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Yttrande över Havsplaneringsutredningens
betänkande Planering på djupet – fysisk planering
av havet (SOU 2010:91)

Allmänt
Utredningen redogör för innebörden av en havsplan, författningsförslag med
följdändringar samt myndighetsinstruktioner. Havsplanering föreslås bli en statlig
verksamhet där vissa länsstyrelser får ett större ansvar för havsplaneringen ut till
territoralvattengränsen i sina respektive områden.
SMHI stödjer förslaget att Havs- och vattenmyndigheten (HaV) får ansvaret att
genomföra havsplanering med stöd från givna länsstyrelser och andra myndigheter.
SMHI välkomnar förslaget med havsplanering, då det bland annat kommer att
underlätta tillståndsprövningen inför olika typer av nyttjande av havet.
Förslag till Havsplaneringsförordningen
På sidan 44 under 2 § indelas svenskt vatten i 3 zoner, Bottniska Viken, Östersjön och
Västerhavet. Benämningen Östersjön är missledande då man i allmänhet menar hela
Östersjön inklusive Bottniska Viken. SMHI föreslår att man i havsplanen istället
använder begreppet Egentliga Östersjön. Detta är det vedertagna begreppet för de
delar av Östersjön som befinner sig söder om Bottniska Viken.
Noteras kan också att gränsen mellan Västerhavet och Östersjön utreds inom det
Marina Direktivet. SMHI anser det önskvärt att gränserna är desamma för Marina
Direktivet och havsplanen.
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Tillägg till förordningen (2009:974)
SMHI föreslås få ett tillägg till förordningen (2009:974) med instruktion för SMHI
(sid. 88). Paragrafen lyder som följer: SMHI ska inom sitt myndighetsområde
medverka till arbetet med havsplanering enligt havsplaneringslagen. I kapitlet om
författningskommentarer för myndigheter (sid. 398) sägs att för vissa myndigheter
skall dessa tillhandahålla underlag för tillämpningen av havsplaneringslagen. SMHI
kan konstatera att en sådan skyldighet inte föreskrivs myndigheten enligt texten på
sid. 88.
Å andra sidan sägs (sid. 138 om underlag för havsplanering) att det finns ett behov av
underlag från bland annat SMHI. Det bör således klargöras tydligare vad som skall
gälla för SMHIs ansvar angående underlag enligt havsplaneringslagen.
SMHI tolkar det nu liggande förslaget om underlag att dessa delges genom särskilda
överenskommelser med HaV.

Generaldirektör Lena Häll Eriksson har beslutat i detta ärende som beretts av Bertil
Håkansson, Samordnare av Oceanografi & Miljö. Avdelningschef Bodil Aarhus
Andrae har deltagit vid den slutliga handläggningen.
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