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HaV 10 år
Havs- och vattenmyndighetens uppgifter

» På regeringens uppdrag arbeta med bevarande, 
restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav 
och fiskeresurserna

» Genomföra en sammanhållen havs- och vattenpolitik 

» Havet - tid för en ny strategi. Havsmiljökommissionens 
betänkande SOU 2003:72

» Myndigheten bildades 2011 – 10 år

» En utvecklad vattenförvaltning 2019. Betänkande av 
Vattenförvaltningsutredningen, SOU 2019:66

» Havet och människan 2020. Delbetänkande av 
Miljömålsberedningen, SOU 2020:83

Ett svenskt bidrag till FN:s årtionde för havsforskning för hållbar 
utveckling 2021–2030, Formas, Havs- och vattenmyndigheten, SMHI, 
2020



Helhetsgrepp
Koordinerad ekosystemsbaserad 
förvaltning, utveckling och 
innovation från källa till hav



Verksamhetsstrategi 2021 – 2023
Mål för verksamheten – samhällsnytta

» Mål 1. Levande sjöar och vattendrag

» Mål 2. Hav i balans samt levande kust och skärgård

» Mål 3. Hav och vatten nyttjas hållbart

» Mål 4. Ökad kunskap genom effektiv miljöövervakning, 
uppföljning och välförvaltad information 

» Mål 5. Ökad regelefterlevnad genom utvecklad fiskerikontroll 
och spårbarhet 

» Mål 6. Ett kommunikativt ledarskap och medarbetarskap 
som också stärker vår attraktivitet som arbetsgivare

» Mål 7. Ett utvecklat digitalt och innovativt arbetssätt 
genomsyrar verksamheten

» Mål 8. Rättssäkra och effektiva processer och ett kompetent 
beslutsfattande leder till en god förvaltning



Mål 1. Levande sjöar och vattendrag



Status i våra sötvattensområden – källan

Ekologisk status

Vattendrag

Grön färg = hög andel 

vattendragslängd 

med hög eller god status



Framtida vattenbehov i Uppsala län

Källa: lokal vattenförsörjningsplan för Uppsala län

Uttagsmöjligheter



Situationen i Uppsala

» Kvantitet

• Torka – lokal vattenförsörjningsplan för Uppsala län

• Översvämning – riskhanteringsplan för Fyrisån

» Nyttjande

• Vattenkraftverk

• Tätorter

• Industri

» Kvalitet

• Övergödning

• Rekreation

Översvämning, 50 års flöde

Uppsala centrum



Dagens vattenförvaltning

» Vattenförvaltningen involverar många myndigheter och 
kommuner 

• Avvägningsfrågor inom hela samhället 

• Förutsätter politiska avvägningar

» HaV ska samordna vattenmyndigheterna, utveckla föreskrifter 
och vägledningar, dock ej föreskriftsrätt för ÅP

» Många utmaningar inom vattenförvaltningen utifrån 
systemperspektivet

• splittrad styrning och svagt aktivt deltagande i processen från 
påverkan, status och åtgärder

• Acceptans

» Förhållandet mellan vattenförvaltningen och övrigt 
miljömålsarbete behöver utvecklas

• En sammanhållen svensk förvaltning av vattnet ur ett 
helhetsperspektiv



Vattenförvaltningen just nu

» 3:e cykeln Remissprocessen pågår för fullt fram till 30 april

» Några utmaningar vi ser

• Omfattande åtgärdsbehov utifrån MKN, men oklar finansiering

• Kraftigt modiferad vattenförekomst (KMV) och Mindre stränga krav

• Klimatförändringar och klimatanpassning

• Vattenbrist

• För mycket vatten

• Kulturmiljövärden, andra kulturella och sociala värden

• Acceptans i samhället – aktivt deltagande i hela kedjan till åtgärder

• Tillämpning av kraftigt modifierade vatten och mindre strängt krav

» Koppling mellan vattenförvaltning och de globala målen



Analytisk arbete - Dialog ett ramverk för hållbar 
vattenresursförvaltning

» Utmaningar i svensk vattenresursförvaltning

• Klimat

• Vattenbrist

• För mycket vatten

• Kulturmiljö

• Acceptans i samhället

• Fragmenterad

» Dialogens syfte  och målsättning

• bidra till att utveckla ett ramverk för hållbar 
vattenresursförvaltning 

• bygga förtroende och förståelse mellan olika 
aktörer

• visa på möjligheter och brister i dagens 
förvaltning och regelverk

Nexus
Modifierad efter Phillips, et.al. (2008). 

Söderbaum & Granit 2014, the Political

Economy of Regionalism 



Fem dialogmöten om hållbar vattenresursförvaltning 19-21

» Sveriges vattenresurser

» Politikens mål och hållbar 

vattenresursförvaltning

» Vattenbalans-, vattenuttag- och 

vattenutnyttjande

» Grundvattenperspektivet

» Ekosystemens behov

» Skogens behov

» Skogsindustrins behov

» Jordbrukets vattenhantering

» Näringslivets vattenhushållning

» De urbana/kommunala behoven

» Regional vattenförsörjning

» Sveriges vattenresursförvaltning

» Samverkansprocesser

» Samhällsekonomi

» Framtidens krav och hur skapas 

förändring?

» Prioriterade  utvecklingsområden



Preliminära resultat från dialogen hållbar
vattenresursförvaltning

• Stort intresse för frågan!

• Bred samstämmighet att förvaltningen av vattenresurserna inte 
per se är överordnad andra samhällsmål

• avvägningar och synergier

• Andra samhällsmål påverkar förvaltningen av vattenresurserna

• beakta begränsningar i vattenresursen

• Förvaltningen och dess organisation, reglering och styrning, är 
komplex och behöver förenklas

• Stort utvecklingsbehov med fokus på reglering, styrning,  
arbetssätt, planering och kunskapsinhämtning

• Avrinningsområdesperspektivet behöver förstärkas

• Förankringen behöver stärkas 

• Förebyggande planering behöver utvecklas tex klimatförändringar

• Frågor om krishantering, risker och hälsa behöver inkluderas



Mål 2. Hav i balans samt levande kust 
och skärgård



Miljöstatus i Östersjön
Havet

» Geografisk variation, kumulativ

påverkan

• Näringsämnen (kväve, fosfor)

• Farliga ämnen

• Invasiva arter

• Fisketryck

• Buller



Källa till hav
Hållbart fiske – hållbara hav – ny strategi

1. Väl förvaltade och 

fungerande ekosystem

2. Konkurrenskraft, 

lönsamhet och sociala 

värden

3. Kunskap och 

kommunikation

Mål i strategiutkast



Fysisk påverkan i kustzonen

Muddringar

Utfyllnader

Bryggor

Marinor

Broar

Badplatser

Akvakultur

Artificiella rev

Sedimentbankar

Pirar



Kustzonsplanering Kustzonsförvaltning?



Mål 3. Hav och vatten nyttjas hållbart



Vatten-dricksvatten nexus
HaVs arbete med dricksvattenförsörjning

» Nationella samordningsgruppen för dricksvatten
• Leds av Livsmedelsverket

• Vattenförsörjningsgruppen, HaV samordnar

• Dricksvattenkvalitetsgruppen 

• Gruppen för civilt försvar och krisberedskap.

» Nya vägledningar om
• Regional vattenförsörjningsplanering för en säker och långsiktig 

dricksvattenförsörjning

• Inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden

» Tillsynsvägleder
• Vattenverksamhet, vattenskyddsområde, skydd av grundvatten, MKN …

» Dricksvattenstöd för bättre vattenhushållning och bättre tillgång 
till dricksvatten

» Nytt dricksvattendirektiv, utredning om genomförande 2021



Vatten–energi-ekosystem nexus

Nationell plan för moderna miljövillkor 
för vattenkraften – 20 år
• Energiöverenskommelsen 2016

• Samhällsdialog

• Ny lagstiftning vattenmiljö och vattenkraft januari, 2019

• Nationell plan för omprövning av vattenkraft, Regeringens beslut juni 2020

• - Riktvärde 1,5 TWh (betydande påverkan på kraftproduktion, reglerförmåga och elberedskap)

• Transformativ process i det svenska elsystemet

• 100% förnybart elsystem 2040

• Genomförande av vattenförvaltningen

• Genomförande: centrala myndigheter, länsstyrelser, domstolar, 
verksamhetsutövare, vattenkraftens miljöfond mfl



NAP genomförande samverkan med
länsstyrelsen mfl

» Samverkansprocessen kommer att bli avgörande
• lösa ut frågar kring påverkan, tillstånd och åtgärder innan 

verksamhetsutövare skickar in sin ansökan till prövning

• minskar tiden för prövningsprocessen

» Viktigt att moderna miljövillkor beaktar alla betydande 
påverkanstryck från vattenkraftverken

• Beakta reglerförmåga, elberedskap, produktion mm

» NAP kommer sätta större fokus på avrinningsområdet som 
geografiskt område 

• en motor för åtgärdsarbetet

• försök integrera övrig restaurering, tillsyn, vattenbrist, översvämningar 
m.m.

» Kommunens roll
• Ta till vara kommunala intressen 

• Som vattenkraftägare




