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Cyklisk planeringsprocess

» Nya förslag till 

havsplaner 

minst vart 

åttonde år 

(men kan tas 

fram oftare)



4 kapitlet 10 § miljöbalken

» Tre havsplaner
Planområde: Västerhavet, Östersjön, Bottniska viken

» Vägledning till myndigheter och kommuner vid 

planläggning och tillståndsprövning 

» Området 1 nautisk mil (1852 m) från baslinjen inkl. 

ekonomisk zon

» Möjlighet till bindande föreskrifter

» Beslutas av regeringen

» Syftar till hållbar utveckling



Havsplaneringsförordningen 
(2015:400)

» Havsplanerna ska

• integrera näringspolitiska mål, sociala mål och 

miljömål

• bidra till god miljöstatus

• bidra till att havets resurser används hållbart så att 

havsanknutna näringar kan utvecklas

• främja samexistens mellan olika verksamheter och 

användningsområden

• visa mest lämplig användning

• visa avvägning mellan riksintressen, redovisa 

allmänna intressen av väsentlig betydelse

» En ekosystemanssats ska tillämpas

» Ramverk för process och deltagande

201604066



Intressen i plankartan

Användning, utrednings-
område eller särskild hänsyn

»Elöverföring

»Energiutvinning

»Försvar

»Naturvärden

»Kultur

»Rekreation

»Sandutvinning

»Sjöfart

»Yrkesfiske



Havsbaserad vind och 
andra intressen

» Riksintresse totalförsvar

» Naturvärden, Natura 2000-områden

» (yrkesfiske)

» (sjöfart)

» (sandutvinning)



Energiutvinning 
(3 planområden)

» Energiutvinning 
(10 områden)

» Utredningsområde energiutvinning 
(4 områden)

• Överlapp med Natura 2000-
område

• Risk för påverkan på värden i 
Natura 2000-område

» 23-31 TWh årlig produktion 
(33-50 % nyttjande där tillstånd saknas)

» Baseras på:

• Riksintresseanspråk

• Allmänna intressen av väsentlig 
betydelse





Konsekvenser av planförslagen

» Strategisk miljöbedömning redovisad i en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 

6 kap miljöbalken

» Hållbarhetsbedömning redovisad i en 

hållbarhetsbeskrivning

» Bedömning mot nollalternativ 2030

(utvecklingen utan plan)
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Så här funkar metoden
Cumulative impact (P) is calculated as the sum of the

product of all pressures’ (B) effects on all ecosystem

components (E), given the particular sensitivity (K) of

every ecosystem component to every pressure.

𝑃𝑠𝑢𝑚 = 

𝑖=1

𝑛



𝑗=1

𝑚

𝐵𝑖 × 𝐸𝑗× 𝐾𝑖,𝑗

Equation

× × =

Belastningar
från mänskliga aktiviteter

TOTALT 40 st

Ekokomponenter
naturvärden

TOTALT 34 st

Känslighets-

matris
Effekten av varje belastning på varje 

ekokomponent 

Resultat
kartor & tabeller
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Känslighets-

matris
Effekten av varje belastning på varje 

ekokomponent 
Liten effekt

0.1

Stor effekt

0.9

NO3
-

PO4
3-

Viss effekt

0.2



Nuläge







Vindvarianter i MKB 
2019



Sidan 269 i MKB 2019

Vindvarianter i 
MKB 2019 analys i 

Symphony



Södra Midsjöbanken alternativanalys i MKB



”Var skulle vindkraft ha 
minst negativ effekt?”

MiniSyM Energi
Relativ effekt av vindkraft 

(alla områden)



PS klimatet då?

Kumulativ miljöpåverkan 

ökade med 50-100%

Analysen förbättras nu genom 

ClimeMarine (SMHI, SGU, 

GU, HaV)



Är Symphony hela sanningen?

Nej

Osäkerheter i data Explicit födovävs-

dynamik saknas, 

liksom konnektivitet

och arters 

bevarandestatus

Ingår ej

Ingår delvis



Exempel från MKB på analys av 
påverkan på landskapet – framtaget 

av SGU



Havsbaserad vindkraft- vad händer nu?

» Många tillståndsansökningar för havsbaserad vindkraft

» Många områden ligger utanför de i havsplanerna utpekade energiutvinningsområden

» HaV har till regeringskansliet signalerat ett behov av en statlig utredning om energietableringssystemet: 

Energietablering i havet med bibehållna förutsättningar för försvar och säkerhet 
“Frågor som kan behöva utredas är nuvarande system och juridiska förutsättningar för
vindkraftsetablering och möjliga förändringar därav, inklusive tekniska lösningar och åtgärder för att
kompensera störningar på befintliga försvarsanläggningar. En sådan utredning bör ha en bred och 
lösningsinriktad ansats.”

» Energifrågan skulle eventuellt kunna trigga en revision av havsplanerna

» HaV tar fram ett system för uppföljning av havsplaner

» HaV ser över hur data inklusive Symphonydata kan utvecklas




