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Instruktion från regeringen

1 § Havs- och vattenmyndigheten är förvaltningsmyndighet på 

miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart 

nyttjande av sjöar, vattendrag och hav.

2 § Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde vara pådrivande, 

stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och  

verka för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna.
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HaVs ansvarsområden

• Främjar bevarande och hållbar användning av biologiska 
resurser i havs- och sötvattensmiljön

• Samordnar, är proaktiv och stödjande samt har 
befogenheter för viss reglering och tillsyn

• Övergripande ansvar för 3 miljömål (Ingen övergödning, 
Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans)

• Övergripande ansvar för miljöövervakning och 
miljöbedömning

• Ansvar för havsplanering 

• Leder, samordnar och ansvarar för genomförandet av 
relevanta EU-direktiv

• Ansvar för genomförandet av EU:s gemensamma 
fiskeripolitik, inkl. reglering, tillträde och kontroll

• Bistå regeringen i annat EU-relaterat och internationellt 
arbete

• Genomför eller beställer behovsbaserad forskning 

• Sprider kunskap och information
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Vägen mot en integrerad förvaltning från källa till hav 
exempel från HaVs uppdrag och arbete

HaV:s verksamhetsstrategi 2018-2020

• Sammanlänkat med implementering av miljömål, direktiv, 

lagstiftning, strategier och andra styrdokument

• Ekosystembaserad (fisk)förvaltning

• Samordning av åtgärdsprogram för vattendirektivet och 

havsmiljödirektivet

• Samordnad planering mellan land och kommande havsplaner
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Hur?

• Helhetsperspektiv- lokalt-globalt

• Globala konventioner med relevans för nationell förvaltning

• Genom deltagande I Helcom och Ospar arbetet

• Samarbete med andra myndigheter, bl.a grön infrastruktur

• Beaktar klimatförändringseffekter I beslutsfattande

• Aktivt deltagande I genomförande av nationella strategier
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Sex processer

• Samordning av havs- och vattenförvaltning

• Miljöbalksprövning

• Reglering

• Tillsynsvägledning

• Åtgärdsarbete

• Internationell samverkan och internationella konventioner
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S2S och Agenda 2030

• Förbättrad vattenkvalitet (6.2)

• Effektiv vattenanvändning (6.4)

• Integrerad vattenresursförvaltning 
(IWRM) (6.5)

• Hållbar matproduktion (2)

• Hållbar energiproduktion (7)

• Hållbar ekonomisk tillväxt (8)

• Hållbara industrier (9)

• Hållbar produktion och konsumtion (12)

• Minskad mängd (landbaserade) 
utsläpp till havet (14.1)
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Bidrar till att nå mål 1, 2, 

3, 5, 6, 13, 14, 15, 17…



Vad krävs för att göra framsteg?

• Politiska prioriteringar (inkl. 
finansiering)

• Tydligt och samstämmigt regelverk, 
policys (inkl. ansvar)

• Tillförlitliga och transparenta data

• Samverkan och dialog mellan 
intressenter och sektorer

Möjliggör planering/åtgärder
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