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Vägen dit 
» Vattenförvaltning – källa till hav 

» Havsförvaltning 

» Fiskeriförvaltning 

» Fysisk planering till havs 

 



Havs- och vattenmyndigheten 
– i det övergripande 
havsförvaltningsarbetet 



eringsförordningen 

Övergripande regelverk för havsmiljön 

Redskap för att 
uppnå miljömålen 
och SDG-målen 

Sveriges mål för 
miljöarbetet. Beslutade 
av riksdagen. 

Miljömålen 

Havsmiljödirektivet, 
havsplanering och den 
gemensamma 
fiskeripolitiken ingår alla i 
EU:s Maritima politik. 

» NSO 2019, Eriksberg Göteborg 



»  Tre av Sveriges sexton miljömål 

»  EU:s havsmiljödirektiv 

»  EU:s vattendirektiv 

»  EU:s och Sveriges fiskeripolitik 

»  Arbetet i de regionala havsmiljökonventionerna för 
Västerhavet och Östersjön – OSPAR och HELCOM 

 

 

HaV ansvarar för att genomföra 
Sveriges åtaganden gentemot 

» NSO 2019, Eriksberg Göteborg 

© Kjell Saebbö, Tjörn 2011 

 



EU:s havsmiljödirektiv 
» Gemensam strategi för medlemsländerna, 

beslutades juli 2008 

» Mål: havens ekosystem ska ha god miljöstatus 
år 2020 

» Gäller alla EU:s marina vatten, inklusive 
ekonomiska zonen 

» HaV ansvarar för Sveriges hela genomförande 

 

 Oljetillbud omfattas av direktivet inom ramen för Farliga ämnen som: 
” Betydande akuta föroreningshändelser inklusive råolja och 
liknande ämnen där den rumsliga omfattningen och varaktigheten av 
betydande akuta föroreningshändelser minimeras.  
  

» NSO 2019, Eriksberg Göteborg 
© Kjell Saebbö 

 



  

Tjörn 2011 

» 3 mån efter myndigheten bildades 

» Officiellt 350 ton (~500) 

» 2 år sanering 

 

» Rapport 

» https://www.havochvatten.se/hav/fiske--
fritid/miljopaverkan/oljeutslapp/utvardering
srapport-kring-oljepaslaget-vid-tjorn.html 

» NSO 2019, Eriksberg Göteborg 

© Kjell Saebbö 
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Oljeskadeskydd 

» Just nu - ingen tydlig organisation av en 
Oljejour efter 2014 

 

» Mindre punktinsatser 
• Okänt utsläpp, Tjörn 2014 
• Makassar Highway 2018 

 

 
 

© Ingrid Håstad 2018 
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Nationellt samarbete 
 

» Nationell Samordningsgrupp för 
Oljeskadeskydd (NSO) 

 
• Alla relevanta myndigheter deltar 
• Tar fram riskbedömningar 
• Utvecklar stöd till kommuner 

 

» Årlig oljekonferens 2019 

» NSO 2019, Eriksberg Göteborg 

 



  

Regionalt samarbeten 
» HELCOM  

• RESPONSE 
• KBV HoD, HaV bevakar 

• BALEX DELTA 
• Årlig oljeskadeskyddsövning i Östersjön 
• HaV deltagare under strandövningen 2018 

• MARITIME 
• TS HoD, HaV bevakar 

» OSPAR 
• EIHA (Environmental Impacts of Human Activities) 

• HaV HoD 
• HASEC (Hazardous Substances & Eutrophication Committee) 

• HaV Chair & HoD 

» Arktiska Rådet 
• PAME (Protection of the Arctic Marine Environment) 

• HaV HoD 

» IMO MEPC 
• TS HoD, HaV deltar i förmöten 

© Jonas Pålsson 2018 

© Jonas Pålsson 2018 

» NSO 2019, Eriksberg Göteborg 

 



TACK! 

NSO 2019, Eriksberg Göteborg 
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