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Kunskap på djupet – kunskapsunderlag för 
havsplanering 

Sammanfattning 

Detta tilläggsbetänkande av Havsplaneringsutredningen ska analysera och tydliggöra 
brister i befintliga kunskapsunderlag och processer för insamling av data.  

Utredningen föreslår följande förslag som berör MSB:  

1. MSB ska ges i uppdrag att, i samråd med kustlänsstyrelserna samt 
Transportstyrelsen, Kustbevakningen, Sjöfartsverket och Trafikverket utarbeta 
risk- och sårbarhetsanalyser av berörda verksamheter som underlag för 
havsplaneringen. 

2. MSB får i uppdrag att i samarbete med HaV, kustlänsstyrelserna och 
Havsmiljöinstitutet utveckla metoder för riskbaserad planering. 

3. MSB bör behålla uppgiften, enligt 7 och 12 §§ förordningen om skydd för 
landskapsinformation, att lämna upplysningar till den myndighet som ska 
besluta om tillstånd, som den behöver för att bedöma om det kan medföra 
skada för den civila delen av totalförsvaret. 

MSB:s synpunkter: 

1. Uppgiften att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser av berörda verksamheter 
som underlag för havsplaneringen bör vara en uppgift för Havs- och 
vattenmyndigheten. 

2. MSB anser att ett sådant uppdrag bör ledas av Havs- och vattenmyndigheten. 

3. MSB stödjer förslaget till att MSB bör behålla uppgiften, enligt 7 och 12 §§ 
förordningen om skydd för landskapsinformation. 
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Detaljerade synpunkter på förslag 1: 

Ansvarsprincipen, den myndighet som normalt ansvarar för en verksamhet har 

ansvaret även i en krissituation, bör gälla även för havsplaneringen.  

 

Varje myndighet ska enligt 9§ förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd 

beredskap årligen ta fram en risk- och sårbarhetsanalys för sin verksamhets 

ansvarsområde. Myndigheterna som anges i bilagan till denna förordning, har ett 

särskilt ansvar för att planera och vidta förberedelser för att skapa förmåga att hantera 

en kris och för att förebygga sårbarheter och motstå hot och risker. I bilagan finns 

bland annat MSB, Transportstyrelsen, Kustbevakningen, Sjöfartsverket och 

Trafikverket som också är nämnda i förslaget till uppdraget. 

 

MSB har idag enligt lagstiftningen endast uppgift att ta fram risk- och sårbarhetsanalys 

för sin egen verksamhet. MSB sitter inte på detaljkunskaperna för de verksamheter 

som berör havsplaneringen. I dagsläget tar MSB endast fram föreskrifter och generella 

metoder för risk- och sårbarhetsanalyser som stöd för myndigheter, kommuner och 

landsting. 

 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för 

frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. 

Uppgiften att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser av berörda verksamheter som 

underlag för havsplaneringen bör vara en uppgift för Havs- och vattenmyndigheten i 

samverkan med berörda myndigheter och med stöd av MSB:s föreskrifter och 

vägledningar. 

 

MSB:s synpunkter på förslag 2: 

MSB stödjer arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser vid statliga myndigheter enligt 

förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap samt vid kommunerna 

och landstingen enligt lagen (2006:544) om kommunernas och landstingens åtgärder 

inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.  

 

MSB bedömer att ett utvecklingsarbete för att på ett bättre sätt kunna integrera 

riskbedömningar i havsplaneringen behövs. MSB anser att ett sådant uppdrag bör 

ledas av Havs- och vattenmyndigheten och genomföras i samarbete med 

kustlänsstyrelserna och Havsmiljöinstitutet med flera, bland annat Kustbevakningen 

och Sjöfartsverket. MSB kan stödja ett sådant arbete. 

 

MSB:s synpunkter på förslag 3: 

MSB stödjer förslaget till att MSB bör behålla uppgiften, enligt 7 och 12 §§ 
förordningen om skydd för landskapsinformation, att lämna upplysningar till den 
myndighet som ska besluta om tillstånd, som den behöver för att bedöma om det kan 
medföra skada för den civila delen av totalförsvaret, även om det i dagsläget inte finns 
anledning till att peka ut riksintressen för det civila försvaret inom berört havsområde. 
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-------------------------------------- 

I detta ärende har generaldirektören Helena Lindberg beslutat. Cecilia Alfredsson har 
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Key 
Hedström, avdelningschefen Cecilia Nyström och enhetschefen Mette Lindahl Olsson 
deltagit. 

 
 
Helena Lindberg 
 
 Cecilia Alfredsson 
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