åtgärden innebär en stor reducering av
avfall

Bidrar i viss grad till
måluppfyllelse

Åtgärden innebär en viss reducering av
avfall

Varken bidrar eller motverkar till
måluppfyllelse

Åtgärden bedöms inte påverka den
specifika miljöaspekten

Motverkar i viss grad
måluppfyllelse

Åtgärden innebär att avfall uppstår

Motverkar i hög grad
måluppfyllelse

Åtgärden innebär att mycket avfall
uppstår

Åtgärdsprogrammet
ska så långt som
möjligt undvika
negativa
konsekvenser för
framtida utvinning av
naturresurser

Åtgärdsprogrammet
ska verka för en
minimerad uppkomst
av avfall
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Miljökonsekvensbeskrivning
av uppdateringen av åtgärdsprogrammet för
havsmiljön
Denna rapport sammanfattar resultatet av den strategiska miljöbedömningen av
uppdateringen av åtgärdsprogrammet för havsmiljön.

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.

Från: Liisa Viinamäki För M Naturmiljöenheten
Skickat: den 5 februari 2021 11:27
Till: M Naturmiljöenheten
Kopia: Magnus Bergström
Ämne: Remiss av SOU 2020:73 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i
skogen - Svar senast 30/4 2021
SOU 2020:73:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentligautredningar/2020/11/sou-202073/
Skogsutredningens slutbetänkande ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och
naturvård i skogen” (SOU 2020:73)
Remissinstanser enl bifogat missiv.
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Promemorians huvudsakliga
innehåll

I promemorian lämnas förslag till en förordning om tillfälligt
statsbidrag till enskilda kommuner och regioner som är i behov av
att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans och en god
ekonomisk hushållning. Enligt förslaget ska bidraget få ges till en
kommun eller region som vid utgången av 2019 hade en svag
ekonomi och som har behov av att vidta en eller flera
omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder inom sin verksamhet i syfte att främja en ekonomi i balans och en god ekonomisk
hushållning.
Kommuner och regioner ska enligt förslaget få ansöka om bidrag.
En ansökan ska bl.a. innehålla en redovisning av det ekonomiska
läget, vilka åtgärder som bidraget söks för och uppskattade
kostnader. Det föreslås att det ska finnas ett särskilt beslutsorgan
hos Kammarkollegiet, Delegationen för kommunal ekonomi i
balans, som ska pröva frågor om bidragen.
Delegationen ska bl.a. bedöma om de åtgärder som anges i en
ansökan är lämpliga för att främja en ekonomi i balans och en god
ekonomisk hushållning eller om det finns mer ändamålsenliga
åtgärder. Kommuner och regioner som har en högre skattesats än
genomsnittet ska enligt förslaget prioriteras bland inkomna
ansökningar. Bidrag ska få ges som hel- eller delfinansiering och
betalas ut i två delar. Vidare föreslås bestämmelser om att ett bidrag
i vissa fall inte ska betalas ut och att det ska kunna återkrävas.
Förordningen om tillfälligt statsbidrag till enskilda kommuner
och regioner föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021 och upphöra
vid utgången av 2024.
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2

Författningsförslag

2.1

Förslag till förordning om tillfälligt statsbidrag
för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans

Härigenom förskrivs följande.
Inledande bestämmelser
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
som får ges till kommuner och regioner med svag ekonomi.
Bidrag får ges i mån av tillgång på medel.
2 § Syftet med bidraget är att genom omstrukturerings- eller
effektiviseringsåtgärder i verksamheten främja en ekonomi i balans
och en god ekonomisk hushållning i kommuner och regioner.
3 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen.
Förutsättningar för bidrag
4 § Bidrag får ges till en kommun eller region som vid utgången av
2019 hade en svag ekonomi och som har behov av att inom sin
verksamhet vidta en eller flera omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder som främjar en ekonomi i balans och en god
ekonomisk hushållning.
5 § Med svag ekonomi enligt denna förordning avses att en
kommun eller region uppfyller minst två av följande kriterier:
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1. Det redovisade balanskravsresultatet var negativt i minst två
år under perioden 2015–2019.
2. Den kommunala koncernen redovisade ett negativt resultat
i minst två år under perioden 2015–2019.
3. Soliditeten, inklusive pensionsförmåner intjänade före 1998,
var negativ vid utgången av 2019.
Med balanskravsresultat och kommunal koncern avses i denna
förordning detsamma som i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.
6 § Bidrag får inte ges för åtgärder som kommunen eller regionen
fått annat statligt stöd för.
Ansökan om bidrag
7 § Hos Kammarkollegiet finns ett särskilt beslutsorgan,
Delegationen för kommunal ekonomi i balans, som prövar frågor
om bidrag enligt denna förordning.
8 § En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ges in till
Delegationen för kommunal ekonomi i balans senast vid den
tidpunkt som delegationen beslutar.
9 § En ansökan om bidrag ska innehålla en redovisning av
1. hur förutsättningarna enligt 5 § uppfylls,
2. den ekonomiska utvecklingen och det ekonomiska läget i
kommunen eller regionen i övrigt,
3. vidtagna och planerade åtgärder med anledning av den
ekonomiska situationen i kommunen eller regionen, och
4. den eller de åtgärder bidraget söks för, vad som ska uppnås
med respektive åtgärd och en uppskattad kostnad för denna.
Handläggning av ärenden om bidrag
10 § Om sökanden inte ger in de uppgifter som följer av 9 §, ska
sökanden ges tillfälle att inom viss tid komplettera ansökan.
Delegationen för kommunal ekonomi i balans får även be den

8

Ds

Författningsförslag

sökande att inom viss tid komplettera ansökan med de handlingar
och övriga uppgifter som den behöver för att pröva ansökan.
11 § Delegationen för kommunal ekonomi i balans ska bedöma om
den eller de omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder som
bidrag söks för är lämpliga för att uppnå syftet som anges i 2 §, eller
om det finns mer ändamålsenliga åtgärder som bidrag i stället bör
ges för.
Om delegationen bedömer att andra omstrukturerings- eller
effektiviseringsåtgärder än de sökta är mer ändamålsenliga att bevilja
bidrag för, ska delegationen kommunicera sin bedömning till den
sökande och ge kommunen eller regionen tillfälle att inom viss tid
yttra sig över bedömningen och vid behov justera sin ansökan.
Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera sin
ansökan enligt 10 § eller om något yttrande inte kommer in i tid, får
delegationen pröva ansökan i befintligt skick.
12 § När Delegationen för kommunal ekonomi i balans ska fördela
bidrag ska den prioritera mellan inkomna ansökningar som uppfyller
kraven enligt 5 § och ge företräde till de kommuner eller regioner
och har en skattesats som överstiger den genomsnittliga kommunala
respektive regionala skattesatsen för riket.
Beslut om bidrag
13 § I ett beslut om bidrag ska Delegationen för kommunal
ekonomi i balans särskilt ange
1. bidragsbeloppets storlek,
2. vilken eller vilka åtgärder som bidraget ges för,
3. under vilken period åtgärderna ska vidtas,
4. hur och när bidragsmottagaren ska redovisa enligt 15 §, och
5. övriga villkor som behövs för att tillgodose bidragets syfte.
14 § Bidrag får ges som hel- eller delfinansiering av åtgärder som
omfattas av ansökan.

9

Författningsförslag

Ds

Redovisning av mottaget bidrag
15 § Den som har beviljats bidrag ska vid den tidpunkt och på det
sätt som anges i beslutet om bidrag ge in en redovisning till
Delegationen för kommunal ekonomi i balans över hur bidraget har
använts.
En slutredovisning ska innehålla uppgifter om de genomförda
åtgärderna och kostnaden för respektive genomförd åtgärd.
En delredovisning ska innehålla uppgifter om hur genomförandet
av de åtgärder som bidraget avser fortskrider.
Utbetalning av bidrag
16 § Bidrag betalas ut av Kammarkollegiet.
En fjärdedel av bidraget betalas ut av Kammarkollegiet i samband
med att Delegationen för kommunal ekonomi i balans beslutar om
bidrag.
Resterande del av bidraget betalas ut av Kammarkollegiet efter att
en slutredovisning enligt 15 § har getts in till delegationen.
Utbetalningen ska göras senast två månader efter att slutredovisningen getts in.
17 § Delegationen för kommunal ekonomi i balans ska besluta att
ett bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om
1. bidraget har beviljats på felaktiga grunder eller med för högt
belopp,
2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats,
3. bidraget har använts för annat ändamål än det har beviljats
för, eller
4. ett villkor för bidraget inte har följts.
Återbetalningsskyldighet och återkrav av bidrag
18 § En kommun eller region som har tagit emot bidrag är
återbetalningsskyldig om det finns grund för det enligt 17 §.
19 § Om en kommun eller region är återbetalningsskyldig, ska
Delegationen för kommunal ekonomi i balans besluta att helt eller
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delvis kräva tillbaka bidraget tillsammans med ränta. Om det finns
särskilda skäl får delegationen besluta att helt eller delvis sätta ned
kravet på återbetalning eller räntan.
Återkrav och ränta betalas in till Kammarkollegiet.
20 § På bidrag som krävs tillbaka ska ränta betalas från och med
den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har
fattats. Räntesatsen ska vid varje tidpunkt överstiga statens
utlåningsränta med två procentenheter.
Överklagande
21 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
1.
2.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.
Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2024.
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Förslag till förordning om ändring i förordning
(2007:824) med instruktion för
Kammarkollegiet

Härigenom föreskrivs att det i förordningen (2007:824) med
instruktion för Kammarkollegiet ska införas två nya paragrafer, 15 a
och 15 b §§, och närmast före 15 a § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Delegationen för
ekonomi i balans

kommunal

15 a §
Inom myndigheten finns ett
särskilt beslutsorgan som benämns
Delegationen för kommunal
ekonomi i balans.
Delegationen har till uppgift
att pröva frågor om bidrag enligt
förordning (2021:000) om tillfälligt statsbidrag för kommunala
åtgärder för en ekonomi i balans.
15 b §
Delegationen består av en
ordförande och högst fyra andra
ledamöter.
Regeringen utser ordförande
och övriga ledamöter för en
bestämd tid. Delegationen är
beslutför när ordföranden och
minst hälften av övriga ledamöter
är närvarande.
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.
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Tillfälligt statligt bidrag till vissa
kommuner och regioner

3.1

Behov av ett tillfälligt statligt bidrag till vissa
kommuner och regioner

Generella statsbidrag ska vara utgångspunkten i den ekonomiska
styrningen av kommunsektorn, dvs. kommuner och regioner.
Generella statsbidrag möjliggör anpassning efter lokala och
regionala behov, vilket är särskilt viktigt i tider som dessa då
utmaningarna är stora. Samtidigt som kommunsektorn totalt
redovisat starka resultat under flera år finns det en stor spridning
mellan enskilda kommuners och regioners ekonomi. I dagsläget har
dessutom spridningen av sjukdomen covid-19 drabbat hela samhället, inte minst verksamheterna i kommuner och regioner. Detta
sätter press på ekonomin. För de kommuner och regioner som redan
före sjukdomsspridningen hade en svag ekonomi kan förutsättningarna för att möta de framtida utmaningarna vara sämre än
för andra. Det går därför inte att utesluta att det kommer att finnas
fler kommuner och regioner i framtiden, inte minst i en vikande
konjunktur, som kan få svårigheter att upprätthålla nivån på den
kommunala servicen. Kommuner och regioner ska ha goda
förutsättningar för att möta framtida utmaningar.
I budgetpropositionen för 2021 föreslog därför regeringen att
medel avsätts för att ett tillfälligt stöd ska kunna ges till vissa enskilda kommuner och regioner för att dessa ska genomföra åtgärder
för att få en ekonomi i balans och på sikt en god ekonomisk
hushållning. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag
(prop. 2020/21:1 utg.omr. 25 avsnitt 2.7.4, bet. 2020/21:FiU3, rskr.
2020/21:151).
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En delegation för kommunal ekonomi i balans
bör inrättas

Förslag: Regeringen ska inrätta en delegation som ett särskilt
beslutsorgan inom Kammarkollegiet. Delegationen för
kommunal ekonomi i balans ska ges i uppgift att pröva frågor om
tillfälligt statligt bidrag till vissa kommuner och regioner.
Delegationen ska bestå av en ordförande och högst fyra andra
ledamöter. Regeringen ska utse en ordförande och andra
ledamöter för en bestämd tid. Delegationen ska vara beslutsför
när ordföranden och minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Skälen för förslaget: För hanteringen av ett statligt bidrag till
vissa enskilda kommuner och regioner aviserade regeringen i
budgetpropositionen för 2021 att det ska tillsättas en delegation som
ska arbeta under perioden 2021–2024.
En delegation kan inrättas inom en befintlig myndighet, antingen
som ett särskilt beslutsorgan eller som en nämndmyndighet med den
befintliga myndigheten som värdmyndighet. Den befintliga
myndigheten kan då ges i uppgift att ansvara för handläggande och
administrativa uppgifter åt beslutsorganet eller nämndmyndigheten.
Den delegation som aviserades i budgetpropositionen ska arbeta
med beslut om statsbidrag under en begränsad tid, och bör inrättas
som ett särskilt beslutsorgan inom Kammarkollegiet. Delegationen
kommer därmed att ansvara självständigt för sina beslut. Kammarkollegiet bör ges i uppgift att ansvara för handläggande och
administrativa uppgifter åt delegationen, och bestämmelser om
delegationens ansvar och organisation bör därför regleras i
förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet.
Delegationen bör få till uppgift att pröva frågor om sådana bidrag
som föreslås i denna promemoria, och den bör kallas Delegationen
för kommunal ekonomi i balans. Delegationen bör bestå av högst
fem ledamöter, inklusive ordföranden, som alla bör utses av
regeringen.
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Förutsättningar för bidrag

Förslag: Bidrag ska få ges till en kommun eller region som vid
utgången av 2019 hade en svag ekonomi och som har behov av att
inom sin verksamhet vidta en eller flera omstrukturerings- eller
effektiviseringsåtgärder som främjar en ekonomi i balans och en
god ekonomisk hushållning.
Med svag ekonomi enligt den föreslagna förordningen ska
avses att en kommun eller region uppfyller minst två av följande
kriterier:
1. Det redovisade balanskravsresultatet var negativt i minst två
år under perioden 2015–2019.
2. Den kommunala koncernen har redovisat ett negativt resultat
i minst två år under perioden 2015–2019.
3. Soliditeten, inklusive pensionsförmåner intjänade före 1998,
var negativ vid utgången av 2019.
De definitioner av balanskravsresultat och kommunal koncern
som anges i lagen om kommunal bokföring och redovisning ska
tillämpas i den föreslagna förordningen.
Bidrag ska inte få beviljas för åtgärder som kommunen eller
regionen fått annat statligt stöd för.
Skälen för förslaget
Bidrag till kommuner och regioner med svag ekonomi
Ett tillfälligt bidrag till vissa kommuner och regioner med svag
ekonomi, för omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder inom
sin verksamhet, kan vara ett sätt att stödja deras väg mot en ekonomi
i balans och en god ekonomisk hushållning. Bidrag bör dock inte få
ges för åtgärder som kommunen eller regionen fått annat statligt
bidrag för.
Bidrag bör kunna beviljas kommuner och regioner som har en
svag ekonomi, dvs. inte har en ekonomi i balans eller en god
ekonomisk hushållning. Om en kommun eller region redovisar ett
negativt balanskravsresultat, ett negativt resultat för den kommunala
koncernen eller har en negativ soliditet är det en indikation på att
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kommunen eller regionen inte har en ekonomi i balans eller en god
ekonomisk hushållning.
Balanskravet anger den lägsta godtagbara resultatnivån på kort
sikt och innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Vid
bedömning av om balanskravet uppnåtts eller inte, beräknas balanskravsresultatet enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om kommunal
bokföring och redovisning, förkortad LKBR, genom att årets
resultat justeras för vissa poster. Resultatet justeras dels för
realisationsvinster och förluster samt för orealiserade vinster och
förluster i värdepapper, dels för förändring av resultatutjämningsreserven. Om balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är
negativt är huvudregeln att det ska återställas under de närmast
följande tre åren.
Om en kommunal koncern i de sammanställda räkenskaperna
redovisat ett negativt resultat indikerar även detta att en kommun
eller en region har en svag ekonomi. Med en kommunal koncern
avses enligt definitionen i 2 kap. 6 § LKBR kommunen eller regionen
tillsammans med de kommunala koncernföretagen. Enligt definitionen i 2 kap. 5 § samma lag är de kommunala koncernföretagen
företag som kommunen eller regionen har ett varaktigt betydande
inflytande över. Kommunala koncernföretag som har ekonomiska
problem kan innebära dels att den kommunala koncernen redovisar
ett negativt resultat, dels att kommunen eller regionen måste infria
borgensåtaganden eller stödja företagen ekonomiskt med aktieägartillskott eller driftbidrag. Sammantaget kan detta leda till att
kommuner och regioner med kommunala koncernföretag som har
ekonomiska problem får en svag ekonomi.
Soliditet är ett vanligt förekommande finansiellt mått som anger
hur stor andel av tillgångarna som finansierats med eget kapital.
Detta mått visar den finansiella styrkan på lång sikt. Kommuner och
regioner som har en negativ soliditet har inte klarat av att finansiera
sina tillgångar med egna medel, utan har behövt lånefinansiera dessa.
Detta beror i sin tur på att kommunen eller regionen redovisat svaga
eller negativa resultat. Pensionsförmåner som intjänats före 1998
och som redovisas som en ansvarsförbindelse enligt 6 kap. 4 § LKBR
utgör en stor post som påverkar kommunsektorns årliga kostnader.
Därför är soliditeten inklusive hela pensionsåtagandet ett lämpligt
kriterium för att avgöra om en kommun eller en region har en svag
ekonomi.
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Det föreslagna statsbidraget bör kunna ges till kommuner och
regioner som har en särskild ansträngd ekonomi och som vid upprepade tillfällen, och trots en period av högkonjunktur, inte förmått
att uppfylla balanskravet eller kravet på god ekonomisk hushållning.
Det är vidare angeläget att en kommun eller region inte ska kunna
anpassa sin bokföring i syfte att omfattas av kriterierna som föreslås
för att få söka detta bidrag. Därför bör endast ekonomiskt utfall
fram t.o.m. 2019 beaktas. Mot bakgrund av detta bör kriterierna för
svag ekonomi enligt denna förordning vara att kommunen eller
regionen under minst två år under en femårsperiod redovisat
negativa balanskravsresultat, under minst två år under en
femårsperiod redovisat negativa resultat för den kommunala
koncernen eller vid utgången av 2019 haft en negativ soliditet
inklusive hela pensionsåtagandet, dvs. även pensionsförmåner som
intjänats före 1998. En kombination av minst två av dessa kriterier
bör krävas för att en sökande ska anses ha en svag ekonomi och
kunna beviljas bidrag.
Bidraget får ges för omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder
Bidraget bör få ges till en kommun eller region för att den ska vidta
omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder inom sin verksamhet i syfte att nå en ekonomi i balans och en god ekonomisk
hushållning. De åtgärder som bidrag kommer beviljas för kommer
troligen skilja sig åt mellan olika kommuner och regioner beroende
på deras respektive förutsättningar. Det skulle kunna röra sig om
åtgärder för att förbättra den ekonomiska styrningen som i sin tur
bidrar till ett effektivt nyttjande av resurser, eller åtgärder som
inriktar sig mot kompetensförsörjning, digitalisering eller arbetsmiljö. Det bör krävas att åtgärderna främjar kommunens eller
regionens väg mot en ekonomi i balans och en god ekonomisk
hushållning och på det sättet leder till att offentliga resurser nyttjas
mer effektivt.
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Ansökan om bidrag

Förslag: Det ska krävas att en ansökan om bidrag är skriftlig och
ges in till Delegationen för kommunal ekonomi i balans senast
vid den tidpunkt som delegationen beslutar.
En ansökan om bidrag ska innehålla en redovisning av
1. hur den sökande uppfyller förutsättningarna för att anses ha
en svag ekonomi,
2. den ekonomiska utvecklingen och det ekonomiska läget i
kommunen eller regionen i övrigt,
3. vidtagna och planerade åtgärder med anledning av den
ekonomiska situationen i kommunen eller regionen, och
4. den eller de åtgärder bidraget söks för, vad som ska uppnås
med respektive åtgärder och uppskattad kostnad för denna.
Skälen för förslaget: För att delegationen ska kunna ta ställning
till om en kommun eller region ska beviljas bidrag behöver den
sökande komma in med relevant underlag för denna bedömning.
Bidraget bör bara kunna beviljas kommuner eller regioner med svag
ekonomi och sökanden behöver därför komma in med uppgifter
som visar den ekonomiska utvecklingen och det ekonomiska läget i
kommunen eller regionen. Bidrag bör vidare endast ges för
omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder som syftar till att
den sökande ska uppnå en ekonomi i balans och en god ekonomisk
hushållning. Den sökande behöver därför beskriva vilken eller vilka
åtgärder bidrag söks för och på vilket sätt respektive åtgärd ska leda
till att syftet med bidraget uppfylls och en uppskattad kostnad för
denna.
För att delegationen ska kunna bedöma om det är lämpligt att
bevilja bidrag för en eller flera av de sökta åtgärderna kan det vara
relevant för delegationen att få underlag om vilka åtgärder den
sökande kommunen eller regionen vidtagit, eller planerat att vidta,
med anledning av den ekonomiska situationen och för att uppnå en
ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning. Underlag om
detta bör därför ingå i ansökan.
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Handläggning av ärenden om bidrag

Förslag: Om den sökande inte lämnar de uppgifter som krävs,
ska denne ges tillfälle att inom en viss tid komplettera ansökan.
Delegationen för kommunal ekonomi i balans ska även få be den
sökande att komplettera ansökan med de handlingar och övriga
uppgifter som behövs för att pröva ansökan.
Delegationen ska bedöma om den eller de åtgärder som
bidraget söks för är lämpliga för att uppnå syftet med bidraget,
eller om det finns mer ändamålsenliga åtgärder som bidrag i
stället bör ges för. Om delegationen bedömer att andra åtgärder
än de sökta är mer ändamålsenliga att bevilja bidrag för, ska den
kommunicera sin bedömning till den sökande och ge kommunen
eller regionen tillfälle att inom viss tid yttra sig över denna
bedömning och vid behov justera sin ansökan.
Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera sin
ansökan eller om ett yttrande inte kommer in i tid ska
delegationen få pröva ansökan i befintligt skick.
Skälen för förslaget: Delegationen kan utöver de uppgifter som
anges i avsnitt 3.4 behöva andra uppgifter från kommunen eller
regionen för att kunna göra en bedömning av ansökan och bör
därför, vid behov, kunna begära in ytterligare underlag.
Om en kommun eller en region inte lämnar uppgifter som anges
i förordningen eller som särskilt efterfrågats av delegationen, bör det
krävas att sökanden ges möjlighet till att komplettera ansökan inom
viss tid. Delegationen bör innan ett beslut om bidrag fattas kunna
bedöma om den eller de åtgärder som bidraget söks för är lämpliga
för att uppnå syftet med bidraget, eller om det finns mer ändamålsenliga åtgärder som bidrag bör ges för. Det kan tänkas att en
kommun eller region söker bidrag för flera åtgärder, men att
delegationen bedömer att endast en eller några av dessa åtgärder är
lämpliga att bevilja bidrag för, eller att delegationen identifierar
andra åtgärder som skulle vara mer ändamålsenliga att vidta utifrån
bidragets syfte. Denna bedömning bör ske i nära dialog mellan
delegationen och den sökande kommunen eller regionen för att
säkerställa att åtgärden är anpassad till den sökandes förutsättningar.
Delegationen bör därför ha en skyldighet att kommunicera sin
bedömning med den sökande och samtidigt bereda denne möjlighet
19

Tillfälligt statligt bidrag till vissa kommuner och regioner

Ds

att yttra sig över bedömningen inom viss tid, samt i förekommande
fall justera sin ansökan. Om något yttrande inte kommer in inom
tidsfristen som angetts bör delegationen få pröva ansökan i befintligt
skick.

3.6

Prioritering av ansökningar

Förslag: Vid fördelning av statsbidrag ska Delegationen för
kommunal ekonomi i balans prioritera de kommuner eller
regioner som har en skattesats som överstiger den genomsnittliga
kommunala respektive regionala skattesatsen för riket.
Skälen för förslaget: Delegationen bör, bland de kommuner och
regioner som gett in en ansökan om bidrag och som bedöms ha en
svag ekonomi enligt definitionen i förordningen, prioritera de
sökande som har en skattesats som överstiger den genomsnittliga
kommunala respektive regionala skattesatsen för riket. En skattesats
som överstiger den genomsnittliga skattesatsen innebär att
sökanden kan ha begränsade möjligheter att höja skatten och
därigenom få medel för att kunna finansiera lämpliga åtgärder som i
förlängningen kan leda till ett förbättrat ekonomiskt läge. Därför är
det lämpligt att bidrag i första hand ges till dessa sökande.

3.7

Beslut om bidrag

Förslag: I ett beslut om bidrag ska Delegationen för kommunal
ekonomi i balans ange
1. bidragsbeloppets storlek,
2. vilken eller vilka åtgärder som bidraget ges för,
3. under vilken period åtgärderna ska vidtas,
4. hur och när del- och slutredovisning ska ske,
5. övriga villkor som behövs för att tillgodose bidragets syfte,
6. vad som gäller i fråga om hinder mot utbetalning enligt 17 §,
och
7. vad som gäller i fråga om återbetalning enligt 18 § och återkrav
enligt 19 §.

20

Ds

Tillfälligt statligt bidrag till vissa kommuner och regioner

Bidraget ska få ges som hel- eller delfinansiering av åtgärder som
omfattas av ansökan och beviljas i mån av tillgång på medel.
Skälen för förslaget: Delegationen för kommunal ekonomi i
balans bör besluta om bidrag och de villkor som krävs för att syftet
med bidraget ska tillgodoses, dvs. att åtgärderna som ska vidtas leder
till att kommunen eller regionen når en ekonomi i balans och en god
ekonomisk hushållning.
Av beslutet bör det framgå med vilket belopp och för vilken eller
vilka åtgärder som bidraget beviljats. Det bör också framgå under
vilken period åtgärderna ska vidtas. Bidrag kommer sannolikt att
beviljas för olika typer av åtgärder beroende på situationen i den
enskilda kommunen eller regionen. Därför bör det överlämnas åt
delegationen att i samband med beslut om bidrag bestämma hur
redovisning ska se ut i det enskilda fallet. Om delegationen anser det
lämpligt bör beslutet även kunna omfatta en skyldighet för
kommunen eller regionen att komma in med delredovisning över
hur arbetet med åtgärderna fortskrider. Delegationen bör också få
ange andra villkor för bidraget om det är lämpligt för att tillgodose
bidragets syfte.
Bidraget bör kunna ges som hel- eller delfinansiering av åtgärderna och beviljas i mån av tillgång på medel.

3.8

Redovisning av mottaget bidrag

Förslag: Det ska krävas att den som har beviljats bidrag senast vid
den tidpunkt och på det sätt som anges i beslutet ska ge in
redovisning till Delegationen för kommunal ekonomi i balans.
En slutredovisning ska innehålla uppgifter om de vidtagna
åtgärderna och deras totala kostnad.
En delredovisning ska innehålla uppgifter om hur genomförandet av de åtgärder som bidraget avser fortskrider.
Skälen för förslaget: Uppföljning är en viktig del vid bidragsgivande och det är angeläget att de kommuner och regioner som
beviljas medel återrapporterar sina resultat. De åtgärder som bidrag
kommer ges för kommer dock sannolikt skilja sig åt mellan de
enskilda kommunerna och regionerna och det bör därför inte på
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förhand bestämmas vilken typ av redovisning som ska ges in. Det är
mer ändamålsenligt att överlåta åt delegationen att bestämma detta i
samband med beslutet om bidrag. Delegationen bör också kunna
styra när redovisningen ska ges in. Om delegationen bedömer det
som lämpligt bör beslut om bidrag också kunna förenas med villkor
om delredovisning. För att delegationen ska kunna bedöma hur de
beviljade medlen har använts bör en slutredovisning innehålla
uppgifter om de åtgärder som kommunen eller regionen har vidtagit
och deras totala kostnad. En delredovisning har dock ett annat syfte
och bör därför, i de fall sådan redovisning blir aktuell, inriktas på en
redogörelse över hur arbetet med genomförandet av de åtgärder som
bidraget avser fortskrider.

3.9

Utbetalning av bidrag

Förslag: Bidrag ska betalas ut av Kammarkollegiet.
En fjärdedel av bidraget ska betalas ut av Kammarkollegiet i
samband med att Delegationen för kommunal ekonomi i balans
beslutar om bidrag. Resterande del av bidraget betalas ut av
Kammarkollegiet efter att slutredovisning getts in till
delegationen. Utbetalningen ska göras senast två månader efter
att slutredovisningen getts in.
Skälen för förslaget: Utbetalning av bidrag bör administreras av
Kammarkollegiet efter besked från delegationen. Det är viktigt att
arbetet med åtgärderna påbörjas så tidigt som möjligt och
utbetalning av en del av bidraget ger kommunerna och regionerna
bättre förutsättningar för det. En fjärdedel av bidragsbeloppet bör
därför betalas ut till kommunen eller regionen i samband med
beslutet om bidrag. Resterande bidragsbelopp bör betalas ut efter att
kommunen eller regionen gett in en slutredovisning i enlighet med
anvisningarna i beslutet om bidrag. Eftersom en genomgång av en
slutredovisning och förberedelse för utbetalning är förenad med viss
administration bör delegationen och Kammarkollegiet få en rimlig
tid för denna hantering. Det är samtidigt viktigt att kommunerna
och regionerna inte behöver vänta alltför länge på utbetalning av
beviljade medel. Resterande bidragsbelopp bör därför betalas ut
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senast två månader efter att slutredovisningen getts in till
delegationen.

3.10

Återbetalningsskyldighet, återkrav och
överklagande

Förslag: Delegationen för kommunal ekonomi i balans ska kunna
besluta att ett bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om
bidraget av något skäl har beviljats på felaktig grund eller med för
högt belopp, helt eller delvis inte har utnyttjats, använts för annat
ändamål än det har beviljats för eller om ett villkor för bidraget
inte har följts. Av samma anledningar, ska en kommun eller
region vara återbetalningsskyldig.
På bidrag som krävs tillbaka ska dröjsmålsränta betalas. Ränta
ska betalas från och med den dag som infaller en månad efter det
att beslut om återkrav har fattats. Räntesatsen ska vid varje tidpunkt överstiga statens utlåningsränta med två procentenheter.
Om en kommun eller region är återbetalningsskyldig ska
delegationen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget
tillsammans med ränta. Om det finns särskilda skäl ska
delegationen få besluta att helt eller delvis sätta ned kravet på
återbetalning eller ränta.
Återkrav och ränta ska betalas in till Kammarkollegiet.
Beslut enligt förordningen ska inte få överklagas.
Skälen för förslaget: Det är angeläget att bidraget används för de
åtgärder som anges i beslutet och i enlighet med bidragets syfte.
Därför bör delegationen kunna besluta att medel inte ska betalas ut,
helt eller delvis, om bidraget har beviljats på felaktiga grunder eller
med för högt belopp, om det inte utnyttjats, om det använts för
annat ändamål än det har beviljats för eller om ett villkor för bidrag
inte har följts.
Delegationen bör också kunna besluta att en kommun eller
region ska bli återbetalningsskyldig för mottaget bidrag. De omständigheter som kan utgöra hinder för utbetalning bör också leda
till att mottagaren blir återbetalningsskyldig.
Dröjsmålsränta på återkravsbeloppet bör betalas av den som är
återbetalningsskyldig. Ränta bör betalas från och med den dag som
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infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats.
Räntesatsen bör vid varje tidpunkt överstiga statens utlåningsränta
med två procentenheter.
Delegationen bör däremot ha möjlighet att i särskilda fall besluta
om hel eller delvis eftergift av återkravet och räntan.
Beslut som delegationen fattar med stöd av den föreslagna
förordningen bör inte få överklagas.
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Ikraftträdande och upphörande

Förslag: Förordningen om tillfälligt statsbidrag för kommunala
åtgärder för en ekonomi i balans ska träda i kraft den 1 augusti
2021 och upphöra vid utgången av 2024.
Förordningen om ändring i förordning (2007:824) med
instruktion för Kammarkollegiet ska träda i kraft den 1 augusti
2021.
Bedömning: Det behövs inte några övergångsbestämmelser.
Skälen för förslaget och bedömningen: Förordningarna bör
träda i kraft så snart som möjligt, vilket bedöms vara tidigast den
1 augusti 2021. Förordningen om tillfälligt statsbidrag för
kommunala åtgärder för en ekonomi i balans bör upphöra att gälla
vid utgången av 2024, vilket bör framgå av förordningen.
Det behövs inte några övergångsbestämmelser.
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Konsekvenser

5.1

Syfte och alternativa lösningar

Syftet med förslaget om statligt bidrag till vissa kommuner och
regioner är att dessa ska kunna genomföra omstrukturerings- eller
effektiviseringsåtgärder för en ekonomi i balans och en god
ekonomisk hushållning.
Ett alternativ till det förslag som framgår av den föreslagna
förordningen skulle kunna vara att bidrag fördelas till de kommuner
och regioner som regeringen anser är i störst behov av bidrag. Ett
annat alternativ skulle kunna vara att fördela bidraget i kronor per
invånare till de kommuner och regioner som ansökt om bidrag.
Dessa alternativ kan dock inte anses uppfylla syftet med bidraget,
dvs. att kommuner och regioner ska vidta åtgärder för att nå en
ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. Kommuner och
regioner som ansöker om bidrag för att vidta åtgärder bör rimligtvis
vara mer motiverade att genomföra de åtgärder som krävs. En
fördelning i kronor per invånare skulle kunna leda till att
befolkningsmässigt mindre kommuner och regioner skulle behöva
finansiera nödvändiga åtgärder med egna medel och den procentuella
bidragsandelen skulle därmed kunna bli lägre för sådana kommuner
och regioner jämfört med större kommuner och regioner. Vissa
typer av åtgärder borde kosta lika mycket, eller i varje fall inte vara
proportionella, oavsett kommunstorlek. Bidrag bör därför ges till
kommuner och regioner med svag ekonomi, som ansöker om bidrag
för att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans och en god
ekonomisk hushållning.
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5.2

Offentligfinansiella konsekvenser

I budgetpropositionen för 2021 föreslogs att 250 miljoner kronor
avsätts årligen under perioden 2021–2024 för statligt bidrag till vissa
kommuner och regioner. Det kommunala balanskravet understödjer
överskottsmålet för staten, och välskötta finanser i kommuner och
regioner bidrar till att detta kan nås. Omstrukturerings- och
effektiviseringsåtgärder för en ekonomi i balans och god ekonomisk
hushållning i kommunsektorn bidrar därmed till att de finanspolitiska målen kan nås.

5.3

Konsekvenser för kommuner och regioner

Förslaget innebär att det kommer att bli frivilligt för kommuner och
regioner att ansöka om bidrag för omstrukturerings- eller
effektiviseringsåtgärder. Det innebär inga nya ålägganden för
kommunsektorn och det inskränker därför inte den kommunala
självstyrelsen. Den kommunala finansieringsprincipen blir därmed
inte heller tillämplig.
Förslaget förväntas stärka den kommunala ekonomin på såväl
kort som lång sikt. Det kan också leda till att synliggöra goda
exempel på åtgärder som kan främja en ekonomi i balans och en god
ekonomisk hushållning.
Förslaget innebär ett nytt riktat statsbidrag till vissa kommuner
och regioner. Trots att bidrag till kommunsektorn i första hand bör
ges i form av generella statsbidrag är detta bidrag motiverat bl.a. till
följd av syftet med bidraget, att det är begränsat till vissa kommuner
och regioner samt att det är tidsbegränsat.

5.4

Konsekvenser för övriga

Enligt förslaget ska ett särskilt beslutsorgan, Delegationen för
kommunal ekonomi i balans, inom Kammarkollegiet pröva frågor
om det föreslagna bidraget. Eftersom det för närvarande inte finns
ett sådant beslutsorgan innebär förslaget att det kommer att behöva
inrättas ett sådant inom Kammarkollegiet för detta ändamål. Detta
kommer att medföra ökade kostnader för Kammarkollegiet och
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myndigheten kan komma att behöva kompenseras för dessa
kostnader.
Förslaget väntas i övrigt inte påverka statliga myndigheter eller
de allmänna förvaltningsdomstolarna. Förslaget väntas inte heller
påverka sysselsättningen. Vidare bedöms förslaget inte ha några
effekter för företag, miljön eller jämställdheten. Förslaget är
förenligt med EU-rätten.

29

Remiss
2021-02-17
Fi2021/00551

Finansdepartementet
Avdelningen för offentlig förvaltning,
Kommunenheten
Eva Lundbäck
08-405 31 58

Promemorian Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och
regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans
Remissinstanser

Arjeplog kommun
Bollnäs kommun
Dals-Ed kommun
Dorotea kommun
Eda kommun
Ekonomistyrningsverket
Eskilstuna kommun
Filipstads kommun
Finanspolitiska rådet
Finspång kommun
Färgelanda kommun
Gävle kommun
Heby kommun
Hofors kommun

Telefonväxel: 08-405 10 00
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Jakobsgatan 24
E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se

Hultsfreds kommun
Härnösands kommun
Härryda kommun
Kammarkollegiet
Karlshamn kommun
Kramfors kommun
Krokom kommun
Laxå kommun
Lessebo kommun
Lilla Edet kommun
Lomma kommun
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Malå kommun
Mullsjö kommun
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
Nordanstig kommun
Region Blekinge
Region Jämtland Härjedalen
Region Uppsala
Region Skåne
Region Värmland
Rättviks kommun
SmåKom
2 (4)

Sotenäs kommun
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remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
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synpunkter.
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www.regeringen.se.
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/1326
24 februari 2021

Patrik Vesterlund

Regionstyrelsen

Motion. Samordnad livsmedelsdistribution
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har mottagit en motion från Saga Carlgren m.fl. (V) som yrkar på
att införa någon form av samordnad varudistribution. Förvaltningen bedömer att
Region Gotlands totala varudistribution redan idag i hög grad är samordnad och att
ytterligare samordning sannolikt riskerar att medföra allt för kostnadsdrivande krav
på såväl upphandling, system, lokaler och personal till en marginell nyttoeffekt.
Däremot är högre miljökrav på transporter vid livsmedelsupphandlingar att överväga.
Vidare bör e-handel vara implementerat i verksamheten innan samordnad
varudistribution övervägs.
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige har mottagit en motion från Saga Carlgren m.fl. (V). Motionärerna
yrkar på att Region Gotland utreder möjligheten att införa någon form av samordnad
varudistribution för livsmedel. I motionen föreslås att Region Gotland utreder
möjligheten att införa någon form av samordnad varudistribution för livsmedel.
Vinster som beskrivs i motionen är att fordonsutnyttjandet effektiviseras,
leveranserna effektiviseras, miljön förbättras och trafiksäkerheten ökar.
Bedömning

Drivkrafterna bland de kommuner som intresserat sig för samordnad
varudistribution har framförallt varit miljövinster i form av minskade fossila
växthusgasutsläpp samt att röja hinder för lokala leverantörer att konkurrera i
kommunens upphandlingar. Hinder som upplevs från kommunerna är att det anses
för osäkert om man kan uppnå tillräckliga nyttor vad gäller miljö, lokala leverantörer
och ekonomi.
Idag har ca 40 av landets 290 kommuner infört samordnad varudistribution. Inom
samordnad varudistribution delas transporterna in två kategorier som hanteras var
för sig; livsmedel och övriga varor.
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Övriga varor är idag redan samordnade inom Region Gotland genom
Varuförsörjningen på teknikförvaltningen. Livsmedel i sin tur är i nuläget
upphandlade inom tio olika livsmedelskategorier och domineras i huvudsak av tre
grossister som tillhandahåller merparten av leveranserna.
Grossisternas affärsidé är att samla alla varukategorier från flera producenter hos sig
och därifrån transportera ut försändelser innehållande kundens urval. Detta innebär
också en långtgående samordning av varuleveranser jämfört med alternativet att
producenter inom varje varugrupp skulle ombesörja sina egna leveranser. När
bedömning av effekter och nyttor med att införa kommunalt samordnad
varudistribution görs är det viktigt att ta hänsyn till att de ovan beskrivna
samordningseffekterna redan finns och hur de påverkas när den nya formen av
samordning införs.
Region Gotlands totala varudistribution är alltså redan idag i hög grad samordnad
och ytterligare samordning kan antas ge marginell nyttoeffekt. Däremot så skulle
ytterligare samordning ställa kostnadsdrivande krav på såväl upphandling, system,
lokaler och personal.
IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat miljöeffekter och samhällsekonomi av
samordnad varudistribution i åtta kommuner i Södertörn, söder om Stockholm.
Utvärderingen visar att största miljövinsten med samordnad varudistribution ligger i
att kommunerna i sin upphandling kunnat ställa krav på fossiloberoende bränsle och
att lastbilarna ska ha låga utsläpp av luftföroreningar snarare än att transporterna
samordnades. Följaktligen för Region Gotlands del indikerar detta att högre
miljökrav i samband med livsmedelsupphandingar är viktigare än att samordna
livsmedelstransporterna ytterligare.
Region Gotland har som mål att öka andelen närproducerade livsmedel, i dagsläget är
ca 17% av de inköpta artiklarna gotländska. Måltidsavdelningen ser två stora hinder
för att öka andelen närproducerade produkter i att de produkter som efterfrågas i den
offentliga måltiden inte tillverkas på Gotland, samt att små producenter ska kunna
garantera att de kan leverera de stora volymer som krävs. Dessa hinder har liten eller
ingen bäring på samordnade transporter. Två av tre storköksgrossister som Region
Gotland har avtal med idag är lokala, dessa två är måna om att erbjuda
närproducerade produkter samt utökar följsamt sitt sortiment med de lokala
produkter som efterfrågas av Måltidsavdelningen när så sker.
De flesta kommuner som har infört samordnad varudistribution, har den i kluster
tillsammans med andra kommuner. På så vis kommer även de mindre kommunerna
åt stordriftsfördelarna som till stor del skall finansiera satsningen på samordning.
Region Gotland saknar med anledning av sitt geografiska läge möjlighet till likande
samarbeten.
Värt att notera är även att många kommuner ser e-handel som en viktig förutsättning
för samordnad varudistribution. Genom e-handel antas en kommun höja sin
ramavtalstrohet, följa upp sina inköp på ett smidigt sätt och skapa automatisk
hantering av fakturor, vilket sparar stora resurser. Med rätt stöd från kommunen kan
e-handel underlätta för leverantörerna att ta emot kommunens beställningar och att
fakturera. För kommunens beställare underlättar e-handel när antalet leverantörer
eventuellt växer, eftersom de slipper hålla reda på vilka varor de ska beställa från
vilken leverantör. Region Gotland har ännu inte inför e-handel, men det är ett
pågående projekt som bör vara slutfört innan man eventuellt tittar närmare på
samordnad varudistribution.
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Kommuner som infört samordnad varudistribution menar att fraktkostnaderna för
kommunen minskar och har uppskattat denna besparing till 1% av inköpspriset.
Däremot är det ett mycket osäkert antagande då kommunen ofta inkluderar
fraktkostnaden i inköpspriset innan införandet av samordnad varudistribution. Detta
medför att ekonomisk spårbarheten efter införandet blir otydlig i kombination med
övriga faktorer som påverkar varans pris över tid.
Beslutsunderlag

Motion. Samordnad livsmedelsdistribution – en möjlighet? 2019-11-18
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-24

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Saga Carlgren (V) mfl.
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Motion:
Samordnad
livsmedelsdistribution
– en möjlighet?

18 november 2019

Samordnad livsmedelsdistribution har diskuterats flera gånger inom
Region Gotland under 2000-talet, men aldrig tagits vidare för beslut. Vi
anser att det utifrån arbetet med klimatbudget är dags att pröva frågan
igen. Kanske är arbete redan igång? Ett föredrag med rubriken
”Möjligheter för kommunala transporter med samlad varudistribution”
var en av punkterna när Region Gotland och Länsstyrelsen i september
ordnade en dag med temat. ”Hållbara transporter på Gotland- ett
helhetsgrepp”.
Samordnad varudistribution innebär att ansvar för distributionen överförs
från de enskilda varuleverantörerna till en transportör/leverantör,
antingen i egen regi eller upphandlad. Det finns flera exempel på
kommuner i Sverige som prövat. Ystad, Tomelilla och Simrishamn
genomförde 2013 en upphandling av transporter, distributionsenhet och
livsmedel baserad på en för dem ny affärsmodell, ett koncept som
integrerar samordnad varudistribution med e-handel och logistikverktyg.
Men det finns också andra modeller.
I en rapport från några av regionens tjänstemän som deltog på ett
seminarium 2013 beskrev man fördelarna så här.
Vinster som kan uppnås är att:
 Fordonsutnyttjandet effektiviseras genom färre leveransstopp,
färre fordon, ökad fyllnadsgrad och kortare körsträcka
 Leveranserna effektiviseras genom färre, större leveranser, på
bestämda tider. Den sammanlagda leveranstiden minskar samt att
det går att får bättre precision i leveranstid, vilket gynnar både
mottagare och transportföretag
 Miljön förbättras genom minskade utsläpp och mindre buller,
 Bättre trafiksäkerhet och framkomlighet.
Vissa kommuner har lyft fram att samordnad distribution underlättar för
mindre aktörer att lämna anbud och för att dela upp en
livsmedelsupphandling i fler varugrupper utan att transporterna blir fler.
Det låter som något som skulle kunna vara bra för Gotland.

Vi föreslår därför:
Region Gotland utreder möjligheten att införa någon form av samordnad
varudistribution för livsmedel.

Saga Carlgren (V)

Brittis Benzler (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1604
11 februari 2021

Elisabeth Jonsson Höök

Regionstyrelsen

Motion. Hemmasittarteam
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•

Motionen anses besvarad med hänvisning till det utvecklingsarbete som pågår
inom samverkansforum Barn och unga under 2021.

Sammanfattning

Vänsterpartiet har vid fullmäktige inkommit med motion gällande införandet av så
kallat hemmasittarteam.
- Att Region Gotland i dialog med berörda nämnder och förvaltningar avsätter
medel för att skapa ett ”hemma-sittar-team” med kompetenser från skola,
socialtjänst och hälso- och sjukvård.
- Att hemmasittar-teamet får uppdraget att genom relationsbyggande arbete
förmå elever att återvända till skolan.
- Att återvändande elever får en kontaktperson i hemmasittar-teamet som till
en början finns med som stöd i skolan.
Motionen har remitterats vidare från regionstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden..
Regionstyrelseförvaltningen har berett motionen tillsammans med berörda
förvaltningar inom ramen för samverkansforum barn och unga.
Problematisk skolfrånvaro är en högst aktuell fråga och är en del i det uppdrag som
förvaltningarna arbetar med tillsammans i det gemensamma samverkansforumet
barn/unga. En bedömning är att det arbetet ska leda till utveckling till nytta för
samtliga verksamheter.
Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet har vid fullmäktige inkommit med motion gällande införandet av så
kallat hemmasittarteam.
Vänsterpartiet har vid fullmäktige inkommit med motion gällande införandet av så
kallat hemmasittarteam.
- Att Region Gotland i dialog med berörda nämnder och förvaltningar avsätter
medel för att skapa ett ”hemma-sittar-team” med kompetenser från skola,
socialtjänst och hälso- och sjukvård.
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Att hemmasittar-teamet får uppdraget att genom relationsbyggande arbete
förmå elever att återvända till skolan.
Att återvändande elever får en kontaktperson i hemmasittar-teamet som till
en början finns med som stöd i skolan.

Motionen har remitterats vidare från regionstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden.
Regionstyrelseförvaltningen har berett motionen tillsammans med utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen
inom ramen för samverkansforum barn och unga.
Forskning visar att en lyckad skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn mot
psykisk ohälsa längre fram i livet, och i förlängningen även olika former av sociala
problem som till exempel kriminalitet och missbruk.
Kunskapen om problematisk skolfrånvaro är god inom Region Gotland. Tidigare
benämning som använts är ”hemmasittare” vilket bör undvikas då det ger
föreställning om att svårigheterna ligger enbart hos individen. Begreppet
problematisk skolfrånvaro har vidgats till att beröra all slags frånvaro, såväl så kallad
ogiltig som giltig frånvaro.
Inom främst utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har man under de senaste åren
tagit ett helhetsgrepp kring den problematiska frånvaron genom att dels utveckla den
systematiska uppföljningen av all skolfrånvaro. Den så kallade Närvarogruppen med
representanter från elevhälsan, specialpedagogiska nätverket, Ungdomskraft och
centrala förvaltningen träffas kontinuerligt och följer upp frånvaron. En
handlingsplan för att förebygga, förhindra och åtgärda skolfrånvaro togs fram och
fastställdes 2017-10-23. Tydlig närvarokontroll och uppföljning av hög frånvaro
genomförs vilket har inneburit att riskelever numera fångas upp i ett tidigt skede. Ett
flertal olika evidensbaserade utvecklingsarbeten har genomförts, som syftar till att
förebygga skolfrånvaro, t ex Tillgängliga lärmiljöer. Dessutom ska inom ramen för
SKR:s projekt Fullföljd utbildning utbildnings- och arbetslivsförvaltningen delta i ett
utvecklingsprogram under 2021. Syftet är att utveckla det förebyggande arbetet och
att ge fler unga möjligheter att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sin utbildning
där. Det är ett gemensamt utvecklingsarbete mellan högstadiet, gymnasiet och
Ungdomskraft.
Frågan om problematisk skolfrånvaro är även högst aktuell inom samverkansforumet
Barn och unga och är en av de beslutade samverkansaktiviteterna för 2021.
Problematisk skolfrånvaro är inte enbart skolans angelägenhet och för varje barn
som är i riskgrupp är det viktigt att man fångar upp i ett tidigt skede. På vilket sätt det
kan fungera ska en arbetsgrupp med deltagare från de fyra förvaltningarna se över
och ta fram förslag till. Målsättningen är samverkande arbetssätt för tidiga insatser
som inte kräver remisser eller beslut. Hur det mer exakt kan komma att se ut eller
fungera är det som är arbetsgruppens uppdrag
Bedömning

Det är regionstyrelseförvaltningens bedömning att problematisk skolfrånvaro är en
angelägen fråga som är regionövergripande. Vikten av samverkan mellan olika
aktörer är stor och inom samverkansforum Barn och unga är frågan aktuell med ett
uppdrag för 2021 med målsättningen att utveckla tidiga och samverkande insatser.
Vad det exakt kommer att leda till är för tidigt att säga och med hänvisning till det
arbetet bedömer förvaltningen att motionen kan anses besvarad.
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Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse daterad som ovan.
Motion. Hemmasittarteam.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Vänsterpartiet

3 (3)

Motion: Hemmasittarteam
2020-10-26

Förstärk elevhälsan för att möta
elevers långvariga skolfrånvaro i
grundskolan.

De senaste åren har antalet barn och ungdomar med psykisk ohälsa ökat
på Gotland. Att ett barn mår psykiskt dåligt kan visa sig på många olika
sätt. Exempelvis genom ilska, magont, huvudvärk eller att ha svårt att
sova. Att barn som mår dåligt börjar stanna hemma från skolan är inte
ovanligt. Inte heller att hen isolerar sig från både vuxna och jämnåriga.
Risken att fastna i alkohol eller drogmissbruk ökar, precis som för vuxna
som inte mår bra.
Många barn och unga tillbringar mycket tid på internet. Sociala medier
och dataspel är en naturlig del i mångas vardag. Det behöver inte vara
ett tecken på att man mår dåligt. Men att ofta befinna sig i miljöer där
det är lätt att jämföra sig med och bli jämförd med andra, är inget som
brukar bidra till hög självkänsla eller att må bra.
Inom Gotlands grundskolor finns det i dagsläget runt 30 elever som
varje dag stannar hemma från skolan. Denna grupp elever kallas ibland
hemmasittare. Försök att förändra situationen har gjorts från både
föräldrar och skola, men utan resultat. Något mer måste nu göras för att
dessa elever ska få den skolgång de har rätt till.
Här behövs samverkan mellan olika resurser både i och utanför skolans
värld. Barn – och elevhälsan, resurser inom socialtjänsten och barn och
ungdomspsykiatrin är exempel på verksamheter som berörs och som
tillsammans kan göra skillnad.
Ungdomskraft - en verksamhet inom Regionen som vänder sig till
unga mellan 16-20 år som varken går i skolan eller arbetar, är ett bra
exempel på att samverkan ofta ger bra resultat.
Inför att Ungdomskraft blev permanent verksamhet i Regionen, gjordes
beräkningar som visar att varje ungdom som inte fullföljer skolan kostar
samhället minst 10 miljoner kr före trettioårsålder.
Att inte investera i verksamhet för de elever som idag är hemmasittare
kommer att kosta Region Gotland närmare 300 miljoner kronor. Pengar
som vi mycket hellre satsar på att hjälpa barn och unga att aldrig hamna
i utanförskap.
Vi yrkar därför:





Att Region Gotland i dialog med berörda nämnder och
förvaltningar avsätter medel för att skapa ett ”hemma-sittarteam” med kompetenser från skola, socialtjänst och hälso- och
sjukvård.
Att hemmasittar-teamet får uppdraget att genom
relationsbyggande arbete förmå elever att återvända till skolan.
Att återvändande elever får en kontaktperson i hemmasittarteamet som till en början finns med som stöd i skolan.

Saga Carlgren (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)
Peter Barnard (V)

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-11

SON § 15

SON § 15

RS remiss. Svar på motion.
Hemmasittarteam

SON 2020/416
SON/AU § 15

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att motionen
kan anses besvarad med hänvisning till det arbete som pågår inom verksamheten
samt samverkansstrukturen Barn och Unga.

Vänsterpartiet har vid fullmäktige inkommit med motion gällande införandet av så
kallat hemmasittarteam.
 Att Region Gotland i dialog med berörda nämnder och förvaltningar avsätter
medel för att skapa ett ”hemma-sittar-team” med kompetenser från skola,
socialtjänst och hälso- och sjukvård.
 Att hemmasittar-teamet får uppdraget att genom relationsbyggande arbete förmå
elever att återvända till skolan.
 Att återvändande elever får en kontaktperson i hemmasittar-teamet som till en
början finns med som stöd i skolan.
Motionen har remitterats vidare från regionstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden, samtliga
nämnder som ingår i den gemensamma samverkansstrukturen för Barn och unga
(tidigare nämnd BarnSam). Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har berett
motionen tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
socialförvaltningen inom ramen för samverkansstrukturen.
Bedömning

Det är socialförvaltningens bedömning att problematisk skolfrånvaro är en angelägen
fråga. Vikten av samverkan är stor och inom samverkansstrukturen Barn och unga är
frågan aktuell med ett uppdrag för 2021. Vad det exakt kommer att leda till är för
tidigt att säga och med hänvisning till det arbetet bedömer socialförvaltningen att
motionen kan anses besvarad.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Yrkande 1:
Jörgen Benzler (V) yrkar att socialnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå
regionfullmäktige att motionen ska bifallas.
Ordförande Rolf Öström (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-11

SON § 15

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Rolf
Öströms yrkande.
Beslutsunderlag

Motion från Vänsterpartiet: Hemmasittarteam, daterad 2020-10-26
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-11
Skickas till
Elisabeth Jonsson Höök, RSF
Hanna Ogestad, avdelningschef individ- och familjeomsorg
Ia Lönngren, utvecklingsledare kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Regionstyrelsen, via registrator-rs
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse
SON 2020/416
11 januari 2021

Ia Lönngren

Socialnämnden

Motion. Hemmasittarteam
Förslag till beslut

•

Socialnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att motionen
kan anses besvarad med hänvisning till det arbete som pågår inom verksamheten
samt samverkansstrukturen Barn och Unga.

Sammanfattning

Vänsterpartiet har vid fullmäktige inkommit med motion gällande införandet av så
kallat hemmasittarteam.
- Att Region Gotland i dialog med berörda nämnder och förvaltningar avsätter
medel för att skapa ett ”hemma-sittar-team” med kompetenser från skola,
socialtjänst och hälso- och sjukvård.
- Att hemmasittar-teamet får uppdraget att genom relationsbyggande arbete
förmå elever att återvända till skolan.
- Att återvändande elever får en kontaktperson i hemmasittar-teamet som till
en början finns med som stöd i skolan.
Motionen har remitterats vidare från regionstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden, samtliga
nämnder som ingår i den gemensamma samverkansstrukturen för Barn och unga
(tidigare nämnd BarnSam). Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har berett
motionen tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
socialförvaltningen inom ramen för samverkansstrukturen.
Ärendebeskrivning

Forskning visar att en lyckad skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn mot
psykisk ohälsa längre fram i livet, och i förlängningen även olika former av sociala
problem som till exempel kriminalitet och missbruk. Kunskapen om problematisk
skolfrånvaro är god inom Region Gotland. Tidigare benämning som använts är
”hemmasittare” vilket bör undvikas då det ger föreställning om att svårigheterna
ligger enbart hos individen. Begreppet problematisk skolfrånvaro har vidgats till att
beröra all slags frånvaro, såväl så kallad ogiltig som giltig frånvaro.
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Inom främst utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har man under de senaste åren
tagit ett helhetsgrepp kring den problematiska frånvaron genom att dels utveckla den
systematiska uppföljningen av all skolfrånvaro. Den så kallade ”Närvarogruppen”
med representanter från elevhälsan, specialpedagogiska nätverket, Ungdomskraft och
centrala förvaltningen träffas kontinuerligt och följer upp frånvaron. En
handlingsplan för att förebygga, förhindra och åtgärda skolfrånvaro har tagits fram av
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Ett flertal olika evidensbaserade utvecklingsarbeten har genomförts inom
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen under senaste tiden, som syftar till att
förebygga skolfrånvaro, t ex ”Tillgängliga lärmiljöer”. Dessutom ska inom ramen för
SKR:s projekt ”Fullföljd utbildning”, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen delta i
ett utvecklingsprogram under 2021 i syfte att ge fler unga möjligheter att bli behöriga
till gymnasiet och fullfölja sin utbildning.
Socialtjänsten kan medverka i samverkan med skolan kring enskilda elever om det
finns en inkommen orosanmälan, pågående utredning eller insats. I de ärenden där
det finns en pågående insats förekommer det frekvent att socialtjänsten medverkar
runt eleven.
Frågan om problematisk skolfrånvaro är högst aktuell inom samverkansforumet Barn
och unga och är en av de beslutade samverkansaktiviteterna för 2021.
En arbetsgrupp med deltagare från de tre förvaltningarna bildas där man ska se över
möjligheterna till samverkande arbetssätt för tidigare insatser. Hur det mer exakt kan
komma att se ut eller fungera är det som är arbetsgruppens uppdrag.
Bedömning

Det är socialförvaltningens bedömning att problematisk skolfrånvaro är en angelägen
fråga. Vikten av samverkan är stor och inom samverkansstrukturen Barn och unga är
frågan aktuell med ett uppdrag för 2021. Vad det exakt kommer att leda till är för
tidigt att säga och med hänvisning till det arbetet bedömer socialförvaltningen att
motionen kan anses besvarad.
Beslutsunderlag

Motion från Vänsterpartiet: Hemmasittarteam 2020-10-26
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-11
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Skickas till
Elisabeth Jonsson Höök RSF
Hanna Ogestad avdelningschef individ- och familjeomsorg
Ia Lönngren utvecklingsledare kvalitets- och utvecklingsavdelningen
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-11

HSN § 20

HSN § 20

RS Remiss. Motion. Hemmasittarteam

HSN 2020/699
HSN-AU § 19

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige
att motionen kan anses besvarad med hänvisning till det arbete som pågår inom
samverkansstrukturen Barn och Unga.

Vänsterpartiet har till fullmäktige inkommit med motion gällande införandet av så
kallat hemmasittarteam och yrkar:
• Att Region Gotland i dialog med berörda nämnder och förvaltningar avsätter
medel för att skapa ett ”hemmasittar-team” med kompetenser från skola,
socialtjänst och hälso- och sjukvård.
• Att ”hemmasittar-teamet” får uppdraget att genom relationsbyggande arbete
förmå elever att återvända till skolan.
• Att återvändande elever får en kontaktperson i ”hemmasittar-teamet” som till
en början finns med som stöd i skolan.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och
hälso- och sjukvårdsnämnden, samtliga nämnder som ingår i den gemensamma
samverkansstrukturen för Barn och unga (tidigare nämnd BarnSam). Utbildningsoch arbetslivsförvaltningen har berett motionen tillsammans med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen inom ramen för
samverkansstrukturen.
Bedömning

Det är hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning att problematisk skolfrånvaro
är en angelägen fråga. Vikten av samverkan är stor och inom samverkansstrukturen
Barn och unga är frågan aktuell med ett uppdrag för 2021. Vad det exakt kommer att
leda till är för tidigt att säga och med hänvisning till det arbetet bedömer hälso- och
sjukvårdsförvaltningens att motionen kan anses besvarad.
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar instämmande av Anna Andersson (C) bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.
Peter Barnard (V) yrkar instämmande av Anita Jonsson (MP) bifall till motionens
yrkanden.
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottets förslag
vunnit bifall.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-02-11

Protokollsutdrag
HSN § 20

Bakgrund HSN-AU § 19
Yrkanden
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Peter Barnard (V) yrkar instämmande av Filip Reinhag (S) bifall till motionens yrkanden.
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att förvaltningens förslag
vunnit bifall.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige
att motionen kan anses besvarad med hänvisning till det arbete som pågår inom
samverkansstrukturen Barn och Unga.
Beslutsunderlag

Motion från Vänsterpartiet: Hemmasittarteam
Tjänsteskrivelse HSF daterad 11 januari 2021
Tjänsteskrivelse SOF daterad 11 januari 2021
Skickas till
Regionstyrelsen
Socialnämnden
Elisabeth Jonsson Höök RSF
Maria Ten Siethoff, enhetschef BUP
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
HSN 2020/699
11 januari 2021

Maria Ten Siethoff
Enhetschef BUP

Hälso- och sjukvårdsnämnden

RS Remiss. Motion. Hemmasittarteam
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att motionen kan anses besvarad med hänvisning till det arbete
som pågår inom samverkansstrukturen Barn och Unga.

Sammanfattning

Vänsterpartiet har vid fullmäktige inkommit med motion gällande införandet av så
kallat hemmasittarteam.
- Att Region Gotland i dialog med berörda nämnder och förvaltningar avsätter
medel för att skapa ett ”hemmasittar-team” med kompetenser från skola,
socialtjänst och hälso- och sjukvård.
- Att hemmasittar-teamet får uppdraget att genom relationsbyggande arbete
förmå elever att återvända till skolan.
- Att återvändande elever får en kontaktperson i hemmasittar-teamet som till
en början finns med som stöd i skolan.
Motionen har remitterats vidare från regionstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden, samtliga nämnder som
ingår i den gemensamma samverkansstrukturen för Barn och unga (tidigare nämnd
BarnSam). Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har berett motionen tillsammans
med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen inom ramen för
samverkansstrukturen.
Ärendebeskrivning

Forskning visar att en lyckad skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn mot
psykisk ohälsa längre fram i livet, och i förlängningen även olika former av sociala
problem som till exempel kriminalitet och missbruk. Kunskapen om problematisk
skolfrånvaro är god inom Region Gotland. Tidigare benämning som använts är
”hemmasittare” vilket bör undvikas då det ger föreställning om att svårigheterna
ligger enbart hos individen. Begreppet problematisk skolfrånvaro har vidgats till att
beröra all slags frånvaro, såväl så kallad ogiltig som giltig frånvaro.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2020/699

Inom främst utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har det under de senaste åren
tagits ett helhetsgrepp kring den problematiska frånvaron genom att dels utveckla
den systematiska uppföljningen av all skolfrånvaro. Den så kallade ”Närvarogruppen” med representanter från elevhälsan, specialpedagogiska nätverket,
Ungdomskraft och centrala förvaltningen träffas kontinuerligt och följer upp
frånvaron. En handlingsplan för att förebygga, förhindra och åtgärda skolfrånvaro
har tagits fram av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Ett flertal olika evidensbaserade utvecklingsarbeten har genomförts inom
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen under senaste tiden, som syftar till att
förebygga skolfrånvaro, till exempel ”Tillgängliga lärmiljöer”. Dessutom ska inom
ramen för Sveriges kommuner och regioners projekt ”Fullföljd utbildning”
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen delta i ett utvecklingsprogram under 2021 i
syfte att ge fler unga möjligheter att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sin
utbildning.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kan medverka i samverkan med skolan kring
enskilda elever om det finns en pågående utredning eller behandling. I de ärenden där
det finns en pågående insats förekommer det frekvent att hälso- och sjukvårdsförvaltningen medverkar runt eleven.
Frågan om problematisk skolfrånvaro är högst aktuell inom samverkansforumet Barn
och unga och är en av de beslutade samverkansaktiviteterna för 2021. En arbetsgrupp med deltagare från de tre förvaltningarna bildas för att se över möjligheterna
till samverkande arbetssätt för tidigare insatser som inte kräver remisser eller beslut.
Hur det mer exakt kan komma att se ut eller fungera är det som är arbetsgruppens
uppdrag.
Bedömning

Det är hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning att problematisk skolfrånvaro
är en angelägen fråga. Vikten av samverkan är stor och inom samverkansstrukturen
Barn och unga är frågan aktuell med ett uppdrag för 2021. Vad det exakt kommer att
leda till är för tidigt att säga och med hänvisning till det arbetet bedömer hälso- och
sjukvårdsförvaltningens att motionen kan anses besvarad.
Beslutsunderlag

Motion från Vänsterpartiet: Hemmasittarteam 2020-10-26
Tjänsteskrivelse HSF daterad 2021-01-11
Tjänsteskrivelse SOF daterad 2021-01-11
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
Elisabeth Jonsson Höök RSF
Maria Ten Siethoff, enhetschef BUP
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2020/1100
11 januari 2021

Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare

Barn- och utbildningsnämnden

Motion. Hemmasittarteam
Förslag till beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå
regionfullmäktige att motionen kan anses besvarad med hänvisning till det arbete
som pågår inom samverkansstrukturen Barn och Unga.

Sammanfattning

Vänsterpartiet har vid fullmäktige inkommit med motion gällande införandet av så
kallat hemmasittarteam.
- Att Region Gotland i dialog med berörda nämnder och förvaltningar avsätter
medel för att skapa ett ”hemma-sittar-team” med kompetenser från skola,
socialtjänst och hälso- och sjukvård.
- Att hemmasittar-teamet får uppdraget att genom relationsbyggande arbete
förmå elever att återvända till skolan.
- Att återvändande elever får en kontaktperson i hemmasittar-teamet som till
en början finns med som stöd i skolan.
Motionen har remitterats vidare från regionstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden, samtliga
nämnder som ingår i den gemensamma samverkansstrukturen för Barn och unga
(tidigare nämnd BarnSam). Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har berett
motionen tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
socialförvaltningen inom ramen för samverkansstrukturen.
Ärendebeskrivning

Forskning visar att en lyckad skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn mot
psykisk ohälsa längre fram i livet, och i förlängningen även olika former av sociala
problem som till exempel kriminalitet och missbruk.
Kunskapen om problematisk skolfrånvaro är god inom Region Gotland. Tidigare
benämning som använts är ”hemmasittare” vilket bör undvikas då det ger
föreställning om att svårigheterna ligger enbart hos individen. Begreppet
problematisk skolfrånvaro har vidgats till att beröra all slags frånvaro, såväl så kallad
ogiltig som giltig frånvaro.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2020/1100

Inom främst utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har man under de senaste åren
tagit ett helhetsgrepp kring den problematiska frånvaron genom att dels utveckla den
systematiska uppföljningen av all skolfrånvaro. Den så kallade ”Närvarogruppen”
med representanter från elevhälsan, specialpedagogiska nätverket, Ungdomskraft och
centrala förvaltningen träffas kontinuerligt och följer upp frånvaron. En
handlingsplan för att förebygga, förhindra och åtgärda skolfrånvaro togs fram och
fastställdes 2017-10-23. Tydlig närvarokontroll och uppföljning av hög frånvaro
genomförs vilket har inneburit att ”riskelever” numera fångas upp i ett tidigt skede.
Ett flertal olika evidensbaserade utvecklingsarbeten har genomförts under senaste
tiden, som syftar till att förebygga skolfrånvaro, t ex ”Tillgängliga lärmiljöer”.
Dessutom ska inom ramen för SKR:s projekt ”Fullföljd utbildning” utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen delta i ett utvecklingsprogram under 2021. Syftet är att
utveckla det förebyggande arbetet och att ge fler unga möjligheter att bli behöriga till
gymnasiet och fullfölja sin utbildning där. Det är ett gemensamt utvecklingsarbete
mellan högstadiet, gymnasiet och Ungdomskraft.
Frågan om problematisk skolfrånvaro är även högst aktuell inom samverkansforumet
Barn och unga och är en av de beslutade samverkansaktiviteterna för 2021. En
arbetsgrupp med deltagare från de tre förvaltningarna bildas där man ska se över
möjligheterna till samverkande arbetssätt för tidigare insatser som inte kräver
remisser eller beslut. Hur det mer exakt kan komma att se ut eller fungera är det som
är arbetsgruppens uppdrag.
Bedömning

Det är utbildnings- och arbetslivsförvaltningens bedömning att problematisk
skolfrånvaro är en prioriterad fråga. Rutiner och arbetssätt har utvecklats mycket
inom förvaltningen på senare tid, men behöver ha ett fortsatt fokus även framåt.
Vikten av samverkan med andra aktörer är stor och inom samverkansstrukturen Barn
och unga är frågan aktuell med ett uppdrag för 2021. Vad det exakt kommer att leda
till är för tidigt att säga och med hänvisning till det arbetet bedömer förvaltningen att
motionen kan anses besvarad.
Beslutsunderlag
Motion från Vänsterpartiet: Hemmasittarteam 2020-10-26
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-11

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
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Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-09

BUN § 7

BUN § 7

Motion. Hemmasittarteam

BUN 2020/1100
BUN AU § 7

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen kan anses besvarad med
hänvisning till det arbete som pågår inom samverkansstrukturen Barn och Unga.

Vänsterpartiet har vid fullmäktige inkommit med motion gällande införandet av så
kallat hemmasittarteam. Vänsterpartiet vill:
 Att Region Gotland i dialog med berörda nämnder och förvaltningar avsätter
medel för att skapa ett ”hemmasittar-team” med kompetenser från skola,
socialtjänst och hälso- och sjukvård.
 Att hemmasittar-teamet får uppdraget att genom relationsbyggande arbete förmå
elever att återvända till skolan.
 Att återvändande elever får en kontaktperson i hemmasittar-teamet som till en
början finns med som stöd i skolan.
Motionen har remitterats vidare från regionstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden, samtliga
nämnder som ingår i den gemensamma samverkansstrukturen för Barn och unga
(tidigare nämnd BarnSam). Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har berett
motionen tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
socialförvaltningen inom ramen för samverkansstrukturen.
Forskning visar att en lyckad skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn mot
psykisk ohälsa längre fram i livet, och i förlängningen även olika former av sociala
problem som till exempel kriminalitet och missbruk. Kunskapen om problematisk
skolfrånvaro är god inom Region Gotland. Tidigare benämning som använts är
”hemmasittare” vilket bör undvikas då det ger föreställning om att svårigheterna
ligger enbart hos individen. Begreppet problematisk skolfrånvaro har vidgats till att
beröra all slags frånvaro, såväl så kallad ogiltig som giltig frånvaro.
Inom främst utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har man under de senaste åren
tagit ett helhetsgrepp kring den problematiska frånvaron genom att dels utveckla den
systematiska uppföljningen av all skolfrånvaro. Den så kallade ”Närvarogruppen”
med representanter från elevhälsan, specialpedagogiska nätverket, Ungdomskraft och
centrala förvaltningen träffas kontinuerligt och följer upp frånvaron. En
handlingsplan för att förebygga, förhindra och åtgärda skolfrånvaro togs fram och
fastställdes 2017-10-23. Tydlig närvarokontroll och uppföljning av hög frånvaro
genomförs vilket har inneburit att ”riskelever” numera fångas upp i ett tidigt skede.
Frågan om problematisk skolfrånvaro är även högst aktuell inom samverkansforumet
Barn och unga och är en av de beslutade samverkansaktiviteterna för 2021. Forts…
forts BUN §7
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-09

BUN § 7

En arbetsgrupp med deltagare från de tre förvaltningarna bildas där man ska se över
möjligheterna till samverkande arbetssätt för tidigare insatser som inte kräver
remisser eller beslut. Hur det mer exakt kan komma att se ut eller fungera är det som
är arbetsgruppens uppdrag.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att nämnden föreslår att motionen kan anses besvarad med
hänvisning till det arbete som pågår inom samverkansstrukturen Barn och Unga.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Kvalitetsutvecklare Karin Sandberg Täpp
Yrkanden
Jennie Jarve (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Ordförande Stefan Nypelius (C), tillstyrker arbetsutskottets förslag och föreslår att
nämnden föreslår att motionen kan anses besvarad med hänvisning till det arbete
som pågår inom samverkansstrukturen Barn och Unga.
Ordförande ställer proposition på sitt och Jennie Jarves förslag och finner att
ordförandes förslag vinner bifall.
Votering
Votering begärs och ordförande meddelar följande omröstningsproposition: Ja för
bifall till ordförandes förslag och Nej för bifall till Jennie Jarves förslag.
Votering genomförs med resultatet 7 jaröster och 6 nejröster. Eva Gustafsson (C),
Ingrid Engström (C), Niklas Gahne (C), Håkan Onsjö (M), Linnéa Högberg (KD),
Hilda Frick (SD) och Stefan Nypelius (C) röstar ja. Britt Andersson (S), Jonathan
Carlsson (S), Anna Sundin (S), Jessica Palmgren (S), Lisbeth Bokelund (MP) och
Jennie Jarve (V) röstar nej
Beslutsunderlag
Motion från Vänsterpartiet: Hemmasittarteam 2020-10-26
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-11
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1603
11 februari 2021

Elisabeth Jonsson Höök

Regionstyrelsen

Motion. Föräldrautbildning till nya och blivande föräldrar
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att motionen kan anses besvarad med
hänvisning till det utvecklingsarbete som pågår inom samverkansforum Barn och
unga.

Sammanfattning

Vänsterpartiet har i en motion till regionfullmäktige yrkat på att:
- uppdra åt barnavårdscentralen att i samverkan med förskola och skola ta fram en
modell för föräldrautbildning, med målet att nå alla föräldrar.
- barnavårdscentral, mödravårdscentral i samverkan med förskola och skola ges
ett särskilt uppdrag och resurser för att följa upp och stötta familjer under
barnens första uppväxtår.
- föräldrautbildning ska erbjudas föräldrar med fler än ett barn.
Vänsterpartiet anger som bakgrund till sina yrkanden dels den ökande psykiska
ohälsan och oron för att barn far illa samt dels att det tidigare förslaget till utökade
hembesök avslogs.
Motionen har via regionstyrelsen remitterats till barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden. Remissvaren till de tre
nämnderna har beretts i samverkan mellan berörda förvaltningar inom ramen för
samverkansforum barn och unga.
En genomlysning av de olika verksamheterna visar att det redan idag pågår en rad
former av föräldrautbildningar och stödjande insatser. Dock presenteras dessa
insatser inte på ett samlat sätt och är därför svåra att se som förälder. Inom ramen
för samverkansforum barn och unga görs därför ett gemensamt arbete för att
förtydliga insatserna och presentera dem på ett enkelt och överskådligt sätt.
Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet har i en motion till regionfullmäktige yrkat på att:
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1603

-

uppdra åt barnavårdscentralen att i samverkan med förskola och skola ta fram en
modell för föräldrautbildning, med målet att nå alla föräldrar.
- barnavårdscentral, mödravårdscentral i samverkan med förskola och skola ges
ett särskilt uppdrag och resurser för att följa upp och stötta familjer under
barnens första uppväxtår.
- föräldrautbildning ska erbjudas föräldrar med fler än ett barn.
Vänsterpartiet anger som bakgrund till sina yrkanden dels den ökande psykiska
ohälsan och oron för att barn far illa samt dels att det tidigare förslaget till utökade
hembesök avslogs.
Motionen har via regionstyrelsen remitterats till barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden. Remissvaren till de tre
nämnderna har beretts i samverkan mellan hälso-och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen inom ramen för
samverkansforum barn och unga
Uppdraget att på olika sätt stödja föräldrar genom till exempel föräldrautbildningar
delas av flera verksamheter, nämligen mödravården, barnhälsovården, öppen förskola
och vid behov även av socialtjänstens öppna insatser.
Mödravården erbjuder föräldrautbildning inför förlossning. MBHV-psykologer kan
erbjuda ytterligare föräldraskapsstöd vid behov och på indikation, utifrån ett
förebyggande och hälsofrämjande perspektiv.
Till dess att barnet börjar skolan är det barnhälsovårdens uppdrag att bidra till bästa
möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn i enlighet med det nationella
programmet i rikshandboken. Stöd och utbildning i föräldraskapet erbjuds till alla
föräldrar. Dels erbjuds föräldrautbildning i gruppform under barnets första levnadsår, en insats som dock tyvärr inte alltid når de som kan tros behöva den mest, då den
kräver ett eget engagemang.
Huvuddelen av föräldraskapsstödet sker i BHV-sjuksköterskans individuella möten
med familjen, besök som kan variera i frekvens utifrån det tredelade programmet
med insats efter behov. Utöver barnens besök får också båda föräldrarna individuella
enskilda föräldrasamtal med sin BHV-sjuksköterska, först om det psykiska måendet
och omställningen till förälder, senare om levnadsvanor.
Barnhälsovården på Gotland har under hösten 2020 också påbörjat arbetssättet
BarnSäkert. Det är en metod med frågor till alla föräldrar vid sex utvalda besök på
BVC från 0- 4 års ålder, som syftar till att på tidigt stadium identifiera olika slags
stödbehov hos familjen. Detta blir utgångspunkt för besökets hälsosamtal och ger
möjlighet att lotsa vidare till adekvat stöd.
Utöver BHV-sjuksköterskornas föräldrastödjande roll arbetar MBHV-psykologer
med utökat föräldraskapsstöd på indikation, men med en hälsofrämjande och
förebyggande inriktning. Samverkan sker i föräldragrupper med såväl öppna
förskolan som Socialtjänstens familjestödsenhet.
Socialtjänstens familjestödsenhet erbjuder individuella råd och stödsamtal stödgruppverksamhet för föräldrar/omsorgspersoner till barn 0-5 år. Både råd och stöd
samtal och stödgrupper är öppna insatser och journalförs då inte. Individuell rådoch stödkontakt som öppen insats uppgår till ca 5 individuella
samtal. Familjestödsenheten kan även erbjuda betydligt mer omfattande insatser för
målgruppen men då behöver kontakten föregås av en utredning och ett
biståndsbeslut.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1603

Förskola och skola har inte ett uppdrag gentemot föräldrarna, men den pedagogiska
verksamheten arbetar med normer och värden, och att på olika sätt arbeta för att
barnet ska utveckla en trygg identitet. Ansvaret för barnets hälsoutveckling övergår
till elevhälsan från att barnet börjar skolan. Elevhälsans uppdrag är inte riktat till att
stödja föräldrar.
Öppen förskola är inte en lagstadgad verksamhet och kan därmed utformas olika. På
Gotlands öppna förskolor arbetar pedagogisk personal. I uppdraget ingår att erbjuda
gruppverksamhet och stöd i föräldraskapet. Viss samverkan finns med mödravården,
biblioteken och barnhälsovården.
Inom ramen för samverkansforum Barn och Unga (tidigare BarnSam) identifieras
områden mellan de ingående förvaltningarnas uppdrag som har behov av att
samordnas eller utvecklas. Där är stöd och utbildning till blivande och nyblivna
föräldrar en fråga som varit aktuell en längre tid och fått särskilt fokus under senaste
året. Vid inventering konstaterar man att det inte råder brist på olika stödinsatser till
föräldrar, men att det kan upplevas otydligt för både medarbetare och medborgare
vem som ansvarar för vad, och hur man som förälder kan få ta del av stöd.
Därför genomförs ett arbete med att tydliggöra och beskriva insatser och stöd på
individ och gruppnivå för blivande föräldrar och föräldrar till barn 0-5 år inom de
olika förvaltningarnas verksamheter som arbetar med målgruppen. Detta syftar till att
förenkla och synliggöra utbudet dels till föräldrar, men även för medarbetare som
arbetar i de olika verksamheterna med målgruppen. Målet är att det ska vara enkelt
och överskådligt, både att se vad samtliga blivande och nyblivna föräldrar erbjuds,
men även vilket mer kvalificerat stöd som finns beroende på behovet hos familjen
eller barnet.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det arbete som pågår inom samverkansforum barn
och unga med syfte att tydliggöra de olika föräldrastödsinsatserna som redan finns
inom regionen anses vara tillräckligt i nuläget. Om luckor i utbudet påvisas i denna
översyn kan ytterligare beslut behöva tas. Förvaltningen anser därmed att motionen
är besvarad.

Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse daterad som ovan.
Motion: Föräldrautbildnings till nya och blivande föräldrar.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Vänsterpartiet
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Motion:
Föräldrautbildning till nya och blivande
föräldrar
2020-10-26

Att bli förälder är bland det mest omtumlande en människa kan vara med om. En ny
livssituation med utmaningar som många kan behöva stöd i att hantera. Det faktum Att 50
procent av alla skilsmässor sker under ett barns första levnadsår, säger något om hur skör
tillvaron kan upplevas för nyblivna föräldrar. Vi tror att de flesta skulle välkomna mer stöd
från samhället kring föräldraskapet.
Vi vet att goda uppväxtvillkor spelar roll för hur framtiden kan komma att te sig längre fram i
livet. ”Det är bättre att bygga starka barn, än att laga trasiga vuxna”. Så står det i
Vänsterpartiets nyligen framtagna rapport om Barn och Unga på Gotland.
Att vi nu ser antalet anmälningar till socialtjänsten gällande barn och unga som far illa öka, är
mycket oroväckande. Likaså att den psykiska ohälsan växer, inte minst hos just barn och
unga. Vi pratar ofta om vikten av förebyggande insatser för att människor inte senare i livet
ska hamna i utanförskap. Exempel på sådana insatser finns i flera kommuner runtom i landet.
Kanske är den så kallade Rinkebymodellen, som socialminister Lena Hallengren pekat ut som
en framgångsmodell, en av de mest kända. Där har stöd riktats till föräldrar i socioekonomiskt
utsatta områden. Från Vänsterpartiet tror vi att samma slags insats behöver göras generellt, så
att de allra flesta förstagångsföräldrar nås.
Under 2018 påbörjades ett lokalt arbete på Gotland utifrån statliga medel riktade till hälsooch sjukvården och Barnhälsovården. Ett litet urval av familjer fick hembesök utifrån ett
arbetssätt som liknar Rinkebymodellens, bortsett från att insatsen alltså inte nådde ut
generellt. Tyvärr avslutades detta försök utan utvärdering.
Tidigare i höst fick Hälso – och sjukvårdsnämnden (HSN) samt Socialnämnden (SON)
besluta om ett eventuellt pilotprojekt med utökade och gemensamma hembesök till
förstagångsföräldrar. Tyvärr valde den borgerliga majoriteten i SON att rösta nej till förslaget,
vilket räckte för att ingen pilot kommer att bli av.

För att nå så många som möjligt i det förebyggande arbetet är det viktigt med breda insatser i
samverkan med förskola och skola.
Vi yrkar därför:




Att uppdra åt barnavårdscentralen att i samverkan med förskola och skola
ta fram en modell för föräldrautbildning, med målet att nå alla föräldrar.
Att barnavårdscentral, mödravårdscentral i samverkan med förskola och skola ges
särskilt uppdrag och resurser för att följa upp och stötta familjer under barnens första
uppväxtår.
Att föräldrautbildning även ska erbjudas föräldrar med fler än ett barn.

Saga Carlgren (V)

Thomas Gustafsson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Jörgen Benzler (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse
2020/418

Ia Lönngren

11 januari 2021

Socialnämnden

Motion. Föräldrautbildning till blivande och nyblivna föräldrar.

Förslag till beslut

•

Socialnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att motionen
kan anses besvarad med hänvisning till det arbete som pågår inom Region
Gotlands ordinarie verksamheter samt uppdrag inom ramen för
samverkansstrukturen Barn och Unga.

Sammanfattning

Vänsterpartiet har i regionfullmäktige yrkat på att:
- uppdra åt barnavårdscentralen att i samverkan med förskola och skola ta fram en
modell för föräldrautbildning, med målet att nå alla föräldrar.
- barnavårdscentral, mödravårdscentral i samverkan med förskola och skola ges
ett särskilt uppdrag och resurser för att följa upp och stötta familjer under
barnens första uppväxtår.
- föräldrautbildning ska erbjudas föräldrar med fler än ett barn.
Vänsterpartiet anger som bakgrund till sina yrkanden dels den ökande psykiska
ohälsan och oron för att barn far illa samt dels att det tidigare förslaget till utökade
hembesök avslogs.
Motionen har via regionstyrelsen remitterats till barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden, samtliga ingående i en
samverkansstruktur för barn och unga tidigare kallad BarnSam. Socialförvaltningen
har berett motionen tillsammans med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samt
hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom ramen för samverkansstrukturen Barn och
Unga.
Ärendebeskrivning

Uppdraget att på olika sätt stödja föräldrar genom till exempel föräldrautbildningar
delas av flera verksamheter, nämligen mödravården, barnhälsovården, öppen förskola
och vid behov även av socialtjänstens öppna insatser.
Mödravården erbjuder föräldrautbildning inför förlossning, och även föräldrastöd till
unga föräldrar i samarbete med öppna förskolan.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
2020/418

Till dess att barnet börjar skolan är det barnhälsovårdens uppdrag att bidra till bästa
möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn i enlighet med det nationella
programmet i rikshandboken. Stöd och utbildning i föräldraskapet erbjuds till alla
föräldrar. Dels erbjuds föräldrautbildning i gruppform under barnets första
levnadsår, en insats som dock tyvärr inte alltid når de som kan tros behöva den mest,
då den kräver ett eget engagemang.
Huvuddelen av föräldraskapsstödet sker i barnhälsovården och sjuksköterskans
individuella möten med familjen, besök som kan variera i frekvens utifrån det
tredelade programmet med insats efter behov. Utöver barnens besök får också båda
föräldrarna individuella enskilda föräldrasamtal med sin barnhälsovårdssjuksköterska,
först om det psykiska måendet och omställningen till att bli förälder och senare om
levnadsvanor.
Barnhälsovården på Gotland har under hösten 2020 också påbörjat arbetssättet
BarnSäkert. Det är en metod med frågor till alla föräldrar vid sex utvalda besök på
barnavårdscentralen från 0- 4 års ålder, som syftar till att på tidigt stadium identifiera
olika slags stödbehov hos familjen. Detta blir utgångspunkt för besökets hälsosamtal
och ger möjlighet att lotsa vidare till adekvat stöd.
Utöver barnavårdscentralsjuksköterskornas föräldrastödjande roll arbetar mödra- o
barnhälsovårdspsykologer med utökat föräldraskapsstöd på indikation, men med en
hälsofrämjande och förebyggande inriktning. Samverkan sker i föräldragrupper med
såväl öppna förskolan som socialtjänstens familjestödsenhet.
Socialtjänstens familjestödsenhet erbjuder individuella råd och stödsamtal och
stödgruppsverksamhet för föräldrar/omsorgspersoner till barn 0-5 år. Både råd och
stödsamtal och stödgrupper är öppna insatser och journalförs inte. Individuell rådoch stödkontakt som öppen insats uppgår till cirka fem individuella samtal.
Familjestödsenheten kan även erbjuda betydligt mer omfattande insatser för
målgruppen, men då behöver kontakten föregås av en utredning och ett
biståndsbeslut.
Förskola och skola har inte ett uppdrag gentemot föräldrarna, men den pedagogiska
verksamheten arbetar med normer och värden, och att på olika sätt arbeta för att
barnet ska utveckla en trygg identitet. Ansvaret för barnets hälsoutveckling övergår
till elevhälsan från att barnet börjar skolan. Elevhälsans uppdrag är inte riktat till att
stödja föräldrar.
Öppen förskola är inte en lagstadgad verksamhet och kan därmed utformas olika. På
Gotlands öppna förskolor arbetar pedagogisk personal. I uppdraget ingår att erbjuda
gruppverksamhet och stöd i föräldraskapet. Viss samverkan finns med mödravården,
biblioteken, barnhälsovården och socialtjänsten.
Inom ramen för samverkansstrukturen Barn och Unga (tidigare BarnSam)
identifieras områden mellan de ingående förvaltningarnas uppdrag som har behov av
att samordnas eller utvecklas. Där är stöd och utbildning till blivande och nyblivna
föräldrar en fråga som varit aktuell inom samverkansstrukturen en längre tid och fått
särskilt fokus under senaste året. Vid inventering konstaterar man att det inte råder
brist på olika stödinsatser till föräldrar, men att det kan upplevas otydligt för både
medarbetare och medborgare vem som ansvarar för vad, och hur man som förälder
kan få ta del av stöd.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
2020/418

Därför genomförs ett arbete med att tydliggöra och beskriva insatser och stöd på
individ och gruppnivå för blivande föräldrar och föräldrar till barn 0-5 år inom de
olika förvaltningarnas verksamheter som arbetar med målgruppen. Detta syftar till att
förenkla och synliggöra utbudet dels till föräldrar, men även för medarbetare som
arbetar i de olika verksamheterna med målgruppen. Målet är att det ska vara enkelt
och överskådligt, både att se vad samtliga blivande och nyblivna föräldrar erbjuds,
men även vilket mer kvalificerat stöd som finns beroende på behovet hos familjen
eller barnet.
Bedömning

Det arbete som pågår inom Region Gotlands olika verksamheter tillsammans med
det arbete som pågår inom samverkansstrukturen för Barn och Unga bedöms
tillräckligt för att kunna tillgodose behov av stöd och utbildning till blivande och
nyblivna föräldrar.
Beslutsunderlag

Motion från Vänsterpartiet: Föräldrautbildning till nya och blivande föräldrar 202010-26
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-11

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Elisabeth Jonsson Höök verksamhetsledare RSF
Hanna Ogestad avdelningschef individ- och familjeomsorgen SOF
Ia Lönngren utvecklingsledare SOF
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-11

SON § 16

SON § 16

Svar på motion. Föräldrautbildning till nya
och blivande föräldrar

SON 2020/418
SON/AU § 16

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att motionen
kan anses besvarad med hänvisning till det arbete som pågår inom Region
Gotlands ordinarie verksamheter samt uppdrag inom ramen för
samverkansstrukturen Barn och Unga.

Vänsterpartiet har i regionfullmäktige yrkat på att:
 uppdra åt barnavårdscentralen att i samverkan med förskola och skola ta fram en
modell för föräldrautbildning, med målet att nå alla föräldrar.
 barnavårdscentral, mödravårdscentral i samverkan med förskola och skola ges ett
särskilt uppdrag och resurser för att följa upp och stötta familjer under barnens
första uppväxtår.
 föräldrautbildning ska erbjudas föräldrar med fler än ett barn.
Vänsterpartiet anger som bakgrund till sina yrkanden dels den ökande psykiska
ohälsan och oron för att barn far illa samt dels att det tidigare förslaget till utökade
hembesök avslogs.
Motionen har via regionstyrelsen remitterats till barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden, samtliga ingående i en
samverkansstruktur för barn och unga tidigare kallad BarnSam. Socialförvaltningen
har berett motionen tillsammans med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samt
hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom ramen för samverkansstrukturen Barn och
Unga.
Bedömning

Det arbete som pågår inom Region Gotlands olika verksamheter tillsammans med
det arbete som pågår inom samverkansstrukturen för Barn och Unga bedöms
tillräckligt för att kunna tillgodose behov av stöd och utbildning till blivande och
nyblivna föräldrar.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Jörgen Benzler (V) har framfört önskemål om att få ta del av vilka stödgrupper det
finns inom socialförvaltningen samt statistik för åren 2018-2020. Avdelningschefen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-11

SON § 16

för individ- och familjeomsorgen bjuds in till ett kommande sammanträde för att
berätta mer om detta.
Yrkande 1:
Jörgen Benzler (V) yrkar att socialnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå
regionfullmäktige att motionen ska bifallas.
Ordförande Rolf Öström (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller
ordförande Rolf Öströms yrkande.
Beslutsunderlag

Motion från Vänsterpartiet: Föräldrautbildning till nya och blivande föräldrar,
daterad 2020-10-26
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-11
Skickas till
Elisabeth Jonsson Höök, verksamhetsledare RSF.
Hanna Ogestad, avdelningschef individ- och familjeomsorgen SOF.
Ia Lönngren, utvecklingsledare SOF.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-09

BUN § 8

BUN § 8

Motion. Föräldrautbildning till nya och
blivande föräldrar

BUN 2020/1105
BUN AU § 8

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen kan anses besvarad med
hänvisning till det arbete som pågår inom samverkansstrukturen Barn och Unga.

Vänsterpartiet har i regionfullmäktige yrkat på att:
 uppdra åt barnavårdscentralen att i samverkan med förskola och skola ta fram en
modell för föräldrautbildning, med målet att nå alla föräldrar.
 barnavårdscentral, mödravårdscentral i samverkan med förskola och skola ges ett
särskilt uppdrag och resurser för att följa upp och stötta familjer under barnens
första uppväxtår.
 föräldrautbildning ska erbjudas föräldrar med fler än ett barn.
Vänsterpartiet anger som bakgrund till sina yrkanden dels den ökande psykiska
ohälsan och oron för att barn far illa samt dels att det tidigare förslaget till utökade
hembesök avslogs.
Motionen har via regionstyrelsen remitterats till barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden, samtliga ingående i
samverkansstrukturen Barn och Unga (tidigare kallad BarnSam). Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen har berett motionen tillsammans med socialförvaltningen
samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom ramen för samverkansstrukturen.
Inom ramen för samverkansstrukturen Barn och Unga (tidigare BarnSam)
identifieras områden mellan de ingående förvaltningarnas uppdrag som har behov av
att samordnas eller utvecklas. Där är stöd och utbildning till blivande och nyblivna
föräldrar en fråga som varit aktuell inom samverkansstrukturen en längre tid och fått
särskilt fokus under senaste året.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att nämnden föreslår att motionen kan anses besvarad med
hänvisning till det arbete som pågår inom samverkansstrukturen Barn och Unga.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Kvalitetsutvecklare Karin Sandberg Täpp
Yrkanden
Jennie Jarve (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-02-09

Protokollsutdrag
BUN § 8

forts. BUN §8
Ordförande Stefan Nypelius (C), tillstyrker arbetsutskottets förslag och föreslår att
nämnden föreslår att motionen kan anses besvarad med hänvisning till det arbete
som pågår inom samverkansstrukturen Barn och Unga.
Ordförande ställer proposition på sitt och Jennie Jarves förslag och finner att
ordförandes förslag vinner bifall.
Votering
Votering begärs och ordförande meddelar följande omröstningsproposition: Ja för
bifall till ordförandes förslag och Nej för bifall till Jennie Jarves förslag.
Votering genomförs med resultatet 7 jaröster och 6 nejröster. Eva Gustafsson (C),
Ingrid Engström (C), Niklas Gahne (C), Håkan Onsjö (M), Linnéa Högberg (KD),
Hilda Frick (SD) och Stefan Nypelius (C) röstar ja. Britt Andersson (S), Jonathan
Carlsson (S), Anna Sundin (S), Jessica Palmgren (S), Lisbeth Bokelund (MP) och
Jennie Jarve (V) röstar nej
Beslutsunderlag
Motion från Vänsterpartiet: Föräldrautbildning till nya och blivande föräldrar 2020-10-26
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-21
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2020/1105
21 december 2020

Handläggare
Elisabeth Jonsson-Höök
Maria Benczy

Barn- och utbildningsnämnden

Motion. Föräldrautbildning till blivande och nyblivna föräldrar.

Förslag till beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå
regionfullmäktige att motionen kan anses besvarad med hänvisning till det arbete
som pågår inom samverkansstrukturen Barn och Unga (tidigare BarnSam).

Sammanfattning

Vänsterpartiet har i regionfullmäktige yrkat på att:
uppdra åt barnavårdscentralen att i samverkan med förskola och skola ta fram en
modell för föräldrautbildning, med målet att nå alla föräldrar.
 barnavårdscentral, mödravårdscentral i samverkan med förskola och skola ges ett
särskilt uppdrag och resurser för att följa upp och stötta familjer under barnens
första uppväxtår.
 föräldrautbildning ska erbjudas föräldrar med fler än ett barn.
Vänsterpartiet anger som bakgrund till sina yrkanden dels den ökande psykiska
ohälsan och oron för att barn far illa samt dels att det tidigare förslaget till utökade
hembesök avslogs.


Motionen har via regionstyrelsen remitterats till barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden, samtliga ingående i
samverkansstrukturen Barn och Unga (tidigare kallad BarnSam). Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen har berett motionen tillsammans med socialförvaltningen
samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom ramen för samverkansstrukturen.
Ärendebeskrivning

Uppdraget att på olika sätt stödja föräldrar genom till exempel föräldrautbildningar
delas av flera verksamheter, nämligen mödravården, barnhälsovården, öppen förskola
och vid behov även av socialtjänstens öppna insatser.
Mödravården erbjuder föräldrautbildning inför förlossning, och även föräldrastöd till
unga föräldrar i samarbete med öppna förskolan.
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Till dess att barnet börjar skolan är det barnhälsovårdens uppdrag att bidra till bästa
möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn i enlighet med det nationella
programmet i rikshandboken. Stöd och utbildning i föräldraskapet erbjuds till alla
föräldrar. Dels erbjuds föräldrautbildning i gruppform under barnets första
levnadsår, en insats som dock tyvärr inte alltid når de som kan tros behöva den mest,
då den kräver ett eget engagemang. Huvuddelen av föräldraskapsstödet sker dock i
BHV-sjuksköterskans individuella möten med familjen, besök som kan variera i
frekvens utifrån det tredelade programmet med insats efter behov. Utöver barnens
besök får också båda föräldrarna individuella enskilda föräldrasamtal med sin BHVssk, först om det psykiska måendet och omställningen till förälder, senare om
levnadsvanor. Barnhälsovården på Gotland har under hösten 2020 också påbörjat
arbetssättet BarnSäkert. Det är en metod med frågor till alla föräldrar vid sex utvalda
besök på BVC från 0- 4 års ålder, som syftar till att på tidigt stadium identifiera olika
slags stödbehov hos familjen. Detta blir utgångspunkt för besökets hälsosamtal och
ger möjlighet att lotsa vidare till adekvat stöd.
Utöver BHV-sjuksköterskornas föräldrastödjande roll arbetar MBHV-psykologer
med utökat föräldraskapsstöd på indikation, men med en hälsofrämjande och
förebyggande inriktning.
Samverkan sker i föräldragrupper med såväl öppna förskolan som Socialtjänstens
familjestödsenhet.
Socialtjänstens familjestödsenhet erbjuder individuella råd och stödsamtal
stödgruppsverksamhet för föräldrar/omsorgspersoner till barn 0-5 år. Både råd och
stödsamtal och stödgrupper är öppna insatser och journalförs då inte. Individuell
råd- och stödkontakt som öppen insats uppgår till ca 5 individuella
samtal. Familjestödsenheten kan även erbjuda betydligt mer omfattande insatser för
målgruppen men då behöver kontakten hos oss föregås av en utredning och ett
biståndsbeslut.
Förskola och skola har inte ett primärt uppdrag gentemot föräldrarna, men den
pedagogiska verksamheten arbetar med normer och värden, och att på olika sätt
arbeta för att barnet ska utveckla en trygg identitet och ha en hälsofrämjande
skolgång.
Öppen förskola är inte en lagstadgad verksamhet och kan därmed utformas olika. På
Gotlands öppna förskolor arbetar pedagogisk personal. I uppdraget ingår att erbjuda
gruppverksamhet och stöd i föräldraskapet. Viss samverkan finns med mödravården,
biblioteken och barnhälsovården.
Inom ramen för samverkansstrukturen Barn och Unga (tidigare BarnSam)
identifieras områden mellan de ingående förvaltningarnas uppdrag som har behov av
att samordnas eller utvecklas. Där är stöd och utbildning till blivande och nyblivna
föräldrar en fråga som varit aktuell inom samverkansstrukturen en längre tid och fått
särskilt fokus under senaste året. Vid inventering konstaterar man att det inte råder
brist på olika stödinsatser till föräldrar, men att det kan upplevas otydligt för både
medarbetare och medborgare vem som ansvarar för vad, och hur man som förälder
kan få ta del av stöd.
Därför genomförs ett arbete med att tydliggöra och beskriva insatser och stöd på
individ och gruppnivå för blivande föräldrar och föräldrar till barn 0-5 år inom de
olika förvaltningarnas verksamheter som arbetar med målgruppen. Detta syftar till att
förenkla och synliggöra utbudet dels till föräldrar, men även för medarbetare som
arbetar i de olika verksamheterna med målgruppen. Målet är att det ska vara enkelt
och överskådligt, både att se vad samtliga blivande och nyblivna föräldrar erbjuds,
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men även vilket mer kvalificerat stöd som finns beroende på behovet hos familjen
eller barnet.
Bedömning

Det är förvaltningens bedömning att det arbete som pågår inom
samverkansstrukturen med syftet att tydliggöra de olika föräldrastödsinsatserna anses
därmed vara tillräckligt.
Beslutsunderlag
Motion från Vänsterpartiet: Föräldrautbildning till nya och blivande föräldrar 2020-10-26
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-21

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-11

HSN § 21

HSN § 21

RS Remiss. Motion. Föräldrautbildning till
nya och blivande föräldrar

HSN 2020/703
HSN-AU § 20

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige
att motionen kan anses besvarad med hänvisning till det arbete som pågår inom
samverkansstrukturen BarnSam.

Vänsterpartiet har i en motion till regionfullmäktige yrkat på att:
•Uppdra åt barnavårdscentralen att i samverkan med förskola och skola ta fram en
modell för föräldrautbildning, med målet att nå alla föräldrar.
• Barnavårdscentral, mödravårdscentral i samverkan med förskola och skola ges ett
särskilt uppdrag och resurser för att följa upp och stötta familjer under barnens första
uppväxtår.
• Föräldrautbildning ska erbjudas föräldrar med fler än ett barn.
Vänsterpartiet anger som bakgrund till sina yrkanden dels den ökande psykiska
ohälsan och oron för att barn far illa samt dels att det tidigare förslaget till utökade
hembesök avslogs.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt
hälso- och sjukvårdsnämnden, samtliga ingående i en samverkansstruktur för barn
och unga kallad BarnSam. Remissvaret har beretts tillsammans med
socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen inom ramen för
samverkansstrukturen.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det arbete som pågår inom samverkansstrukturen
BarnSam med syfte att tydliggöra de olika föräldrastödsinsatserna som redan finns
inom regionen anses vara tillräckligt i nuläget. Om luckor i utbudet påvisas i
översynen kan ytterligare beslut behöva tas. Förvaltningen anser därmed att
motionen kan anses vara besvarad.
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Peter Barnard (V) yrkar instämmande av Anita Jonsson (MP) bifall till motionen.
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottets förslag
vunnit bifall.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-11

HSN § 21

Votering begärs.
Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall för Mats-Ola Rödéns (L) yrkande.
Nej-röst för bifall för Peter Barnard (V) yrkande.
Voteringens utfall:
8 ja-röster: Bibbi Olsson (C), Anna Andersson (C), Rebecca Gajardo Angel (C), Gunnar Solin
(M), Eva Engström (M), Lisen Kebbe (Fi), Eva Pettersson (-), Mats-Ola Rödén (L).
5 nej-röster: Filip Reinhag (S), Lennart Petersson (S), Kristiina Hansson (S), Peter Barnard
(V), Anita Jonsson (MP).
Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden enligt MatsOla Rödéns (L) yrkande.
Bakgrund HSN-AU § 20
Yrkanden
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Peter Barnard (V) yrkar instämmande av Filip Reinhag (S) bifall till motionen.
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att förvaltningens förslag
vunnit bifall.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige
att motionen kan anses besvarad med hänvisning till det arbete som pågår inom
samverkansstrukturen BarnSam.
Beslutsunderlag

Motion från Vänsterpartiet: Föräldrautbildning till nya och blivande föräldrar
Tjänsteskrivelse HSF daterad 7 januari 2021
Tjänsteskrivelse SOF daterad 7 januari 2021
Skickas till
Regionstyrelsen
Socialnämnden
Elisabeth Jonsson Höök, verksamhetsledare BarnSam
Anna Levin, barnhälsovårdsöverläkare
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
HSN 2020/703
7 januari 2021

Anna Levin, barnhälsovårdsöverläkare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

RS Remiss. Motion. Föräldrautbildning till blivande och nyblivna föräldrar

Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att motionen kan anses besvarad med hänvisning till det arbete som
pågår inom samverkansstrukturen BarnSam.

Sammanfattning

Vänsterpartiet har i en motion till regionfullmäktige yrkat på att:
- uppdra åt barnavårdscentralen att i samverkan med förskola och skola ta fram en
modell för föräldrautbildning, med målet att nå alla föräldrar.
- barnavårdscentral, mödravårdscentral i samverkan med förskola och skola ges
ett särskilt uppdrag och resurser för att följa upp och stötta familjer under
barnens första uppväxtår.
- föräldrautbildning ska erbjudas föräldrar med fler än ett barn.
Vänsterpartiet anger som bakgrund till sina yrkanden dels den ökande psykiska
ohälsan och oron för att barn far illa samt dels att det tidigare förslaget till utökade
hembesök avslogs.
Motionen har via regionstyrelsen remitterats till barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden, samtliga ingående i en
samverkansstruktur för barn och unga kallad BarnSam. Remissvaret har beretts
tillsammans med socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
inom ramen för samverkansstrukturen.
Ärendebeskrivning

Uppdraget att på olika sätt stödja föräldrar genom till exempel föräldrautbildningar
delas av flera verksamheter, nämligen mödravården, barnhälsovården, öppen förskola
och vid behov även av socialtjänstens öppna insatser.
Mödravården erbjuder föräldrautbildning inför förlossning. MBHV-psykologer kan
erbjuda ytterligare föräldraskapsstöd vid behov och på indikation, utifrån ett
förebyggande och hälsofrämjande perspektiv.
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Till dess att barnet börjar skolan är det barnhälsovårdens uppdrag att bidra till bästa
möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn i enlighet med det nationella
programmet i rikshandboken. Stöd och utbildning i föräldraskapet erbjuds till alla
föräldrar. Dels erbjuds föräldrautbildning i gruppform under barnets första levnadsår, en insats som dock tyvärr inte alltid når de som kan tros behöva den mest, då den
kräver ett eget engagemang.
Huvuddelen av föräldraskapsstödet sker i BHV-sjuksköterskans individuella möten
med familjen, besök som kan variera i frekvens utifrån det tredelade programmet
med insats efter behov. Utöver barnens besök får också båda föräldrarna individuella
enskilda föräldrasamtal med sin BHV-sjuksköterska, först om det psykiska måendet
och omställningen till förälder, senare om levnadsvanor.
Barnhälsovården på Gotland har under hösten 2020 också påbörjat arbetssättet
BarnSäkert. Det är en metod med frågor till alla föräldrar vid sex utvalda besök på
BVC från 0- 4 års ålder, som syftar till att på tidigt stadium identifiera olika slags
stödbehov hos familjen. Detta blir utgångspunkt för besökets hälsosamtal och ger
möjlighet att lotsa vidare till adekvat stöd.
Utöver BHV-sjuksköterskornas föräldrastödjande roll arbetar MBHV-psykologer
med utökat föräldraskapsstöd på indikation, men med en hälsofrämjande och
förebyggande inriktning. Samverkan sker i föräldragrupper med såväl öppna
förskolan som Socialtjänstens familjestödsenhet.
Socialtjänstens familjestödsenhet erbjuder individuella råd och stödsamtal stödgruppsverksamhet för föräldrar/omsorgspersoner till barn 0-5 år. Både råd och stöd
samtal och stödgrupper är öppna insatser och journalförs då inte. Individuell rådoch stödkontakt som öppen insats uppgår till ca 5 individuella
samtal. Familjestödsenheten kan även erbjuda betydligt mer omfattande insatser för
målgruppen men då behöver kontakten hos oss föregås av en utredning och ett
biståndsbeslut.
Förskola och skola har inte ett uppdrag gentemot föräldrarna, men den pedagogiska
verksamheten arbetar med normer och värden, och att på olika sätt arbeta för att
barnet ska utveckla en trygg identitet. Ansvaret för barnets hälsoutveckling övergår
till elevhälsan från att barnet börjar skolan. Elevhälsans uppdrag är inte riktat till att
stödja föräldrar.
Öppen förskola är inte en lagstadgad verksamhet och kan därmed utformas olika. På
Gotlands öppna förskolor arbetar pedagogisk personal. I uppdraget ingår att erbjuda
gruppverksamhet och stöd i föräldraskapet. Viss samverkan finns med mödravården,
biblioteken och barnhälsovården.
Inom ramen för samverkansstrukturen Barn och Unga (tidigare BarnSam)
identifieras områden mellan de ingående förvaltningarnas uppdrag som har behov av
att samordnas eller utvecklas. Där är stöd och utbildning till blivande och nyblivna
föräldrar en fråga som varit aktuell inom samverkansstrukturen en längre tid och fått
särskilt fokus under senaste året. Vid inventering konstaterar man att det inte råder
brist på olika stödinsatser till föräldrar, men att det kan upplevas otydligt för både
medarbetare och medborgare vem som ansvarar för vad, och hur man som förälder
kan få ta del av stöd.
Därför genomförs ett arbete med att tydliggöra och beskriva insatser och stöd på
individ och gruppnivå för blivande föräldrar och föräldrar till barn 0-5 år inom de
olika förvaltningarnas verksamheter som arbetar med målgruppen. Detta syftar till att
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förenkla och synliggöra utbudet dels till föräldrar, men även för medarbetare som
arbetar i de olika verksamheterna med målgruppen. Målet är att det ska vara enkelt
och överskådligt, både att se vad samtliga blivande och nyblivna föräldrar erbjuds,
men även vilket mer kvalificerat stöd som finns beroende på behovet hos familjen
eller barnet.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det arbete som pågår inom samverkansstrukturen
BarnSam med syfte att tydliggöra de olika föräldrastödsinsatserna som redan finns
inom regionen anses vara tillräckligt i nuläget. Om luckor i utbudet påvisas i denna
översyn kan ytterligare beslut behöva tas. Förvaltningen anser därmed att motionen
är besvarad.
Beslutsunderlag

Motion från Vänsterpartiet: Föräldrautbildning till nya och blivande föräldrar
Tjänsteskrivelse HSF daterad 7 januari 2021
Tjänsteskrivelse SOF daterad 7 januari 2021
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
Elisabeth Jonsson Höök, verksamhetsledare BarnSam
Anna Levin, barnhälsovårdsöverläkare
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/1078

Josefine Jessen

Regionstyrelsen

Medborgarförslag – Sälja överbliven mat från skolornas lunch
Förslag till beslut

Medborgarförslaget, om att sälja överbliven mat från skolornas lunch, avslås.
Medborgarförslaget i övrigt ska anses besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag gällande att sälja överbliven mat från skolornas lunch, med
syfte att minska matsvinnet, har inkommit till Regionstyrelseförvaltningen.
Verksamheterna inom Region Gotland ska aktivt arbeta med att minska andelen
matsvinn. Regionstyrelseförvaltningens avdelning Måltid bedömer att matsvinnet går
att minska genom andra åtgärder, med samma resultat som medborgarförslaget syftar
till. Arbete pågår bland annat med att anpassa antalet tillagade portioner samt se över
serveringsrutiner i matsalarna.
Det finns risk att näringslivet ser försäljning av matlådor som konkurrensstörande.
Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag gällande att sälja överbliven mat från skolornas lunch, med
syfte att minska matsvinnet, har inkommit till Regionstyrelseförvaltningen.
Följande lagar, riktlinjer och policyn påverkar bedömningen;


Region Gotlands Mat och måltidspolicy, fastställd av Regionstyrelsen.
I Mat- och måltidspolicyn framgår det att verksamheterna ska arbeta aktivt
med att minska andelen matsvinn.



Konkurrenslag 2008:579 3 kap. 27–32 §§
En kommun eller region får inte bedriva säljverksamhet som snedvrider
förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden, eller hämmar
förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens.



Politiskt uppdrag, avdelning Måltid
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Enligt det politiska uppdraget som avdelning Måltid har ska
varmhållningstiderna minskas. De rekommenderade varmhållningstiderna
som Region Gotland arbetar efter är max två timmar och en timme för
potatis.


Måltidsverksamheten vid respektive skola kommer att falla under
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. (HSLF-FS 2020:37) då försäljning
av livsmedel kommer att ske till allmänheten.

Bedömning

Det förslag på tillvägagångsätt vid en eventuell försäljning som
regionstyrelseförvaltningen bedömer som rimlig innebär att allmänheten kommer in i
matsalarna och själva fyller medhavda matlådor med den mat som blivit över. Det
bedöms inte som möjligt att lådorna packas av kökspersonal och lämnas ut genom
exempelvis köksingången, med tanke på livsmedelssäkerhet, arbetsåtgång samt
arbetsmiljö för kökspersonal. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF)
bedömer att det är rimligt att allmänheten kommer in på skolgårdarna och matsalarna
för att köpa överbliven mat.
Regionstyrelseförvaltningens avdelning Måltid har analyserat hur en eventuell
försäljning ska kunna ske och föreslår av medborgarförslaget avslås grundat på
följande skäl;


Det är endast tillfälliga och oplanerade överskott som kan säljas och
försäljning måste kunna ske vid alla skolor, till alla medborgare. Även om
matlådorna säljs till ett marknadspris finns det risk att näringslivet ser
försäljningen som konkurrensstörande, särskilt under pågående pandemi.



Det finns risk för att försäljningen leder till en ökad produktion av mat
istället för minskat svinn. Andra kommuner, där försäljning av matlådor sker,
har påtalat risken med svinnet istället ökar. De upplever att det lagas extra
mat för att maten inte ska ta slut, då kökspersonalen inte vill att kunderna ska
bli besvikna.



Det finns risk att varmhållningstiderna överskrids och kvaliteten på maten
inte kan garanteras. Vid långvarig varmhållning av mat uppstår oönskade
kvalitetsförändringar. Utseende, lukt, konsistens och smak försämras i många
rätter av lång varmhållning och även näringsinnehållet ändras. Redan vid
tillagningen påverkas halten av de vattenlösliga vitaminerna B och C, för att
sedan successivt minska under varmhållningen. En eventuell försäljning kan
på inte påbörjas förrän eleverna ätit klart och då kan varmhållningstiden ha
överskridits.



För att allmänheten ska få information om hur mycket mat som finns
tillgänglig på respektive skola krävs en digital lösning. I en sådan lösning
behöver mängden mat som finns kvar i serveringen kontinuerligt uppdateras.
I dagsläget saknas sådant system, vilket i dagsläget innebär en manuell
hantering av kökspersonalen.



Att minska matsvinnet är en viktig fråga ut klimatsynpunkt, men även ur en
ekonomisk synvinkel. Avdelning Måltid bedömer att matsvinnet går att
minska genom andra åtgärder, med samma resultat som medborgarförslaget
syftar till.
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Under 2022 kommer ett regionövergripande projekt genomföras med
ambitionen att minska matsvinnet.
Avdelning Måltid har genomfört en mätning av serveringssvinnet inom UAF
2016. Resultatet blev 43 g matsvinn/portion tillagad mat. Det pågår ett
kontinuerligt arbete med att förbättra kommunikationen mellan
tillagningsköken och skolorna för att få grundbeställningarna att stämma mer
överens med verkligheten. Den mat som blir över ska medarbetarna i köken
själva kunna kan ta hand om och servera vid ett senare tillfälle, som alternativ
rätt till dagens lunch. Detta leder till att eleverna kan välja mellan fler olika
rätter, vilket kan bidra till att locka fler elever till matsalarna. Avdelning
Måltid arbetar också med att anpassa matmängderna efter gästflödet för att
på så sätt undvika att mat slängs.
Regionstyrelseförvaltningens chefsjurist och ekonomichef har konsulterats i frågan.
Dialog har även förts med rektorerna inom UAF.
Beslutsunderlag

 Medborgarförslag 2019-1078
 Den goda måltiden – Mat- och måltidspolicy för Region Gotland (2015)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen
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Datum
2019-09-18 17:22

Ärendenummer
#15867

Sida
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Inskickat av: Camilla Elisabeth Norbeck

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Överblivna mat från skolans luncher
Beskrivning och motivering
Skolmaten över hela ön skulle man kunna sälja ut för en billig peng
Att ta med sig egna matbackar
Gränsen för hur många matlådor man kan köpa/få är 1 - 4 / person
Och ge/ bjuda hemlösa och fattiga
Det skulle kunna
få ner matsvinnet
Och
Spara miljön

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Camilla Elisabeth Norbeck
Adress
STORA TÖRNEKVIOR 3 LGH 1102

Postnummer och ort
621 37 Visby

E-postadress
zebranros@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/881
24 mars 2021

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Medborgarförslag - Vimplar på ringmuren för ett vackrare och
mer välkomnande Visby
Förslag till beslut

Medborgarförslaget tillstyrks.
Flaggning med vimpel på ringmuren ska ske genom att vimpel hissas i samtliga
flaggstänger på ringmuren under hela året med undantag för Söderport, Österport,
Norderport samt Silverhättan där man fortsätter med svenska flaggan dygnet runt
under perioden 6/6--30/9 - övrig tid även vimpel på dessa platser.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit gällande att sätta upp vimplar på Visby ringmur.
Dessa skulle enligt förslagsställaren göra Visby vackrare och mer inbjudande för
boende, turister och kryssningsbesökare. Kostnaden för varje vimpel bedöms som
relativt låg.
Regionstyrelseförvaltningen har skickat förslaget på remiss till teknikförvaltningen.
Ansvarig avdelning vid för flaggningen redogör i sitt svar, som återges nedan, för
nuvarande rutiner kring flaggning samt ger även en bedömning avseende
genomförbarheten för aktuellt medborgarförslag.
I nuläget sker flaggning med svenska flaggan på Söderport, Österport, Norderport
samt Silverhättan dygnet runt under perioden 6/6--30/9. Övrig tid flaggas det ej
utom på officiella flaggdagar. Då hissas och halas flaggorna under ordinarie arbetstid
mellan kl 07.00-16.00. Denna ordning sker i enlighet med beslut i tekniska nämnden i
juni 2020. Teknikförvaltningens avdelning för gata och park gör bedömningen att
förslaget med flaggning av vimpel är ett bra medborgarförslag som kan tillstyrkas.
Om förslaget antas avser förvaltningen att hissa vimpel i samtliga flaggstänger på
ringmuren under hela året med undantag för Söderport, Österport, Norderport samt
Silverhättan där man avser fortsätta med svenska flaggan dygnet runt under perioden
6/6--30/9 - övrig tid även vimpel på dessa platser. Avdelningen menar att den
kostnad som förslaget medför kan hanteras inom tilldelad driftsram för gata- och
parkavdelningen
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/881

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot den positiva bedömning som
ansvarig avdelning inom teknikförvaltningen har gjort och föreslår att regionstyrelsen
tillstyrker medborgarförslaget och föreslår regionfullmäktige besluta om att de
föreslagna åtgärderna ska inlemmas i gällande flaggningsrutiner.
Beslutsunderlag

 Medborgarförslag 2019-08-05

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Teknikförvaltningen
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Datum
2019-08-05 13:47

Ärendenummer
#14623

Sida
1(1)

Inskickat av: Elsy Carin Margita Ekelund Johansson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Välkomnande stad
Beskrivning och motivering
Hej
Ett förslag att göra Visby vackrare och mer välkomnande.
Sätt upp Sverige vimplar på Visby ringmur, dem behöver inte hissas eller halas varje dag. En liten kostnad men kommer att göra Visby mer
vackrare och inbjudande både för oss boende, turister och kryssningsbesökare. Kostnad för en vimpel är ca 200kr.
Hälsningar Elsy Johansson

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Elsy Carin Margita Ekelund Johansson
Adress
SJÄLSÖ BULLBERGS BACKE 10

Postnummer och ort
622 76 Visby

E-postadress
elsyjohansson77@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2021/528
23 mars 2021

Regionstyrelsen

Nytt kollektivavtalsområde för Hamnavdelningen,
Teknikförvaltningen
Förslag till beslut

• Informationen godkänns.

Sammanfattning
LO-förbunden Kommunal och Sveriges Transportarbetarförbund (Transport) har
kommit överens om att avtalsorganisationsrätten för Kommunals avtalsområde inom
hamnavdelningen, Teknikförvaltningen ska övergå till Transports avtalsområde. Det
innebär att Region Gotland bör teckna ett kollektivavtal med Transport, ett så kallat
hängavtal.
Ärendebeskrivning

I juni 2020 träffade LO-förbunden Kommunal och Transportarbetarförbundet en
överenskommelse som innebar att Transport övertog avtalsorganisationsrätten för
Kommunals avtalsområde vid Hamnavdelningen, Teknikförvaltningen.
Avtalsområdet omfattar medarbetare som är anställda som hamnservicemän. Denna
överenskommelse grundar sig på ett beslut från 2001 då de båda fackförbunden kom
överens om att Transport ska teckna kollektivavtal för förvaltningsbedriven
hamnverksamhet. Vid detta tillfälle valde man att dock att utesluta Visby hamn som
blev kvar inom Kommunals avtalsområde.
För närvarande är det sex medarbetare vid hamnavdelningen som är anställda som
hamnservicemän. De arbetar med service och underhåll av regionens hamnar. I
arbetsuppgifterna ingår till exempel underhåll av kajer och bryggor, leverans av
färskvatten och avfallshantering.
Under hösten har diskussioner förts med Sverige Kommuner och Regioner (SKR)
och utifrån dessa diskussioner och rekommendationer från SKR har vi kommit fram
till att regionen bör teckna ett så kallat hängavtal med Transport. Kontakt har även
tagits med Sveriges Hamnar, som är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom
Transportföretagen. Hamnavdelningen är sedan tidigare medlem i Sveriges Hamnar,
dock inte i arbetsgivardelen. Regioner och kommuner kan inte vara medlemmar i
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Sveriges Hamnars arbetsgivardel, men de har meddelat att de kan utreda om de skulle
kunna ge stöd i tecknandet av ett kollektivavtal med Transport.
Kollektivavtalet med Transport behöver till viss del anpassas till förutsättningarna för
hamnavdelningens verksamhet. Regionstyrelseförvaltningen bedömer därför att det
behövs stöd i form av expertkunskap från området samt hjälp med
inrangeringsförhandlingar vid tecknandet av hängavtalet. Förvaltningen kommer
därför att utreda möjligheten att teckna ett så kallat serviceavtal med till exempel
Sveriges Hamnar för att de ska kunna bistå förvaltningen med tecknandet av avtalet.
Bedömning

Överenskommelsen mellan fackförbunden innebär att regionen bör teckna ett
kollektivavtal för Transports avtalsområde.
Kostnaden för ett eventuellt serviceavtal med till exempel Sveriges Hamnar är i
dagsläget inte känt men bedömningen är att kunskap och erfarenhet från branschen
är nödvändig för regionen.
Byte av avtalsområdet kommer även att innebära en anpassning av personalsystemet
alternativt hitta andra lösningar för utbetalning av lön. Kostnaden för detta är i
nuläget svårt att uppskatta i och med att det beror på hur avtalskonstruktionen
kommer att se ut. Det kan även medföra kostnader på driftsbudgeten för
hamnavdelningen utifrån avtalet.
Regionstyrelseförvaltningen, föreslår att HR-direktören upptar förhandlingar med
Transport kring tecknandet av ett så kallat hängavtal för delar av hamnverksamheten
samt undersöker möjligheten att teckna ett serviceavtal.
Beslutsunderlag
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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