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Sammanfattning 

I den här uppsatsen granskas implementeringen av havsplaneringdirektivet i svensk rätt. 

Uppsatsen diskuterar huruvida den fysiska havsplaneringen i Sverige är fördelad på ett 

lämpligt sätt mellan de planerande organen samt om planeringen sker på rätt nivå och hur 

den kan bli mer verksam samt bidra till en hållbar utveckling av haven i enlighet med EU:s 

miljömål. Arbetet har avgränsats till att endast behandla den fysiska planeringen i Östersjön 

utifrån ett svenskt perspektiv. 

Det finns två delar av den fysiska havsplaneringen i svenska vattenområden, den ena 

delen utgörs av nationella havsplaner till följd av implementeringen av 

havsplaneringsdirektivet. Planerna utarbetas av Havs- och vattenmyndigheten och ska träda 

i kraft senast 2021. Den andra delen utgörs av kommunal fysisk planering som 

kommunerna själva ansvarar för, främst i form av översiktsplaner. Mellan de två 

planeringsformerna kommer det uppstå en överlappning vilket kan komma att skapa 

problem på grund av att det i dagsläget inte finns något rättsligt bindande krav på 

samordning. Maktfördelningen mellan de planerande organen och de olika planernas 

ställning är således intressant och diskuteras därför i uppsatsen. Därutöver behandlas även 

den viktiga frågan hur väl implementeringen av havsplaneringdirektivet har skett i Sverige 

och om EU:s mest grundläggande principer har respekterats.  

De slutsatser som arbetet har lätt fram till är att maktfördelningen kommer förändras 

mellan stat och kommun på grund av implementeringen. Det har även visat sig att 

försiktighetsprincipen som är grundläggande inom miljörätten troligen inte har 

implementerats fullt ut. Kommunernas rätt att planera sina mark- och vattenområden 

kommer troligen inskränkas på grund av planernas överlappning. 

För att lyckas skapa hållbar utveckling i Östersjön så måste arbetet med fysisk 

havsplanering utvecklas, det behövs starkare rättsliga styrmedel och ett mer omfattande 

samarbete, både inom Sverige men även tillsammans med andra länder.  
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Förkortningar 

EU  Europeiska Unionen 

FEU Fördraget om Europeiska Unionen 

FEUF Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt 

FN  Förenta Nationerna 

HaV Havs- och vattenmyndigheten 

HELCOM   Helsingforskommissionen, det styrande organet för samarbetet i 

Östersjön enligt Helsingforskonventionen. 

IOC   Intergovernmental Oceanographic Commission 

kap. kapitel 

MA  Millennium Ecosystem Assessment 

MB  Miljöbalk 

nr nummer 

p. punkt 

PBL  Plan- och bygglag 

Prop.  Proposition 

RF  Regeringsformen 

SOU  Statens Offentliga Utredningar 

st. stycke 

UNCLOS United Nations Conference on the Law Of the Sea, Förenta nationernas 

havsrättskonvention 

UNEP United Nations Environment Programme 

VASAB Vision Strategy around the Baltic Sea 
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1 Inledning 

1.1 Om ämnet 

I Sverige är en av grundpelarna för vår demokrati att all offentlig makt ska utgå från folket. 

För att lyckas med detta ska kommunal självstyrelse råda och respekteras, vilket innebär att 

kommunen själv skall ansvara för de frågor som berör den. Fysisk planering av mark- och 

vattenområden utgör ett sådant område. 

Många av de svenska kommunera har en kuststräcka och därför intressen i svenska 

vattenområden. De är dock inte ensamma om detta, även EU, staten och privata aktörer 

har intressen i havet. Efterfrågan på användning av havet ökar snabbt. Energiutvinning, 

sjöfart, turism, fiske, bevarande av ekosystem, råvaruutvinning, kulturarv och mycket mer 

måste därför samsas om havets resurser. All denna verksamhet skapar stor påfrestning på 

haven. För att kunna skapa och bevara en god havsmiljö och arbeta för hållbar utveckling 

behövs förvaltning och planering för att skapa ett integrerat förhållningssätt. Haven spelar 

dessutom en viktig roll globalt för väder- och klimatmönster samt ger även människan 

välstånd och försörjning genom att producera livsmedel och skapa arbetstillfällen. Havens 

resiliens är dock inte oändlig vilket medför att deras funktion och förmåga att skapa 

välstånd åt människan är hotad.1  

För att människan ska kunna fortsätta att använda haven på samma sätt som idag och 

även klara den förutspådda intensifierade användningen i framtiden, krävs att haven är och 

förblir livskraftiga och välfungerande ekosystem.2  För att lyckas med detta finns det bland 

annat behov av omfattande fysisk planering. Idag planeras Sveriges vattenområden främst 

genom kommunal fysisk planering men senast 2021 ska det även finnas nationella 

havsplaner för alla Sveriges havsområden enligt EU:s havsplaneringsdirektiv 2014/89/EU. 

Den ansvariga myndigheten för att arbeta fram havsplanerna är statliga Havs- och 

vattenmyndigheten (HaV). Införandet av havsplaner kommer således innebära en 

överlappning i territorialhavet mellan nationella havsplaner och kommunal fysisk planering. 

Tanken är dock att de kommunala planerna ska överrensstämma med havsplaneringen då 

                                                 
1 KOM(2002)539 slutlig s 2. 
2 Prop. 2008/09:170 s 12. 
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de antas, det finns dock i dagsläget inget som hindrar kommunerna från att senare ändra 

sina översiktplaner så att de inte längre stämmer överens med de nationella havsplanerna.3 

Avsikten med implementeringen av havsplaneringsdirektivet är att skapa en samordnad 

och välfungerande havsplan som statliga och kommunala myndigheter kan använda som 

beslutsunderlag för hur havsområden ska användas och på så vis skapa enhetlighet och 

underlätta tillståndsprövningen.4 

För att lyckas bevara havsmiljön behövs utöver det nationella arbetet med fysisk 

planering även samarbete mellan olika länder,5 särskilt i ett hav som Östersjön med sina nio 

kustländer och sitt känsliga ekosystem. Det finns troligen även ett behov av ett 

välfungerade samspel mellan den fysiska planeringen av vattenområden och verksamhet på 

land som jämväl påverkar havet. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att granska implementeringen av havsplaneringsdirektivet i Sverige och 

undersöka vilka för- och nackdelar som de kan antas leda till samt vilka förbättringar som 

skulle kunna göras för att skapa en mer verksam fysisk planering av svenska 

vattenområden. 

Analysen av havsplaneringsdirektivets implementering har utförts i syfte att besvara 

huruvida dagens planering av EU:s marina strategi sker på rätt nivå och omfattning, utan 

att inskränka någon grundläggande rättsprincip, samt hur havsplaneringen i Sverige bör 

utformas för att bli maximalt verksam utan att förlora hänsyn till olika områdens specifika 

behov och ekosystem. 

1.3 Metod och material 

Uppsatsens avsikt var att studera av gällande rättsregler på området, analysera dessa och 

lägga fram förslag till förändring. Då valet av metod ska leda till att syftet uppnås har 

arbetet utgått från den rättsdogmatiska metoden. Denna metod utförs genom en form av 

rekonstruktion av de aktuella rättsreglerna på området.6 Uppsatsen har således haft sin 

                                                 
3 Prop. 2013/14:186 s 30.  
4 Prop. 2013/14:186 s 10 ff. 
5 Prop. 2013/14:186 s 11. 
6 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s 21 f. 
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utgångspunkt i sedvanliga rättskällor såsom författningstext, förarbeten och doktrin. 

Eftersom ämnet till stor del berör EU-rätt så har även unionens rättskällor legat till grund 

för arbetet, närmare bestämt fördrag, direktiv, beslut och yttranden. Rättskällorna har 

kritiskt granskats för att undersöka om det finns brister som kan leda till svag rättssäkerhet 

och dålig förutsägbarhet.  

Uppsatsen huvudsakliga källa har varit havsplaneringsdirektivet 2014/89/EU och 

förarbeten till detta. Vidare har arbetet utgått från implementeringen av direktivet i svensk 

rätt genom miljöbalken (MB), plan- och bygglagen (PBL) och havsplaneringförordningen 

samt även de förarbeten som kopplas till dessa, främst SOU 2010:9 Planering på djupet och 

prop. 2013/14:186 Hushållning med havsområden.  

Diskussionen sker utifrån aktuella regelverk, doktrin och de tendenser som har iakttagits 

vid det arbetet som har skett vid fysisk planering av vattenområden och som även har 

kunnat förutspås. Analysen sker till stor del med utgångspunkt i subsidiaritets-, 

proportionalitets- och försiktighetsprincipen på grund av deras viktiga ställning inom 

unionen och miljörätten.  

Under arbetet har kontakt med Boverket och Vattenmyndigheten i Kalmar skett för att 

få en vidare förståelse av ämnet och även myndigheternas syn på planeringsarbetet i 

Sverige. Uppsatsen diskuterar även fysisk planering i Sverige utifrån två typfall för att 

påvisa problem som kan uppstå vid tillståndprövning av verksamhet i vattenområden där 

det finns fysisk nationell eller kommunal planering. 

1.4 Avgränsning 

Havsplanering är ett stort och komplext område som är relativt nytt, därför har fokus i 

denna uppsats avgränsats till havsplaneringsdirektivets implementering i Sverige. Den 

svenska havsplaneringen omfattar tre geografiska områden och i arbetet har vattenområdet 

som benämns ”Östersjön” prioriterats. Området definieras i Havsplaneringsförordningen 

(2015:400) 1 § som havsområdet mellan Norrtälje kommun och Helsingborgs kommun. 

Uppsatsen innehåller inte någon komparativ del där jämförelser görs med andra EU-

medlemsstater med kust eller andra länder som angränsar till Östersjön. Däremot 

behandlas det regionala samarbetet HELCOM då det kan komma att bidra till en lyckad 

havsplanering. Utöver det regionala samarbetet mellan grannländerna diskuteras även 

regionalt samarbete på nationell nivå vilket exempelvis är samarbeten på mellankommunal 

nivå. Någon djupgående analys har dock inte skett av ett sådant samarbete på grund av att 
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det idag till stor del saknas samarbeten på denna nivå. Däremot diskuteras några förslag 

och åsikter om hur ett sådant arbete skulle kunna ske i framtiden. 

Uppsatsen avgränsas vidare till att analysera havsplanering och kommunal fysisk 

planering utifrån aktuell internationell rätt, EU-rätt så som havsplaneringsdirektivet och 

ramdirektivet för en marin strategi samt nationell rätt vilket främst omfattar MB, PBL och 

Havsplaneringsförordningen. Arbetet har endast beaktat förarbeten och doktrin som 

publicerats före den 1 december 2015. 

Landbaserade källor såsom jordbruk, skogsbruk, reningsverk, avrinning från vägar, 

tätorter och industrier är källor som släpper ut betydande mängder näringsämnen i havet 

och påverkar i stor utsträckning havsmiljön negativt och leder bland annat till övergödning 

av Östersjön.7 Regleringen för hur landbaserad verksamhet påverkar haven är fortfarande 

ganska begränsad trots att detta är ett stort problem för havets ekosystem.8 I HaV:s senaste 

nulägesrapport framgår att det endast finns begränsade möjligheter att göra något åt de 

landbaserade föroreningskällorna i arbetet med havsplaneringen. Således menar 

myndigheten att planeringen förvisso bör förhålla sig till problemen med föroreningar från 

land men att havsplanerna i sig inte kan lösa dessa.9 Av denna anledning har inte 

landbaserad verksamhet som påverkar haven fått något utrymme i denna utredning. 

Uppsatsen behandlar kortfattat EU:s ramvattendirektiv och ramdirektiv om en marin 

strategi för att ge en förståelse av rättsläget och bakgrunden till arbetet med att ta fram ett 

regelverk för havsplanering inom unionen. Utrymme har inte funnits att vidare analysera de 

två direktivens relation till havsplaneringsdirektivet. 

För att lyckas med havsplanering krävs en tvärvetenskaplig ansats men i denna uppsats 

har de naturvetenskapliga delarna lämnats utanför och fokus ligger på de juridiska 

problemen. 

1.5 Disposition 

I den första delen av uppsatsen, kapitel två, redogörs för de fakta som är aktuella och 

behöver förklaras för den efterkommande diskussionen. Först behandlas de regler som 

gäller för kommunal fysisk planering av mark- och vattenområden ut till och med 

territorialhavet. Vilket efterföljs av en redogörelse över hur kommunerna får besluta om 

                                                 
7 Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015-02, s 24 ff. 
8 Birnie m fl, European Law & the Environment, s 385. 
9 Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015-02, s 170 f. 
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översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser samt vad dessa ska omfatta. I 

samband med detta ges även en inblick i den kommunala självstyrelsens innebörd och 

funktion samt vilka kontrollfunktioner som finns kring kommunala beslut. Vidare beskrivs 

internationella, europeiska och nationella regler för havsplanering i territorialhavet och den 

ekonomiska zonen. Efter det presenteras havsplaneringsdirektivet mer utförligt. Dessutom 

redogörs här för de olika havsområdenas omfattning genom reglerna i 

havsrättskonventionen (UNCLOS) och mer specifikt för Sveriges vattenområden i de 

nationella reglerna som finns på området.  

I kapitel tre diskuteras uppsatsens frågeställningar utifrån den rättsliga bakgrund som 

presenteras i kapitel två. Här diskuteras först subsidiaritetsprincipen och hur den 

kommunala självstyrelsen påverkas av implementeringen av havsplaneringsdirektivet. Även 

frågor som relaterar till proportionalitetsprincipen diskuteras. Här anlyseras även 

försiktighetsprincipen och hur den har implementerats i svensk rätt samt hur den förhåller 

sig till planering av vattenområden i Sverige. Därefter granskas den kommunala fysiska 

planeringen, främst översiktsplaner och deras betydelse i förhållande till kommande 

havsplaner. Vidare diskuteras alternativa lösningar för hur planeringen av vattenområden 

kan bli mer verksam på nationell nivå men även på regional nivå i form av samarbeten 

mellan angränsande länder. I slutet av kapitlet diskuteras två typfall, närmare bestämt 

farleder och vindkraftverk till havs, för att belysa svårigheter som kan uppstå vid 

tillståndprövning enligt MB och PBL i ett område som är reglerat av havsplaner, 

kommunala planer eller båda delarna.  

Avslutningsvis i det fjärde kapitlet ges några sammanfattande reflektioner och de 

slutsatser som arbetet har lett fram till. I denna del finns även några förslag till framtida 

forskning på området. 

1.6 Terminologi  

Eftersom uppsatsen diskuterar fysisk planering bör detta begrepp definieras. Fysisk planering 

av mark- och vattenområden reglerar hur dessa områden ska användas i tid och rum. 

Planeringen ska väga olika intressen för användning som finns i området mot varandra. 

Fysisk planering skapas genom att kunskap inhämtas och görs tillgängligt så att mål kan 

sättas upp för hur mark- och vattenresurserna kan användas och bevaras på lång sikt. 

Denna form av planering har i Sverige tidigare främst skett i form av översiktsplaner, 

detaljplaner och områdesbestämmelser.10 Havsplanering utgör även fysisk planering men 

                                                 
10 SOU 2010:91 del 1, s 272 ff. 
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dock främst av havsområden som avser området från en nautisk mil utanför baslinjen ut till 

och med den ekonomiska zonen. Havsplanering definieras i havsplaneringsdirektivets 

artikel 3 som ”en process där de berörda medlemsstaternas myndigheter analyserar och 

organiserar mänsklig verksamhet i havsområden för att uppnå ekologiska, ekonomiska och 

sociala mål”. Detta kommer mynna ut i havsplaner som för svensk del kommer arbetas fram 

av HaV senast år 2021. En havsplan identifierar vilka olika användningsområden och 

intressen som finns i havet och hur vattenområden kan användas på bästa sätt med hänsyn 

till miljön.11 Havsplaner utgör viktiga verktyg och underlag för att lyckas med en långsiktigt 

hållbar förvaltning och utveckling av havsområden.12 

Havsförvaltning bör inte blandas ihop med havsplanering då det senare endast utgör en 

del av havsförvaltningen. Således är havsförvalting ett samlingsord för allt det arbete som 

sker för havsmiljön, däribland fysisk planering.13 Arbetet för att skapa god havsmiljö utgår 

ofta från en så kallad ekosystemansats, vilket är en planeringsansats som utgår ifrån ett 

ekosystemperspektiv och sätter upp mål utifrån detta för att säkerställa att naturens resurser 

används på ett hållbart sätt genom att de viktigaste egenskaperna i ekosystemet bevaras.14   

Inom havsplanering omnämns ofta havets ekosystemtjänster. Det är tjänster och varor som 

människan är beroende av som skapas naturligt av ekosystemet, såsom vattenrening och 

fiskbestånd.15 Millenium Ecosystem Assesment (MA) som är ett forskningsprojekt, med 

stöd av FN, definierar ekosystemtjänster med fyra olika delar som sedan har kommit att 

användas flitigt runt om i världen. De fyra grupperna är, producerande ekosystemtjänster 

såsom livsmedel, stödjande ekosystemtjänster som utgör biogeokemiska kretslopp, 

reglerande ekosystemtjänster som bland annat tar upp koldioxid och slutligen kulturella 

ekosystemtjänster som exempelvis kan utgöras av kulturarv.16 Ett annat uttryck som är 

vanligt förekommande i miljöfrågor är resiliens och med det menas återhämningsförmåga 

eller motståndskraft.17 

2020-strategin omnämns på några ställen i uppsatsen och är Europeiska unionens strategi 

för att skapa ”smart och hållbar tillväxt för alla” senast år 2020.18 

                                                 
11 KOM(2013)133 slutlig, s 1. 
12 SOU 2010:91 del 1, s 105 ff. 
13 Prop. 2013/14:186, s 1. 
14 UN Convention on Biological Diversity (CBD) 1993. 
15 SOU 2010:91 del 1, s 264 ff. 
16 Ecosystems and Human Well-being: A framework for Assessment, s vi. 
17 SOU 2010:91 del 1, s 113. 
18 KOM(2010)2020 slutlig, s 1. 
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Med verksamhet avses i denna uppsats sådan aktivitet som varaktigt pågår eller är 

planerad, främst i eller på havet. Exempel på sådan verksamhet är vindkraftverk, fartyg, 

utläggning av kablar och muddring.  

Det bör även uppmärksammas att i uppsatsen används termerna vattenområde, 

havsområde, haven samt havet parallellt och syftar således på samma sak nämligen allt 

vatten som inte utgörs av sjöar, vattendrag eller grundvatten.  
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2 Rättsliga förutsättningar för fysisk 

havsplanering 

2.1 Kommunal fysisk planering 

2.1.1 Kommuner 

Den kommunala självstyrelsen regleras genom Europakonventionen om kommunal 

självstyrelse som ratificerades i Sverige 1989. I konventionen regleras förhållandet mellan 

medlemsländernas stat och kommun samt de huvudsakliga principerna. Där ställs det även 

upp ett krav på att den kommunala självstyrelsen ska regleras i nationell lag. Utöver det 

finns även bestämmelser om hur kommunen ska finansiera sitt arbete och kommunens rätt 

till konsultation från staten.19 I svensk rätt finns dessa regler och principer implementerade 

i kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform (RF) och kommunallag (1991:900). 

 I Sverige ska all offentlig makt utgå från folket genom att tillämpa ett ”representativt 

och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse”, 

RF 1 kap. 1 § 1 och 2 st. I RF 14 kap. 2 § regleras den kommunala självstyrelsen som 

innebär att ”kommunen sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på 

den kommunala självstyrelsens grund.” Med kommunal självstyrelse menas således 

kommunens självständighet i förhållande till staten. I RF 14 kap. 3 § framgår det att den 

kommunala självstyrelsen inte ska inskränkas mer än vad som är nödvändigt. Den minst 

ingripande åtgärden ska användas för att säkerställa att självstyrelsen inskränks så lite som 

möjligt.20  

 Vidare regleras kommunens befogenheter i kommunallagen och enligt lagens 1 § ska 

kommunen på ett demokratiskt och självständigt sätt sköta de angelägenheter som är 

aktuella för kommunen. Det är kommunerna som är ansvariga för den fysiska planeringen 

av kommunens mark- och vattenområden. De vattenområden som ansvaret omfattar är 

inre vatten och territorialhavet. Denna rätt kallas även för det kommunala planmonopolet. 

Den fysiska planeringen sker i enlighet med PBL, se nedan kap. 2.1.2. Kommunerna blir 

trots sin själstyrelse till viss del kontrollerad av staten, bland annat genom länsstyrelsens 

                                                 
19 European charter of local self-government, Strasbourg, 15.X.1985. artikel 2- 6 och 8-9. 
20 Prop. 2013/14:186, s 19 f. 
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skyldighet att i vissa fall överpröva kommunala beslut som fattats i enlighet med PBL.21 

Några av kommunens beslut ska även tillåtlighetsprövas av regeringen enligt 

MB 17 kap. 1 § exempelvis inrättande av allmänna farleder, se nedan kap. 3.4.2.22 

2.1.2 Plan- och bygglagen 

PBL är den lag i Sverige som reglerar hur planläggning ska ske av mark, vatten och 

byggande enligt lagens 1 kap. 1 §. Lagens syfte är att främja samhällsutveckling utan att 

inskränka människans frihet och skapa en hållbar livsmiljö för dagens samhälle och 

kommande generationer. Enligt PBL 1 kap. 2 § är det en kommunal angelägenhet att 

planera hur mark och vatten ska användas inom kommunens område, så kallad fysisk 

planering. Detta ska göras i form av översiktsplaner enligt PBL 3 kap. 1 § som ska omfatta 

hela kommunens område och hållas aktuell genom kontinuerlig uppdatering. 

Översiktplanen ska utgöra övergripande vägledning för hur beslut ska fattas om 

användning av kommunens mark och vatten samt ge en inriktning för områdets utveckling 

på lång sikt. Planen ska se till att områdena används för det mest lämpliga ändamålet med 

hänsyn till dess läge, egenskaper och behov. Översiktsplanen omfattar, utöver kommunens 

landområde, även inre vatten och territorialhavet, se nedan kap. 2.2. angående lagen om 

Sveriges sjöterritorium. I översiktsplanen ska kommunen enligt PBL 3 kap. 4 § visa hur den 

tillämpat reglerna i PBL 2 kap. om hänsyn till allmänna intressen vid planering av mark- 

och vattenområden. Dessutom ska kommunen även särskilt ange hur riksintressen ska 

genomföras i enlighet med MB 3–4 kap., se kap. 2.3.5.1. När kommunen har tagit fram ett 

förslag till översiktsplan ska den samrådas med berörda kommuner, länsstyrelser m.fl. enligt 

PBL 3 kap. 9 § för att få fram bästa möjliga beslutsunderlag. Samrådsförfarandet öppnar 

även upp för en dialog för medborgarna och näringslivet i kommunen och skapar en 

demokratisk anknytning. Länsstyrelsen ska i samband med samrådet särskilt tillgodose 

statens intressen och verka för att riksintressena i MB tillfredsställs, se PBL 3 kap. 10 §. 

Översiktsplanen är dock inte juridiskt bindande men de riktlinjer som planen ställer upp 

ska tas hänsyn till vid senare myndighetsbeslut.23  

Till skillnad från översiktsplaner är detaljplaner och områdesbestämmelser rättsligt 

bindande.24 Det innebär att det planerade området inte får användas på annat sätt än vad 

                                                 
21 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s 469. 
22 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s 399 f. 
23 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s 460. 
24 Prop. 2009/10:170, s 169 ff. 
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planen anger.25 Eftersom att översiktplanen är mer generell kan således en mer ingående 

och detaljerad planering ske genom detaljplan eller områdesbestämmelser. Enligt 

PBL 4 kap. 1 § får detaljplaner och områdesbestämmelser reglera hur mark och vatten mer 

specifikt ska användas samt avgöra lokalisering och utformning av anläggningar eller 

byggnader. I anslutning till byggnation och anläggningar kan även skogsplantering, 

schaktning och trädfällning regleras.  

Detaljplanen ska ange gränser för mark- och vattenområden och pröva lämpligheten för 

nybyggnation eller ombyggnationer av alla sorters anläggningar som kräver bygglov. Det är 

främst vid byggnation och anläggningar som det blir aktuellt att upprätta detaljplaner som 

då reglerar hur bygget ska utformas och var de ska uppföras. Det finns dock vissa 

undantag, bland annat ska enligt PBL 4 kap. 3 § vindkraftverk prövas enligt lagen i den mån 

det krävs bygglov för uppförandet, i övrigt sker prövning om etableringen av vindkraftverk 

endast enligt reglerna i MB, se kap. 3.4.3. Detaljplanen utgör ett viktigt miljörättsligt 

styrmedel eftersom att planen är bindande och på så vis exempelvis kan hindra en viss 

form av verksamhet i ett känsligt område.26 

Kommuner behöver enligt PBL 4 kap. 4 § inte ta fram detaljplaner för ett område om 

det kan anses tillräckligt med reglering genom områdesbestämmelser. För de områden som 

saknar detaljplan och inte heller kräver en sådan kan kommunen således använda sig av 

områdesbestämmelser enligt PBL 4 kap. 41 § för att reglera ett begränsat område. I 

områdesbestämmelsen får kommunen bland annat reglera grunddragen för hur ett visst 

mark- och vattenområde ska användas för att säkerställa att översiktsplanens intentioner 

uppfylls eller för att se till att ett riksintresse tillgodoses, PBL 4 kap. 42 §. 

Områdesbestämmelser är följaktligen mindre ingående än detaljplanerna.27  

Det finns även regionplaner som regleras närmare i PBL 7 kap. Regionplanen ska vara 

vägledande för hur översiktsplanen, detaljplan och områdesbestämmelse ska utformas och 

även ange grunddrag för regionens mark- och vattenområden om behovet finns för 

gemensam planläggning, se 6 §. Det är regeringen som enligt 7 kap. 1 § utser ett 

regionplaneringsorgan vid behov.28 Denna form av planering har inte används i någon 

större utsträckning och finns i dagsläget endast i Göteborgs- och Stockholmsområdet.29 

                                                 
25 Ebbesson, Miljörätt, s 143. 
26 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s 461. 
27 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s 461. 
28 Http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regionplan/att-arbeta-med-regionplan/. 
29 SOU 2010:91 del 1, s 19. 
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2.1.3 Länsstyrelsen och Boverket  

Enligt förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion 2 § ska länsstyrelserna arbeta 

sektorsövergripande inom sitt ansvarsområde och koordinera samhällsintressen med 

insatser från myndigheterna. Som beskrivits ovan i kap. 2.1.2 får länsstyrelsen enligt 

PBL 3 kap. 10 § en viktig roll vid den kommunala fysiska planeringen genom att medverka 

i planeringsprocessen. Länsstyrelsen ska även delta i samråd med kommunen och då 

tillvarata statens intressen i det aktuella området i samband med framtagandet av 

översiktsplaner. Även i arbetet med att ta fram detaljplaner ska länsstyrelsen samrådas 

enligt PBL 5 kap. 11 § 1 p.  

I samband med havsplanering ska kustlänsstyrelserna samordna den kommunala fysiska 

planeringen av vattenområden med de statliga havsplanerna som HaV tar fram, se nedan 

kap. 2.3.5. Länsstyrelsen har därför en viktig roll även vid den nationella havsplaneringen 

och kan bidra med tvärsektoriell kunskap om exempelvis fiske och kulturarv.  

Sveriges länsstyrelsers verkningsområde är administrativt bestämt och har avgränsats till 

att omfatta varsitt länsområde, på samma sätt som kommunerna är administrativt 

avgränsade. Sverige är indelat i fem olika vattendistrikt enligt MB 5 kap. 10 § och för varje 

område finns en ansvarig länsstyrelse som utgör områdets vattenmyndighet. Det finns 

således fem vattenmyndigheter som är knutna till varsin länsstyrelse, som var och en 

ansvarar för olika vattendistrikt som är geografiskt utformade för att täcka vissa 

avrinningsområden.30 Observera skillnaden till de tre havsplaneringområdena som beskrivs 

nedan. 

Arbetet som vattenmyndigheten ansvarar för i distriktet är att upprätta planer för 

förvaltning och åtgärder i enlighet med ramvattendirektivet 2000/60/EG för att nå god 

vattenkvalitet.31 Inom varje havsplaneringsområde (Bottniskaviken, Östersjön och 

Västerhavet) ska kustlänsstyrelserna samarbeta under leding av den i området utsedda 

vattenmyndigheten, se havsplaneringsförordningen 8 §. 

Statens tillsyn av kommunernas beslut sker genom länsstyrelsen.32 Enligt 

PBL 11 kap. 3 § är länsstyrelsen tillsynsmyndighet för efterlevandet av PBLs regler. Särskilt 

ska länsstyrelsen tillsyna kommunens beslut enligt PBL 11 kap. 10–12 §§. Då kommunerna 

har det grundläggande ansvaret blir i vissa fall länsstyrelsens tillsyn en sorts överprövning 

av besluten i vissa fall. Av PBL 11 kap. 10 § framgår det att länsstyrelsen ska besluta att 

                                                 
30 SOU 2010:91 del 1, s 182. 
31 SOU 2010:91 del 1, s 181 f. 
32 SOU 2010:91 del 1, s 182.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=celex:32000L0060
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ompröva kommunens beslut om att ändra, upphäva eller anta detaljplan eller 

områdesbestämmelser om det kan antas att beslutet innebär att någon av punkterna som 

framgår av paragrafens andra stycke uppfylls. En anledning som kan leda till statlig 

överprövning är exempelvis att ett riksintresse inte tillgodoses eller om samordning inte har 

skett på ett lämpligt sätt mellan de berörda kommunerna, PBL 11 kap. 10 § 1 och 2 p. 

Enligt PBL 11 kap. 11 § ska länsstyrelsen, om överprövning av kommunalt beslut har skett, 

upphäva kommunens beslut angående detaljplaner eller områdesbestämmelser enligt PBL 

11 kap. 10 § 2 st. Länsstyrelsen ska även vara den sammankopplande länken mellan HaV, 

kommunerna och staten i arbetet att skapa hållbar fysisk planering i svenska 

vattenområden.33  

Boverket är den förvaltningsmyndighet som arbetar med samhällsplanering, byggnation 

och boende samt även ansvarig tillsynsmyndighet för att säkerställa att PBL tillämpas 

korrekt. Verket har även en viktig roll i arbetet med fysisk planering både på kommunal 

och nationell nivå genom att vägleda och följa upp arbetet.34 Myndigheten ska även 

samordna och se till så att riksintressen respekteras samt ansvara för den generella tillsynen 

av hur mark- och vattenområden förvaltas.35  

2.2 Indelning av vattenområden 

Vid havsplanering, och annan användning av havet, ska Sverige förhålla sig till UNCLOS 

och en rad nationella lagar som reglerar havsområden samt rättigheter och jurisdiktion 

inom området. Lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium definierar vad som omfattas av 

Sveriges sjöterritorium och enligt 1 § omfattas inre vatten och territorialhavet. Med inre 

vatten avses enligt 2 § vattnen innanför och mellan de yttre öarna i kustbandet samt insjöar, 

kanaler och vattendrag. Territorialhavet omfattar enligt 3 § vattenområdet tolv nautiska mil 

utanför baslinjen i direkt anslutning till de inre vattnen. Baslinjen utgörs av linjen längs 

strandkanten vid lågvatten, se 4 §. Inom sjöterritoriet har Sverige full jurisdiktion men 

andra stater har rätt till oskadlig genomfart i territorialhavet enligt UNCLOS artikel 17. 

Därutöver måste även hänsyn tas till lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon 

vilket enligt 1 § utgör området som regeringen föreskrivit utanför territorialhavets gräns, 

dock inte längre än till angränsande staters ekonomiska zon eller mittlinjen dem emellan. 

                                                 
33 SOU 2010:91 del 1, s 184. 
34 Http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/. 
35 Http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/riksintressen/myndigheter/. 
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Området kan maximalt utgöras av tvåhundra nautiska mil från baslinjen. Inom den 

ekonomiska zonen har Sverige begränsad jurisdiktion och kan endast reglera skydd av 

miljön, användning av naturtillgångar, konstgjorda öar och anläggningar samt marin 

forskning. Detta får dock inte inskränka andra staters rätt att bland annat bedriva sjöfart, 

lägga ut undervattenskablar och i övrigt använda havet på ett legitimt sett.36 Den 

ekonomiska zonen måste staten hävda, samma sak gäller för den angränsande zonen. 

Sverige har inte inrättat någon angränsande zon men en havsgränsutredning37 har utrett 

frågan och lagt fram ett förslag till en angränsande zon.38 En angränsande zon utgör 

området utanför territorialhavet med en omfattning av högst 24 nautiska mil från baslinjen. 

Inom detta område får staten utöva kontroll enligt UNCLOS artikel 33 av statens egna 

lagar om tull, invandring, skatt och hälsovård inom landets territorium. Därutöver får 

staten endast skydda kulturminnen i den angränsande zonen.39 

Vid havsplanering är även lagen (1966:314) om kontinentalsockeln aktuell då 

havsplanerna kommer omfatta användningen av sockeln. Med kontinentalsockel avses 

enligt lagens 1 § havsbotten och underliggande lager i allmänt vattenområde och 

havsområdet utanför territorialgränsen enligt 1 § förordningen (1992:1226) om Sveriges 

ekonomiska zon. Kuststaten har suveräna rättigheter att utforska kontinentalsockeln och 

utvinna naturtillgångar ur den enligt lagens 2 §. 

2.3 Havsplanering 

2.3.1 Bakgrund 

Haven har länge använts av människan på många olika sett bland annat i form av 

oljeutvinning, fiske, sjöfart, avfallsdumpning, muddring, utvinning av naturmaterial. Den 

ökade användingen har lett till större konkurens mellan olika intressen i havsområdena.40 

Det innebär stor påfrestning på ekosystemet och på lång sikt är inte miljötillståndet i haven 

hållbar och sätter därför havets resiliens på prov. Havet som resurs är en allmän egendom 

som alla har rätt att nyttja men människan har inte lyckats använda och fördela havet på ett 

hållbart sätt. För att lyckas med det krävs en offentlig process som reglerar användandet 

                                                 
36 SOU 2010:91 del 2, s 415 ff. 
37 SOU 2015:10. 
38 SOU 2015:10, s 249 ff. 
39 SOU 2015:10, s 16 f. 
40 KOM(2008)791 slutlig, s 2 f. 
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och fördelningen mellan de olika intressen som finns.41 På grund av detta har det på global, 

internationell och nationell nivå skapats regelverk för att försöka hantera den påfrestning 

som haven idag utsätts för och försöka återskapa stabilitet i de marina miljöerna. Nedan 

sker en genomgång av gällande rätt som omfattar folkrätt, EU-rätt, mellanstatlig rätt och 

nationell rätt. 

2.3.2 Folkrätt 

Inom folkrätten har miljörätten länge varit aktuell. Redan 1982 kom UNCLOS som har 

haft en avgörande betydelse för utvecklingen av havsförvaltningen och internationell 

miljörätt. Konventionen var det första regelverket som behandlade användning och 

bevarande av havets resurser samtidigt som den höll fast vid sjöfartens rätt att även 

fortsattvis kunna röra sig fritt i havet. En av de stora förändringarna som konventionen 

utformade var att ändra synen på föroreningar, staterna ansågs inte längre ha en 

underförstådd frihet att förorena sina hav. Dessutom balanserade konventionen 

maktfördelningen och territorier mellan kuststater och fokus flyttades från att endast 

koncentrera miljöarbetet kring ansvar för miljöskador till att istället arbeta flitigare för att 

skydda den marina miljön på olika sätt.42 I UNCLOS artikel 192 finns staternas allmänna 

skyldighet att ”skydda och bevara den marina miljön”.  Den ganska korta regleringen i 

artikeln utvecklas vidare i de efterföljande artiklarna, särskilt artikel 194 där åtgärder för att 

hantera föroreningar regleras. Konventionen avser inte bara att skydda enskilda staters 

marina miljö utan ser till skyddet av den marina miljön i stort och omfattar således även det 

öppna havet.43  

UNCLOS har kommit att ligga till grund för vidareutvecklingen av havsförvaltning 

inom EU men även på nationell nivå, bland annat på grund av dess uppdelning av 

havsområden som länge har ansetts utgöra sedvanerätt.44 

Efter UNCLOS fortsatte det marina miljöarbetet och 1992 hölls den andra globala 

konferensen i Rio de Janeiro med fokus på miljö och utveckling där ett flertal viktiga 

miljökonventioner arbetades fram. För havsplanering är Riodeklarationen den mest 

intressanta då den ställer upp viktiga riktlinjer för hållbar utveckling av den marina miljön. 

Till Riodeklarationen kom även handlingsprogrammet Agenda 21.45 Handlingsprogrammet 

                                                 
41 SOU 2010:91 del 1, s 97. 
42 Birnie m fl, International Law & the Environment, s 382 ff. 
43 Birnie m fl, International Law & the Environment, s 387 f. 
44 Birnie m fl, International Law & the Environment, s 387. 
45 1993/94:Jo690 s 1 f. 
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innehöll nya delar som inte var med i 1982 års UNCLOS, dessa återfinns bland annat i 

17 kap. där det står beskrivet att stater ska använda integrerade metoder och arbeta utifrån 

försiktighetsprincipen för att skydda ekosystemet och förebygga miljöförstöring. En annan 

nyhet som Agenda 21 lade fram var att den ekonomiska zonen även måste omfattas av 

arbetet med hållbar utveckling.46 

2.3.3 EU-rättslig bakgrund 

EU-rätten har stort inflytande på nationell nivå, starkare än den internationella rätten, på 

grund av att unionen kan skapa regler som direkt blir bindande för medlemsstaterna. 

Dessutom har unionen effektiva rättsliga sanktioner om medlemsstaterna inte efterlever 

reglerna, vilket inte alltid finns i internationell rätt.47 Inom EU finns det tre huvudsakliga 

fördrag, som utgör den rättsliga grunden inom unionen, vilka brukar kallas primärrätten.48 

De tre grundfördragen är fördraget om europeiska unionen (FEU) och fördraget om 

europeiska unionens funktionsätt (FEUF) samt Atomenergifördraget som utgör ett separat 

samarbete om användning av kärnenergi och är därför inte av betydelse för denna 

framställning.49 

FEU är det fördrag som ställer upp unionens grundläggande regler såsom förhållandet 

till medlemsstaterna och regler för EU:s institutioner. FEUF reglerar, enligt fördragets 

första artikel, unionens funktionssätt genom att fastställa unionens befogenheter. I FEUF 

regleras även unionens miljömål som enligt artikel 191.1 innebär att EU:s miljöpolitik bland 

annat ska skydda, bevara och förbättra miljön samt på ett hållbart sätt nyttja unionens 

naturresurser. Internationella åtgärder ska även främjas för att lösa miljöproblem så väl 

globalt som regionalt. Arbetet ska grunda sig på försiktighetsprincipen, se nedan kap. 3.1.2, 

och respektera särskilda förhållanden inom unionens olika regioner samt förhindra 

miljöförstöring redan vid dess ursprungskälla och tillämpa principen om att förorenaren 

betalar, FEUF artikel 191.2.  

Utöver fördragen finns det inom unionen även förordningar, direktiv, beslut och 

rekommendationer som utgör den så kallade sekundärrätten. Miljöskydd regleras ofta 

                                                 
46 Birnie m fl, International Law & the Environment, s 384. 
47 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s 80. 
48 Bergström & Hettne, Introduktion till EU-rätten, s 19 ff. 
49 Bergström & Hettne, Introduktion till EU-rätten, s 23. 
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genom direktiv som ger medlemsstaterna handlingsutrymme att själva avgöra hur de ska 

uppnå de fastställda målen i direktivet.50  

2.3.3.1 Miljöhandlingsprogram 

EU tar regelbundet fram miljöhandlingsprogram som är ett beslut som ger vägledning för 

unionens framtida miljöpolitik. Programmet anger hur miljöarbetet ska fortskrida under 

den kommande tioårsperioden.51 Vid tidpunkten för det sjätte miljöhandlingsprogrammet, 

år 2001, fanns det inget övergripande ramverk för hur havsmiljön och havspolitiken skulle 

hanteras i stort eller hur ett sådant arbete skulle kunna samordnas och utvecklas på bästa 

sätt.52 

I det sjätte miljöhandlingsprogrammet lade EU därför fram en övergripande vägledning 

för unionens miljöpolitik för perioden 2002–2012 och i samband med detta ställdes mål 

upp för hur havsmiljön skulle utvecklas. I artikeln 7 punkten g, framgår det att målet för 

perioden var att ”främja ett hållbart nyttjande av havet och bevarande av marina 

ekosystem”. Handlingsprogrammets syfte var att fram till 2010 arbeta med att skydda 

miljön och människans hälsa samt se till att bryta sambandet mellan ekonomisk utveckling 

och miljöbelastning. Därutöver skulle subsidiaritetsprincipen och medlemsstaternas olika 

förutsättningar respekteras.53 

Det sjunde miljöhandlingsprogrammet gäller för perioden fram till år 2020. I 

programmets andra artikel återfinns målen som ska eftersträvas, bland annat att 

resurseffektivisera, möta och lösa miljöproblem samt att skydda miljön. Arbetet ska 

fortsätta inom unionen för att skapa en hållbar utveckling, skydda havsområden och skapa 

goda miljöförhållanden i havet. För att uppnå en hållbar havsförvaltning anges 

havsplanering som ett effektfullt medel i programmet. Det sjunde miljöhandlings-

programmets överskrift beskriver på ett konkret sätt vad som eftersträvas ”Att leva gott 

inom planetens gränser”.54 

För att medlemsstaterna skulle lyckas skapa en integrerad kustzonsförvaltning gav EU 

ut rekommendationer om hur detta skulle ske i enlighet med sjätte miljöhandlings-

programmet. Enligt rekommendationen ska nationella strategier för kustområden utarbetas 

                                                 
50 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s 80 f. 
51 Langlet & Mahmoudi, EU:s miljörätt, s 44 ff. 
52 Langlet & Mahmoudi, EU:s miljörätt, s 49f. 
53 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG, preambel 7-8 p. 
54 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1386/2013/EU, punkt 21. 



22 
 

av medlemsstaterna i enlighet med en rad principer som omnämns nedan, bland annat 

försiktighetsprincipen.55 

2.3.3.2 Ramdirektiv för en marin strategi 2008/56/EG 

I ett meddelande från Europa kommissionen 2002 lades ett förslag fram till en strategi för 

hur unionen skulle skydda och bevara den marina miljön. Det fanns vid tidpunkten ingen 

övergripande politisk verksamhet för att skydda den marina miljön vilket ansågs utgöra ett 

problem. Kommissionen framhöll att miljöhänsyn måste genomsyra gemenskapens alla 

politiska områden för att nå EU:s mål för hållbar utveckling.56 

Några år senare kom ett förslag till direktiv om en marin strategi som en följd av sjätte 

miljöhandlingsprogrammets efterfrågan om en temainriktad strategi. I förslaget ansågs 

skyddsnivån i de då gällande politiska ramarna inom EU inte var stark nog för att ge skydd 

till unionens marina miljöer och därför ansågs det att en mer kraftfull politik behövs på 

området.57 Samtidigt kom ett meddelande om temainriktad strategi där det framhölls att 

den marina miljön och den politik som var kopplad till dessa miljöer behövde en 

övergripande vision genom att upprätta ett starkt marint skydd på EU-nivå i form av ett 

bindande ramdirektiv.58  

17 juni 2008 trädde ramdirektivet 2008/56/EG om en marin strategi ikraft, även kallat 

havsmiljödirektivet, och utgör numera EU:s havspolitiska miljöpelare, se direktivets 

preambel 3 p. Direktivet har större omfattning än tidigare direktiv om havsförvaltning då 

det omfattar alla de tre havszonerna från strandlinjen enda ut till och med den ekonomiska 

zonen. Utöver det omfattas även själva vattenpelaren, som utgörs av det rörliga vattnet, 

havets botten och jordlagret där under, se havsmiljödirektivet artikel 3.1. Direktivet utgår 

från en ekosystembaserad strategi, så kallad ekosystemansats, för att kunna skapa god 

miljöstatus och bevarande av den biologiska mångfalden genom att förändra den mänskliga 

aktiviteten och organisera arbetet utifrån vattenförhållanden och geografiska 

förutsättningar. Ekosystemansatsen har sitt ursprung i FN:s konvention om biologisk 

mångfald.59 I enlighet med havsmiljödirektivet ska ansatsen tillämpas i de marina 

strategierna för att nå god miljöstatus och skapa hållbar utveckling för nyttjandet av havets 

resurser, se direktivet artikel 1.3. 

                                                 
55 Rekommendation 2002/413/EG. 
56 KOM(2002)539 slutlig, s 2 ff. 
57 KOM(2005)505 slutlig, s 2 ff. 
58 KOM(2005)504 slutlig, s 2. 
59 UN Convention on Biological Diversity (CBD) 1993. 
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Det finns två principer som är av stor vikt för direktivet och ska tillämpas av 

medlemsstaterna. Den ena är försiktighetsprincipen som ska ligga till grund för miljöarbetet 

och den andra är principen om att förorenaren betalar.60 I likhet med ramvattendirektivet, 

som beskrivs nedan, omfattar havsmiljödirektivet system för återkommande adaptiv 

planering i form av marina strategier bland annat genom åtgärdsprogram och 

miljökvalitetsnormer. Direktivet har implementerats i svensk rätt genom 

havsmiljöförordningen (2010:1341).61 

Ramdirektivet för vatten 2000/60/EG bör även nämnas i detta sammanhang på grund 

av dess nära koppling till havsmiljödirektivet och havsplaneringsdirektivet. Syftet med 

ramvattendirektivet är bland annat att skydda kustvattnet genom förvaltningsplaner. Dessa 

planer anger vad som behöver göras i ett vattenområde för att skapa god vattenstatus och 

redovisar även den aktuella kunskap som finns för det specifika området. 

Förvaltningsplanerna kan till viss del komma att utgöra underlag för havsplaneringen för de 

områden som ramvattendirektivet omfattar, vilka är vattenområdet från land till och med 

en nautisk mil utanför baslinjen.62 Omvänt har havsplaneringen i syfte att bidra till att 

uppnå målen i ramvattendirektivet och havsmiljödirektivet.63 

En grundläggande utgångspunkt i ramvattendirektivet är att förvaltningsplanerna ska 

vara adaptiva vilket innebär att de ska förändras och anpassas fortlöpande med 

utvecklingen. Den adaptiva planeringen följer en sexårig vattenplaneringscykel som består 

av sex olika steg. Det första steget är att beskriva vattenstatusen och sedan ställa upp mål 

för att uppnå god vattenstatus. För att lyckas ska förvaltningsplaner upprättas som består 

av framtagande av åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer. Förvaltningsplanen ska sedan 

genomföras, övervakas och utvärderas. Efter detta påbörjas en ny sexårigcykel som grundar 

sig på lärdomar från tidigare period. För att nå miljömålen måste det finnas möjlighet att 

ändra det aktuella rättsläget, även om en sådan förändring kan vara bra anses det dock 

kontroversiellt eftersom inte bara lagstiftning kan ändras utan även befintliga tillstånd.64 

2.3.4 Havsplaneringsdirektivet 

Under flera år diskuterades och omnämndes havsplanering, även kallad fysisk planering, 

som ett effektivt tillvägagångsätt för att lyckas med att skapa hållbara hav. I EU:s blå bok, 

                                                 
60 2008/56/EG, preambeln 8 och 27 p. 
61 Https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/miljomal--direktiv/havsmiljodirektivet.html. 
62 SOU 2010:91 del 1, s 165. 
63 2014/89/EU, preambeln  14 p. 
64 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s 178 f. 

https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/miljomal--direktiv/havsmiljodirektivet.html
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som är det dokument där unionen lägger fram sin handlingsplan för den gemensamma 

havspolitiken, identifieras havsplanering konkret som ett lämpligt verktyg för att skapa 

integrerad förvaltning av havsområden.65 År 2008 lade kommissionen fram en färdplan för 

fysisk planering av kust- och havsområden inom unionen vilket kom att bli ett första steg 

mot det gemensamma arbetet med havsplanering. I färdplanen identifieras de viktigaste 

principerna för havsplanering och kommissionen öppnade genom planen upp för 

diskussion om det framtida arbetet.66 Eftersom sjöfartssektorn spelar en stor roll för 

utvecklingen av haven samt för att nå målen enligt EU:s 2020-strategi och skapa en stark 

marin pelare inom unionen, antog medlemsstateras ministrar hösten 2012 

”Limassolförklaringen” vilken reglerar målen för tillväxt och arbete inom havssektorn.67 I 

kommissionens meddelande om blå tillväxt förtydligas behovet av havsplanering även för 

sjöfartssektorn för att hantera olika intressen i haven och skapa en hållbar ”blå” ekonomi i 

Europa.68 Med blå ekonomi avses verksamhet inom havssektorn som använder haven och 

är beroende av varandra samt av att haven används på ett långsiktigt hållbart sätt för att 

skapa en god ekonomi inom sektorn.69 

Den 12 mars 2013 lämnade Europeiska kommissionen ett förslag till upprättandet av ett 

ramdirektiv för havsplanering och kustförvaltning som ett led i EU:s integrerade 

havspolitik med syfte att främja hållbar användning av haven och god utveckling av 

unionens blå ekonomi. Enligt förslagets andra artikel omfattades både ”marina farvatten 

och kustområden”.70 

Havsplaneringsdirektivet kom i sin slutliga version den 23 juli 2014 och utgör en del av 

EU:s havsmiljöförvaltning och integrerade havspolitik i enlighet med Europaparlamentets 

och rådets ramdirektiv om en marin strategi.71 Havsplaneringsdirektivet utgör ett ramverk 

för planering av havsområdena och ställer upp minimikrav för medlemsstaternas planering 

av sina havsområden.72 Havsplanering, på engelska Maritime Spatial Planning, beskrivs 

enligt Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) som en process för analys och 

fördelning av havsområden ur ett tredimensionellt perspektiv för att på bästa sätt, med 

hänsyn till ekonomiska, sociala och ekologiska mål, använda havsområden på bästa sätt 

                                                 
65 KOM(2007)575 slutlig. 
66 KOM(2008)791 slutlig. 
67 Limassolförklaringen. 
68 KOM(2012)494 slutlig. 
69 KOM(2012)494 slutlig, s 3 f. 
70 KOM(2013)133 slutlig. 
71 SOU 2010:91 del 1, s 100 f. 
72 Havs- och vattenmyndigheten, Bakgrunds-PM, s 3 f. 
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genom att tillämpa en politisk process.73 Arbetet ska mynna ut i övergripande havsplaner 

för specifika havsområden i alla medlemsstater som har en kuststräcka. Havsplanen består 

inte av något specifikt mål utan utgör ett instrument för att ta reda på hur ett havsområde 

på bästa sätt bör användas och för att balansera nyttjande och skydd av havsmiljön.74 

Havsplanering är således ett politiskt verktyg för att på ett övergripande sätt samordna och 

integrera myndigheter och aktörers arbete för en hållbar havsmiljö och skapa vägar för ett 

gränsöverskridande arbete på området.75 Det handlar om en tvärsektoriell planering som 

ska väga intressen mot varandra vilket kräver en djupgående kunskap och politisk 

samordning.76 

Enligt havsplaneringsdirektivet ska alla EU:s medlemsstater med kust senast 31 mars 

2021 anta havsplaner för sina vattenområden. Havsplanen ska omfatta staternas marina 

vatten vilket enligt havsmiljödirektivet artikel 3.1.a omfattar territorialhav och ekonomiska 

zon, där staten har jurisdiktion enligt UNCLOS. Planen ska omfatta tre dimensioner, 

nämligen havet, havsbotten och området över vattenytan. Bilden nedan illustrerar 

havsplanens omfattning och de regelverk och planer som kommer överlappa varandra. 

Bild från havs och vattenmyndigheten.77 

För att medlemsstaterna ska nå god miljöstatus i sina havsområden krävs tillämpning av 

en ekosystemansats och enligt havsplaneringsdirektivet artikel 5 ska ansatsen tillämpas i 

havsplaneringsarbetet. I förslaget till havsplaneringsdirektivet förklarades vikten av att 

                                                 
73 Http://www.unesco-ioc-marinesp.be. 
74 SOU 2010:91 del 1, s 100. 
75 2014/89/EU, preambeln 3 p. 
76 Havs- och vattenmyndigheten, Bakgrunds-PM, s 3 f. 
77 Https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/havsplanering-i-sverige/svensk-
havsplanering.html. 

http://www.unesco-ioc-marinesp.be/
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tillämpa en ekosystemansats för att kunna säkerställa att naturresurser skyddas när aktuella 

och behövliga åtgärder ska genomföras i enlighet med direktivet.78 För havsplaneringen 

kommer ansatsen framför allt införlivas genom en anpassning av planeringsarbetet i form 

av miljöbedömningar och miljökvalitetsnormer.79 Innebörden av ekosystemansatsen 

behöver dock konkretiseras ytterligare för de specifika uppgifter och områden som den ska 

appliceras på, för att på så vis skapa en tydlig avgränsning i arbetet. En konkretisering av 

begreppet är även viktig för att i efterhand kunna avgöra hur arbetet har gått och om det 

avsedda syftet har uppnåtts.80 

Havsplaneringen måste även vara adaptiv. Den adaptiva förvaltningen har sitt ursprung i 

ramvattendirektivet, se ovan kap. 2.3.3.2, och införlivas i samband med havsplaneringen 

genom att havsplanerna hålls flexibla och kontinuerligt anpassas efter nya kunskaper om 

havet och erfarenheter från redan genomförd planering.81 Det innebär att havsplaneringen 

måste förändras och hållas uppdaterad under hela planeringens gång.82  

2.3.5 Nationell rätt  

2.3.5.1 Miljöbalken 

MB:s syfte är att främja hållbar utveckling i Sverige för att skapa hälsosam och god miljö 

för dagens människa och kommande generationer. Lagen ska bland annat säkerställa att 

vattenanvändning sker på ett långsiktigt hållbart sätt med hänsyn till ekologiska, kulturella, 

sociala och samhällsekonomiska aspekter, se MB 1 kap. 1 § 4 p. Med god hushållning avses 

i detta avseende en avvägning mellan ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter för att 

skapa en hållbar utveckling.83 MB:s tillämpningsområde i havsområdet innefattar de inre 

vattnen och territorialhavet samt till viss del även den ekonomiska zonen.84 De situationer 

då MB även tillämpas i den ekonomiska zonen är i samband med dumpning enligt 

MB 15 kap. 31–33 §§ och för att värna om natur som skyddas av så kallade natura 2000-

områden enligt MB 7 kap. 23 § samt i den mån lagen om Sveriges ekonomiska zon eller 

stadgas i annan lag.85 

                                                 
78 KOM(2013)133 slutlig, s 3. 
79 Naturvårdsverket, rapport 5782, s 9 f. 
80 Havs och vattenmyndigheten, Rapport 2012-14, s 5. 
81 SOU 2010:91 del 1, s 270. 
82 SOU 2010:91 del 1, s 271. 
83 Prop. 2013/14:186, s 17. 
84 Ebbesson, Miljörätt, s 52. 
85 SOU 2010:91 del 1, s 291. 
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I MB 2 kap. finns de allmänna hänsynsreglerna som ska säkerställa att prövning av olika 

tillståndsärenden, för de verksamheter som inte prövas enligt MB, sker på ett sådant sätt att 

människans hälsa och miljö beaktas. Hänsynsregler är parallellt tillämpliga med andra lagar 

och kan därför tänkas komma i konflikt med de andra lagarnas miljöregler. I dessa 

situationer måste det i varje enskilt fall göras en bedömning enligt sedvanliga 

lagvalsprinciper, men med utgångspunkt i de materiella kraven i MB som utgör 

miniminivån för vilka miljökrav som måste ställas. Hänsynsreglerna i balken är av bindande 

karaktär och kan därför användas som grund för att utdöma förelägganden och förbud.86 I 

MB 2 kap. 7 § finns dock en begränsning av hänsynsreglerna, den så kallade 

skälighetsregeln, som innebär att kraven i hänsynsreglerna ska gälla så länge de inte kan 

anses orimliga att uppnå. 

I MB 3–4 kap. finns regler om hushållning med mark- och vattenområden. 3 kap. består 

av de verksamhetsanknutna hushållningsbestämmelserna som reglerar att områden ska 

användas för det ändamål som de är mest lämpade för med hänsyn till dess egenskaper. I 

kapitlet regleras även riksintressen som enligt förarbetena är ett område som är värdefullt 

och behöver därför skyddas mot användning och förändring.87 Det är den aktuella 

prövningsmyndigheten som i det enskilda fallet får avgöra om ett område utgör ett sådant 

riksintresse. Vidare i 4 kap. finns de geografiskt anknutna hushållningsreglerna där hela 

områden utgör riksintressen och som skyddas på grund av dess natur- och kulturvärde. 

Dessa områden är beslutade av riksdagen genom lag och kan därför endast ändras genom 

lag.88 

Den reglering som idag finns för havsplanering i MB är 4 kap. 10 § där det framgår att 

det ska finnas en havsplan för varje svenskt havsområde, Bottniska viken, Östersjön och 

Västerhavet. Planerna ska omfatta hela havsområdet i territorialhavet från och med en 

nautisk mil utanför baslinjen till och med Sveriges ekonomiska zon. Havsplanerna ska 

omfatta havet, området ovan havsytan, havsbotten och de underliggande jordlagren.89 

Havsplanerna ska dock inte omfatta de fastigheter som finns i territorialhavet enligt 

MB 4 kap. 10 § 1 st. 2 meningen. Det är regeringen som beslutar och godkänner 

havsplanerna men det är HaV som ska arbeta fram planerna för de tre havsområdena. Av 

paragrafen framgår det att syftet med havsplanering är att underlätta för kommuner och 

myndigheter i deras beslutsfattande om hur området ska användas. Havsplanerna är inte 

                                                 
86 Prop. 1997/98:90 del 2, s 141 ff. 
87 Prop. 1997/98:90 del 2, s 167 f. 
88 Prop. 1997/98:90 del 2, s 161 ff. 
89 Prop. 2013/14:186, s 33. 
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bindande utan endast vägledande och har därför inte direkt effekt mot enskilda personer.90 

Vid behov kan regeringen besluta om bindande restriktioner för användningen av ett visst 

område för att uppnå målen med havsplanen, MB 4 kap. 10 § 2 st. En sådan föreskrift 

skulle troligen kunna bli aktuell främst för att hindra eller begränsa viss verksamhet. Det 

skulle dock endast bli aktuellt för ny verksamhet, de som redan har tillstånd kan ej drabbas 

av en sådan bindande restriktion.91 

Det finns även några regler i MB 17 kap. som är av betydelse för användningen av 

vattenområden där det finns havsplaner eller kommunal fysisk planering. Enligt 

MB 17 kap. 1 § ska regeringen tillåtlighetspröva ny verksamhet av visst slag enligt 

paragrafens andra stycke, se nedan kap. 3.4.2.  

2.3.5.2 Havsplaneringsförordningen 

Havsplaneringförordningen trädde i kraft 15 juli 2015 och är kopplad till MB 4 kap. 10 §.  

Den beskriver mer detaljerat hur framtagandet av havsplanerna ska gå till och förtydligar 

vad som avses med de tre olika havsområdena i Sverige. I förordningens 3 § beskrivs vad 

som ska ingå i en havsplan. Bland annat ska planbeskrivning, kartor, överväganden och 

riksintressen anges. Där beskrivs även att havsplanen ska bidra till att sociala-, 

näringspolitiska- och miljömål integreras. Utöver det ska planeringen skapa god miljöstatus, 

hållbar användning av resurser i havet, samexistens inom havsområdet och vägledning för 

den framtida tillståndsprövningen. Den geografiska avgränsningen i Sverige för 

havsplanerna kommer utgå från en nautisk mil utanför baslinjen enligt 3 §, vilket 

överensstämmer med havsmiljödirektivets gränsdragning mellan hav- och kustområden. 

Fastigheter som finns i detta område kommer inte ingå i havsplanerna.92 

Det är HaV som enligt 5 § är ansvarig för att ta fram havsplaner enligt förordningen och 

ska i arbetet samarbeta med andra myndigheter. För att målen i direktivet ska kunna 

uppnås ska en ekosystemansats tillämpas enligt 10 §. En av de viktigaste delarna i 

förordningen är den 11 § som förtydligar att HaV inte bara ska samarbeta med svenska 

myndigheter utan även med andra EU-länder och säkerställa att havsplanerna samordnas 

med de länder som finns i de angränsande vattenområdena. Därutöver ska även samarbete 

ske med länder som inte hör till EU men som har angränsande havsområden till Sverige, se 

förordningens 12 §. 

                                                 
90 Prop. 2013/14:186, s 23. 
91 Prop. 2013/14:186, s 21 och 33. 
92 Prop. 2013/14:186, s 15. 
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2.3.6 Mellanstatlig planering - HELCOM  

Inom olika slutna eller delvis slutna hav som omges av minst två olika stater och är anslutet 

till ett större hav, såsom Östersjön, Medelhavet och Persiska viken, råder särskilda 

förhållanden, bland annat kan nämnas deras känsliga ekosystem. Områden har ofta 

specifika miljöproblem som relaterar till just det området och det finns även särskilda 

föroreningar som kan härledas från det specifika området. För att dessa hav ska kunna 

bevaras och skyddas har det ansetts finnas ett behov av regionala samarbeten och regelverk 

utöver de nationella och internationella regler som redan finns för att skydda området.93 I 

Östersjön sker samarbetet enligt Helsingforskonventionen genom det styrande organet 

HELCOM. Samarbetet omfattar samtliga nio kuststater runt Östersjön och Europeiska 

kommissionen. Samarbetsländernas inre vatten, territorialhav och den ekonomiska zonen 

omfattas av konventionen samt hela Östersjön inklusive vatten på Sveriges västkust till och 

med Göteborg.94 

Helsingforskonventionen kom 1974 med syfte att skydda den marina miljön i Östersjön. 

Regelverket var det första i sitt slag som hanterade marina föroreningar från alla typer av 

föroreningskällor. 1992 kom en ny version av konventionen, som trädde i kraft år 2000, där 

både syfte och mål uppdaterats till att även omfatta att återskapa och bevara den ekologiska 

balansen i Östersjön. I samband med detta infördes även två viktiga principer från 

Riodeklarationen i konventionen, nämligen försiktighetsprincipen och principen om att 

förorenaren betalar. Ytterligare arbete har skett sedan ikraftträdandet och nu prioriteras 

även arbetet med att bevara den biologiska mångfalden.95 

Regelverket är inte formellt bindande utan utgörs av rekommendationer som 

samarbetsstaterna ska anta i sina nationella lagstiftningar. HELCOM:s arbete i Östersjön 

fokuseras till fyra stycken huvudområden; övergödning, farliga ämnen, biologisk mångfald 

och sjöfartens miljöproblem. För dessa områden har Baltic Sea Action Plan tagits fram som 

är en åtgärdsplan för att år 2021 nå god ekologisk status i Östersjön96. Detta kan även 

komma att bli en viktig del för genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv och således även 

för arbetet enligt havsplaneringsdirektivet.97 

HELCOM arbetar även med havsplanering, särskilt tillsammans med VASAB som är ett 

forum för havsplanering i Östersjöområdet där elva länders ansvariga ministrar samarbetar, 

                                                 
93 Birnie m fl, International Law & the Environment, s 391. 
94 SOU 2006:112, s 37. 
95 Birnie m fl, International Law & the Environment, s 395. 
96 Naturvårdsverket, rapport 5985, s 6 ff. 
97 SOU 2006:112, s 37. 



30 
 

de 9 länderna längs östersjön samt Norge och Vitryssland.98 Länderna beslutade 2007 om 

en åtgärdsplan för Östersjön, den så kallade Baltic Sea Action Plan, för att nå god ekologisk 

status i Östersjön år 2021.99 Viktiga principer för havsplaneringen i området utvecklade och 

antogs sedan gemensamt av VASAB och HELCOM 2010. I samband med det inrättades 

även en arbetsgrupp för fysisk havsplanering för samarbetet där Sveriges deltagande utgörs 

av miljödepartementet och HaV.100  

  

                                                 
98 Http://www.vasab.org/index.php/about-vasab. 
99 Https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/konventioner/helcom---skydd-av-den-marina-
miljon-i-ostersjon/aktionsplan-for-miljon-i-ostersjon.html. 
100 Https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/internationell-
samverkan/samarbeten-mellan-grannlander.html. 
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3 Diskussion 

3.1 Efterlevnad av EU:s grundläggande principer 

3.1.1. Subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen 

Subsidiaritetsprincipen är en grundläggande EU-rättslig princip som innebär att beslut ska 

fattas på lägsta möjliga nivå, så nära medborgarna som möjligt, vilket regleras i 

FEU artikel 5.3. Principen avgör när ett ingripande ska ske från unionen eller när det är 

mer lämpligt att det sker på nationell nivå inom medlemsstaten. Unionen får endast vidta 

åtgärder utöver dess exklusiva befogenheter om det är nödvändigt för att nå de avsiktliga 

målen och då de inte kan uppnås av medlemsstaterna själva. Subsidiaritetsprincipen kan 

således delas in i två kumulativa rekvisit nämligen ”otillräcklighetskriteriet” och 

”bättrekriteriet”. För att unionen ska anses vara den mest lämpade lagstiftaren i frågan ska 

båda kriterierna vara uppfyllda. Således ska det vara otillräckligt att frågan regleras av 

medlemsstaterna själva och istället bättre regleras på EU-nivå.101  

Inom EU-samarbetet finns det olika befogenhetsområden inom vilka antingen 

medlemsstaten eller unionen har exklusiv eller delad befogenhet, se FEUF artikel 3–6. 

I artikel 3 framgår exempelvis att unionen har exklusiv befogenhet över fiskeripolitiken och 

således rätt att reglera fiskefrågor. Enligt FEUF artikel 4e så har däremot unionen och 

medlemsstaterna delad befogenhet i frågor som rör miljön. Den delade kompetensen 

innebär att både unionen och medlemsstaterna har behörighet att inom miljöpolitikens 

område anta bindande rättsakter med hänsyn till att subsidiaritetsprincipen ska beaktas.  

Subsidiaritetsprincipen är bindande inom EU för att skapa en motvikt mot den 

befogenhet som medlemsstaterna överlåtit åt unionen.102 Principen infördes 1987 i den 

europeiska enhetsakten och var vid tidpunkten endast tillämplig på unionens miljöåtgärder. 

Vid antagande av Maastrichtfördraget kom principen att bli generellt tillämplig på unionens 

alla områden.103 Lissabonprotokollet var ett nytt protokoll som förenades med 

Lissabonfördraget i samband med ikraftträdandet år 2009. Protokollet klargör tillämpning 

och betydelse av subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen. Nationella 

                                                 
101 2013/14:RFR10, s 23. 
102 2013/14:RFR10, s 6 ff. 
103 Langlet & Mahmoudi, EU:s miljörätt, s 68. 
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parlament ska enligt protokollet granska huruvida EU:s organ respekterar 

subsidiaritetsprincipen i lagstiftningsprocessen. Parlamenten ges möjlighet att yttra sig om 

huruvida ett visst lagstiftningsförslag stämmer överens med subsidiaritetsprincipen, vilket 

kan leda till att förslaget upphävs eller omarbetas.104 Enligt svensk rätt följer det av 

riksdagsordningen 9 kap. 20 § 2 st. att riksdagen ska granska att EU:s lagstiftning följer 

subsidiaritetsprincipen. 

Proportionalitetsprincipen har nära koppling till subsidiaritetsprincipen och finns 

reglerad i FEU artikel 5.4. Principen innebär att åtgärder inte ska gå utöver vad som är 

nödvändigt för att nå målen. Havsplaneringsdirektivet hänvisar till principen i preambeln 

12 p.  

Proportionalitetsprincipen kan sägas bestå av tre olika delar där den första delen innebär 

att en åtgärd ska vidtas för att uppnå ett visst mål och se till så att det sker. Den andra delen 

medför att en åtgärd inte ska gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå just det målet 

och enligt den tredje delen ska åtgärden vara proportionerlig i förhållande till det mål som 

ska uppnås. Det betyder att målen inte bara ska nås och en viss åtgärd vidtas, utan de ska 

även stå i rimlig proportion till varandra.105 Inom EU reglerar principen omfattningen av 

unionens åtgärder genom att bland annat använda rättsakter som inte begränsar 

medlemsstaterna möjlighet att lagstifta på området i onödan. Det innebär ofta att direktiv 

används framför förordningar. Inom miljörätten används ofta ramdirektiv för att 

medlemsstaterna själva ska kunna anpassa arbetet till sina specifika behov och 

förutsättningar på nationell nivå och på så sätt nå målen i direktivet.106 

Proportionalitetsprincipens omfattande innebörd som beskrivits ovan går inte att i sin 

helhet läsa ut av FEU artikel 5.4 men principens innebörd anses idag allmänt vedertagen på 

grund av EU-domstolens praxis.107  

För att unionen ska få lagstifta på ett område så ska det som sagt vara klarlagt att det 

bättre regleras på EU-nivå. Det kan dock vara svårt att bedöma i praktiken, särskilt inom 

miljöpolitiken eftersom de olika medlemsstaternas miljöpolitik skiljer sig åt. Skandinaviska 

länder, Tyskland och Nederländerna för exempelvis en mycket progressiv miljöpolitik och 

vidtar miljöåtgärder på egen hand, därför finns inte behovet av en reglering på unionsnivå. 

För andra länder som inte har lika stark miljöpolitik behöver däremot EU lagstifta om hur 

miljöproblem ska hanteras för att undvika att frågorna förblir oreglerade i de 

medlemsstaterna. EU:s regelverk kan då utgöra en garanti för att vissa miljöåtgärder vidtas 

                                                 
104 2013/14:RFR10, s. 6 ff. 
105 2013/14:RFR10, s. 24. 
106 Langlet & Mahmoudi, EU:s miljörätt, s 70 f. 
107 2013/14:RFR10, s 24. 
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inom hela unionen. Ofta har unionens miljöregler dessutom i praktiken lätt att leva upp till 

subsidiaritetsprincipen på grund av att miljöproblem ofta har en gränsöverskridande 

karaktär som kräver samordning och reglering på högre nivå.108  

Den svenska regeringen ansåg att Europaparlamentet och rådets förslag109 till 

havsplaneringsdirektivet som lades fram 2013 var alltför långtgående. Regeringen menade 

att direktivet enligt förslaget skulle få negativ inverkan på den rätt som bland annat 

kommunerna har att fysiskt planera sina vattenområden och även inskränka den nationella 

och kommunala självbestämmanderätten. De gick så långt att regeringen hävdade att 

förslaget till havsplaneringsdirektivet var oacceptabel.110 Regeringen menade även att det 

dessutom skulle leda till ökade kostnader för medlemsstaterna och ansåg inte att förslaget 

stämde överens med varken subsidiaritetsprincipen eller proportionalitetsprincipen som 

utgör viktiga grundläggande rättsprinciper inom EU.111 Förslaget till havsplanerings-

direktivet arbetades således om efter kritik från flera andra medlemsstater som även 

påpekade förslagets brister och den kränkningen av vedertagna principer förslaget skulle 

innebära. Även i den slutliga versionen av havsplaneringsdirektivet, som trädde i kraft 23 

juli 2015, finns dock vissa av de problem kvar som regeringen påvisade i sin 

faktapromemoria. 

En skillnad i den slutliga versionen av havsplaneringdirektivet är att havsplaneringen 

endast ska ske i territorialhavet och den ekonomiska zonen enligt direktivet, till skillnad 

från det första förslaget som även omfattade kustområdet, det vill säga även de inre 

vattnen. Det torde innebära att subsidiaritetsprincipen har givits större utrymme och 

planeringen av kustområdet har överlåtits till medlemsstaterna själva att reglera efter 

nationens egna förutsättningar och behov.  

I havsplaneringsdirektivet framgår det av artikel 4.2 och artikel 7 att medlemsstaterna 

ska ta hänsyn till samspelet mellan hav och land. Hur stor betydelse detta har fått genom 

implementering kan diskuteras men den reglering som idag finns i MB slår endast fast i 

generella termer att all typ av verksamhet ska ta hänsyn till miljön och skydda den. Inte 

heller nämns något om samspelet mellan hav och land i PBL eller 

havsplaneringsförordningen, vilket kan tänkas bero på att havsplaneringsutredningen ansåg 

att den verksamhet som finns på land och påverkar havet inte kan regleras och hanteras i 

havsplanerna. 

                                                 
108 Langlet & Mahmoudi, EU:s miljörätt, s 69 f. 
109 KOM(2013)133 slutlig. 
110 2012/13:FPM118, s 1 ff. 
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Den slutliga versionen av havsplaneringsdirektivet är mer generellt utformat än 

förslaget. Direktivet beskriver på ett allmänt sätt att medlemsstaterna ska upprätta och 

genomföra havsplanering i sina vattenområden samt följa direktivets syfte och mål. Att 

direktivets regler är generellt utformade torde peka på att EU övervägt 

subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen mer utförligt efter kritiken från 

medlemsstaterna, troligen för att skapa balans mellan effektivitet och demokrati.  

Havsplaneringsdirektivet består i sin slutliga version endast av riktlinjer i form av 

minimikrav för planeringen och inga exakta värden eller resultat. För att respektera 

medlemsstaterna i enlighet med subsidiaritetsprincipen valde EU att reglera havsplanering 

genom ett ramdirektiv vilket öppnar upp för viss flexibilitet vid implementeringen på 

nationell nivå.112 

Det är omdiskuterat huruvida förhållandet mellan staten och kommuner har eller 

kommer att förändras som en följd av implementeringen av havsplaneringsdirektivet. 

Enligt förarbetena till revideringen av PBL och MB hävdar regeringen att ingen förändring 

av dessa förhållanden kommer att ske i och med implementeringen. Anledningen till att 

uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun kommer vara den samma som tidigare är på 

grund av att MB:s hushållningsregler redan reglerar förhållandet och förändras inte i och 

med genomförandet av havsplaneringsdirektivet.  

Kommunen ska ges möjlighet att delta i processen med att ta fram havsplaner och även 

ges visst inflytande över hur havsplanen ska utformas.113 Havsplaneringsutredningen anser 

att direktivet kommer påverka kommunal fysisk planering positivt, eftersom staten ska öka 

sina insatser på området kan kommunen dra nytta av det.114 Det kan tänkas leda till en mer 

övergripande och enhetlig planering om ett utvecklat samarbete kan ske mellan statliga och 

kommunala organ. Nyttan av de ökade statliga insatserna kommer främst kunna utnyttjas i 

territorialhavet där planeringsansvaret är delat. Vid planering av de inre vattnen, som även 

de utgör känsliga vattenområden, kommer nyttan troligen inte vara lika stor.  

Troligen kommer den kommunala självstyrelsen påverkas mer eller mindre av 

implementeringen av havsplaneringsdirektivet. Om en sådan förändring innebär att makten 

och beslutsfattande flyttas längre från medborgarna kan det leda till att den demokratiska 

förankringen, som för kommuners del främst finns genom översiktsplanerna, går förlorad. 

Havsplaneringsutredningen hävdar dock att implementeringen av havsplaneringsdirektivet 

kommer innebära att medborgarna får större inflytande, trots att makten kan komma att 
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hamna längre från dem. Tanken är att den nationella havsplaneringen kan leda till att 

kommunerna får större inflytande på nationell nivå och att de även, som ovan nämnts, ska 

kunna dra nytta av de nationella havsplanerna för att planera sina egna vattenområden. 

Däremot menar havsplaneringsutredningen att havsplanerna kan komma att begränsa 

kommunens handlingsutrymme eftersom de bör förhålla sig till de nationella planerna och 

deras ställningstagande vilket kan leda till en svårhanterlig intressekonflikt. Fördelningen av 

uppgifter förändras inte mellan kommun och stat utan istället kommer den statliga 

styrningen endast ta en ny form genom havsplanerna som HaV arbetar fram som 

kommunen sedan bör följa.115  

Kommunernas ”makt” blir inte heller vad den var tänkt att vara eftersom anledningen 

till att översiktsplanering är obligatoriskt för kommunerna att utföra är på grund av att 

staten ville flytta makten över plan- och byggbeslut från staten till kommunerna.116 De 

organ som i realiteten dock har den största möjlighet att påverka verksamheten i haven 

torde enligt havsplaneringsutredningen vara staten genom sin tillståndsgivning men även 

andra åtgärder.117 Situationen blir aningen motsägelsefull då målet är att hålla makten nära 

folket samtidigt som stora delar av makten hamnar längre från folket genom att makten 

flyttas tillbaka till staten och översiktsplanernas ställning urholkas. 

I propositionen motiverar regeringen införandet av havsplaneringsdirektivet med att det 

kan komma att vara avgörande för att lyckas med en effektiv havsförvaltning så att en 

utveckling med fler jobb och ökad tillväxt kan tillgodoses utan att långsiktiga mål för att 

uppnå hållbara hav äventyras. Regeringen anser att en samlad havsplanering kommer vara 

av stor vikt för att på bästa sätt lyckas skapa samexistens mellan de olika intressen som 

finns i havet.118 

3.1.2 Försiktighetsprincipen  

Försiktighetsprincipen, som har sin grund i folkrätten, är av stor betydelse för miljöfrågor 

inom unionen och är således även viktig för medlemsstaternas havsplanering. Att denna 

princip ska tillämpas vid havsplaneringen framgår av havsplaneringsdirektivets preambel 14 

p. Direktivet hänvisar till FEUF artikel 191.2. som inte särskilt definierar principen men 

stadgar att unionens miljöpolitik ska bygga på försiktighetsprincipen. Principen har stor 

betydelse vid tolkning av alla unionens rättsakter som på något sätt omfattar 
                                                 
115 SOU 2010:91 del 1, s 349 ff. 
116 Prop. 2009/10:170, s 169. 
117 SOU 2010:91 del 1, s 98. 
118 Prop. 2013/14:186, s 10. 
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hänsynstagande till miljön och miljöpolitiken.119 Det innebär med andra ord att principen är 

tillämplig på alla unionens områden och verksamheter när miljöfrågor aktualiseras. 

Principens syfte är att förebygga möjliga risker som kan skada miljön. 

Proportionalitetsprincipen har nära koppling till sådana försiktighetsåtgärder eftersom de 

ska utföras i lagom proportion i förhållande till det bakomliggande syftet med 

skyddsåtgärden. Försiktighetsprincipen ska därför användas vid vetenskaplig osäkerhet.120 

I svensk rätt definieras principen i MB 2 kap. 3 § 1 st. där det står att för all typ av 

planering och beslutsfattande om en åtgärd eller verksamhet ska den aktuella myndigheten 

iaktta försiktighet för att minska riskerna att orsaka skada på människor och miljö. Av 

samma anledning ska dessutom bästa möjliga teknik användas i verksamheten. 

Försiktighetsprincipen ska således alltid tillämpas då det finns risk att människor eller miljö 

kan komma att på något sätt skadas av en åtgärd eller verksamhet enligt MB 2 kap. 3 § 2 st. 

För den kommunala fysiska planeringen som regleras i PBL finns det ingen hänvisning 

till försiktighetsprincipen i MB 2 kap. 3 §. Principen återfinns inte heller i något av PBL:s 

kapitel. De regler som befinner sig närmast en sådan princip finns i PBL 2 kap. Där 

regleras den hänsyns som vid en prövning enligt lagen ska tas till allmänna och enskilda 

intressen, se PBL 2 kap. 1 §. Vidare i PBL 2 kap. 2 § stadgas att prövning av hur ett område 

ska användas ska ta hänsyn till vad området är mest lämpat för. I samband med detta 

hänvisar lagen till MB 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ om hushållning med mark- och 

vattenområden som blir tillämpliga på beslut enligt PBL. Det saknas dock en hänvisning till 

de allmänna hänsynsreglerna i MB 2 kap. som beskriver vad som krävs för att skydda 

miljön bland annat genom försiktighetsprincipen. 

I Karnovs lagkommentar skriver Blomberg i anslutning till PBL 2 kap. 2 § att regeln 

främst rör planering och är i princip identisk med MB 3 kap. 1 §. Han menar att 

hänsynsreglerna i MB 3kap. och 4 kap. 1-8 §§ är generellt tillämpliga på beslut som fattas 

enligt PBL. Däremot är inte hänsynsreglerna i MB 2 kap. generellt tillämpliga på PBL-

beslut. Utöver detta gäller dock PBL och MB parallellt med varandra.121 Men eftersom att 

MB 2 kap. inte är tillämplig på beslut enligt PBL och någon försiktighetsprincip inte finns 

reglerad i PBL, så saknas det i dagsläget en reglering som stadgar att kommuner ska förhålla 

sig till försiktighetsprincipen vid fysisk planering av sina mark- och vattenområden. 

Trots att PBL förvisso har en stark målsättning så är lagens utformning och 

grundläggande principer vagare än MB:s. Det innebär att kommunen har ett stort utrymme 

                                                 
119 Langlet & Mahmoudi, EU:s miljörätt, s 61 f. 
120 Langlet & Mahmoudi, EU:s miljörätt, s 74 f. 
121 Karnov, lagkommentar till PBL 2 kap. 2 §, Jesper Blomberg (6/1-16). 



37 
 

att själv göra aktuella bedömningar, såsom intresseavvägningar för användningen av ett 

område.122 Vilket kan antas ske utan någon hänsyn till försiktighetsprincipen. 

Att det saknas reglering för den kommunala fysiska planeringen att förhålla sig till 

försiktighetsprincipen, trots principens grundläggande ställning i både svensk och 

internationell miljörätt, är anmärkningsvärt. Det innebär troligen att 

havsplaneringsdirektivet inte har implementerats fullt ut i svensk rätt eftersom att det 

saknas ett lagstadgat krav för kommunerna att ta hänsyn till försiktighetsprincipen i sin 

fysiska planering. 

3.2 Den kommunala planeringens ställning och funktion 

3.2.1 Översiktsplanernas ställning 

Översiktplanerna har i syfte att på ett enhetligt sätt utreda och analysera intressen för olika 

former av exploatering i förhållande till skyddsintressen samt till de tekniska lösningar som 

är nödvändiga i en kommun, exempelvis avlopp. Planen bör antas innan beslut fattas om 

åtgärder eller etablering av en verksamhet.123 Översiktsplanen har stor betydelse för den 

demokratiska förankringen i och med att medborgare, privata aktörer, myndigheter och 

organisationer har möjlighet att uttrycka sin åsikt över planen genom samrådsförfarandet. 

Det öppnar för möjligheten att både privata och offentliga aktörer kan samarbeta och 

gemensamt arbeta fram verksamma översiktplaner.124 Ett sådant arbete får troligen inte 

bara en demokratisk förankring utan medför ett utbyte av kunskap mellan olika parter som 

kan leda till en mer fullständig planering som parterna är överens om och respekterar. 

Boverket skriver i sin rapport Vad händer med kusten? att översiktsplanerna inte skapar 

någon direkt förändring av havsmiljön då de inte lyfter fram specifika åtgärd som behöver 

vidtas. Däremot kan planen utgöra ett viktigt underlag och även vara vägledande för de 

beslut som i ett senare skede kommer fattas över hur användningen av mark och vatten ska 

ske på bästa sätt för att skapa god havsmiljö. Syftet med översiktplanerna är att de ska 

belysa viktiga faktorer och förhållanden som måste beaktas vid tillståndsprövning för 

verksamheter inom kommunens mark- och vattenområden, oavsett vilken myndighet som 

prövar tillståndet. Av denna anledning behöver översiktplanerna kompletteras med andra 

                                                 
122 Ebbesson, Miljörätt, s 140. 
123 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s 463. 
124 Boverkets rapport, Vad händer med kusten?, s 68 ff. 



38 
 

verktyg, vilket skulle kunna utgöras av havsplaner. Ett annat tänkbart redskap som skulle 

kunna komplettera översiktplanerna är regionala och mellanstatliga samarbeten.125   

Anledningen till att Boverket anser att det även finns behov av andra verktyg är på 

grund av att det kan vara svårt att reglera allt i översiktsplanen eftersom de ska vara av mer 

övergripande karaktär. Översiktsplanerna skulle annars lätt kunna bli oöverskådlig om 

kommunerna försöker få med alla olika tänkbara aspekter och intressen i planen.126 Även 

de problem som finns i kustområdena, exempelvis landbaserad verksamhet som påverkar 

havet, skulle behöva planeras men det skulle troligen bli allt för omfattande att även reglera 

dessa frågor i en översiktsplan. Det finns därför risk att viktiga frågor, som inte ryms i 

översiktsplanerna, faller mellan stolarna vilket skulle leda till att problemen inte 

åskådliggörs och behandlas, om de inte hanteras i något annat planeringsverktyg som 

exempelvis havsplaner.127 Översiktsplanen kan således inte på egen hand hantera planering 

och samordning över hur kustområdena på bästa sätt kan användas och inte heller vara det 

verktyg som självständigt löser miljöproblemen i de inre vattnen.128  

I dagsläget används översiktplaner mest flitigt i samband med uppförande av byggnader, 

vindkraftverk, vägar och järnvägar vilket främst sker på land med undantag för vissa 

vindkraftsanläggningar som placeras i havet.129 2010 när Boverket skrev sin rapport var det 

få kommuner som i sina avvägningar över huruvida exploatering eller bevaring bör ske 

även analyserat och beaktat konflikter om mark- och vattenanvändning i sina 

översiktsplaner. Det saknas ofta förklaringar till vad ett intresseområde för exempelvis 

naturvård innebär och även förklaringar av vad de samhällsmål som kommunen ställer sig 

bakom innebär för det specifika området.130   

I regeringens proposition till en enklare plan- och bygglag framgår det att 

översiktplanerna inte har fått den funktion som var den ursprungliga tanken, nämligen att 

vara ett dokument för politisk vägledning och för en långsiktig strategi för kommunens 

utveckling. De översiktsplaner som finns i de svenska kommunerna reglerar i olika stor 

utsträckning kommunens vattenområden, vilket regeringen anser utgör ett problem. 

Dessutom är de översiksplaner som finns ofta inaktuella men trots det fattas beslut med 

grund i planerna för hur olika områden ska användas.131  

                                                 
125 Boverkets rapport, Vad händer med kusten?, s 68 ff. 
126 Boverkets rapport, Vad händer med kusten?, s 64 ff. 
127 Boverkets rapport, Vad händer med kusten?, s 68 ff. 
128 Boverkets rapport, Vad händer med kusten?, s 62 f. 
129 Boverkets rapport, Vad händer med kusten?, s 64. 
130 Boverkets rapport, Vad händer med kusten?, s. 66 f. 
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49 av 80 kustkommuner hade år 2010 inte någon översiktsplan som behandlade hur 

deras vattenområden skulle användas.132 Detta trots planmonopolet i PBL som stadgar att 

kommunerna ska ha en översiktsplan som hålls aktuell och reglerar hela kommunens 

område, PBL 3 kap. 1 §. Plankravet saknar dock rättsliga sanktioner och staten kan inte 

agera när kommuner inte lever upp till planeringskravet.133 Endast 4 av de 80 kommunerna 

hade vid tidpunkten en översiktsplan som sträckte sig enda ut till och med territorialhavet. 

I de kommuner där översiktsplaner faktiskt fanns var det ofta på grund av ett 

bakomliggande syfte, exempelvis byggnation, och inte med hänsyn till att säkra hållbar 

utveckling i området.134 Vid tidpunkten saknades det kunskap och data för många områden 

vilket gjorde planeringen svårare för kommunerna.135 I propositionen om följdlagstiftning 

till MB framgår det att planer, både detaljplaner och översiktsplaner, som är ofullständiga 

kan ha mer negativ effekt på miljön än positiv även om syftet är att värna om miljön.136 

I havsplaneringsutredningen ansågs beredskapen inte vara tillräcklig för att hantera och 

värdera framtida intressen och användning i förhållande till skyddet av havsmiljöerna. 

Anledningen till detta ansågs vara den dåliga utbredningen av fysisk planering i 

vattenområdena. Eftersom det innebär ett omfattande arbete för kommunerna att ta fram 

översiktsplaner så hamnar fokus på det som är mest nödvändigt ur kommunens synvinkel. 

Utredningen menar vidare att i de fall då det saknas tydliga anspråk för fysisk planering i 

vattenområden kan man inte förvänta sig att kommunen ska lägga energi på att ta fram 

översiksplaner för dessa. Det torde främst beröra territorialhavet där kommunen har färre 

intressen än i de inre vattnen. En annan anledning till att översiktplanerna inte har använts i 

den utsträckning som var tänkt menar utredningen är på grund av att kommunen inte alltid 

är tillsynsmyndighet för etablering av verksamhet i vattenområdet. Det kan istället vara 

statliga myndigheter som prövar tillstånd för olika de verksamheterna. Det innebär att det 

saknas incitament för kommunerna att planera dessa områden i lika stor utsträckning som 

om kommunen själv var ansvarig att pröva tillstånden.137 Utredningen menar därför att det 

är bra att större delen av planeringen läggs på den statliga myndigheten HaV, trots att den 

planeringen inte kommer omfatta de inre vattnen. De menar även att det är positivt för den 

gränsöverskridande samverkan att en statlig myndighet har huvudansvaret eftersom 

kommunernas uppdelning inte är optimal för en mer övergripande fysisk havsplanering.138 
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Ett annat problem för den kommunala fysiska planeringen är den osäkerhet som finns 

över översiktplanernas funktion och ställning i förhållande till havsplanerna. Vissa menar 

att det inte är självklart att översiktplanerna kommer få någon betydelse framöver och 

huruvida planerna kommer respekteras samt göra någon skillnad.139 Enligt Boverkets 

utredning har kommunerna ofta tagit ställning i miljöfrågor och lagt fram sina 

ställningstaganden i form av rekommendationer men det saknas ofta tydliga motiv. Det 

saknas även utredningar av intressekonflikter vid planerade förändringar av ett område 

samt vilka konsekvenser det kan leda till. Denna svaghet i översiktplanerna innebär att 

planerna sällan utgör ett bra juridiskt underlag för att grunda beslut på.140 Troligen kan 

detta sammanvägt vara anledningen till att översiktsplanerna ställning har ifrågasatts.  

 En annan anledning till osäkerheten över den kommunala fysiska planeringen kan vara 

att den kommunala självstyrelsen och planmonopolet inte är absolut då bindande 

detaljplaner och områdesbestämmelser kan överprövas. Länsstyrelsen har nämligen 

undantagsvis i några specifika fall som anges i PBL 11 kap. 10 § skyldighet att överpröva 

kommunens beslut om att ändra, upphäva eller anta områdesbestämmelse eller detaljplan. 

Prövning ska dock endast ske om beslutet kan innebära att riksintressen åsidosätts, 

samordning inte sker på lämpligt sätt, om ett beslut inte följer miljökvalitetsnormerna i MB 

eller om en bebyggelse kan anses olämplig.141 Länsstyrelsen kan då upphäva kommunens 

beslut enligt PBL 11 kap. 11 §. Denna funktion kan tänkas vara av stor vikt för att skapa 

samordning mellan kommunerna och se till så att viktiga miljöintressen respekteras men 

den innebär även en viss inskränkning av kommunernas självständighet. 

Kommunen bestämmer själv över planernas innehåll samt när planeringen ska ske men 

trots att det finns krav i PBL att kommunen ska ha en aktuell översiktsplan så finns det 

inga rättsliga sanktioner mot kommunen att faktiskt göra så. Risken att en kommun blir 

passiv genom planmonopolet motverkas genom regeringens möjlighet att ge kommunen 

ett planföreläggande och på så sätt ålägga kommunen att exempelvis anta en plan. 

Möjligheten att utfärda planförelägganden är dock bara tillämpligt på detaljplaner och 

områdesbestämmelser samt att några specifika förutsättningar som anges i MB 11 kap. 15–

16 §§ måste vara uppfyllda. Det är dock sällan som regeringen kan ingripa med ett sådant 

föreläggande på grund av kriterierna i lagen. Regeringen har endast använt 

planföreläggandet ett fåtal gånger sedan regeln trädde ikraft.142 Möjligheten att utfärda 
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planförelägganden skulle kunna vara behövligt även för översiktplaner för att motverka 

kommunens passivitet. 

3.2.2 En mer övergripande planering 

Boverket ansåg i sin utredning att miljöproblemen i kustområdena är frågor av 

mellankommunal och regional karaktär. För att lyckas skapa hållbar utveckling i 

havsområdet närmast land och för att uppnå EU:s rekommendationer för 

kustzonsförvaltning krävs ett mer omfattande samarbete på regional nivå. Detta skulle även 

enligt Boverket bli en naturlig utveckling då det mellankommunala beroendet har vuxit och 

innebär att bättre planering och samordning behövs regionalt.143 Ett sådant samarbete 

skulle enligt havsplaneringsutredningen behöva vara långsiktigt och bestående för att 

lyckas. Dessvärre är denna form av samordning kostsam och komplicerad att få till för 

enskilda kommuner. Enligt olika pilotprojekt har det visat sig vara svårt att lyckas 

vidmakthålla det regionala samarbetet på ett varaktigt sätt under en längre period.144 I de 

fall då kommuner saknar intresse eller ekonomiska förutsättningar och av den anledningen 

inte förmår att planera de inre vattnen, kommer dessa vattenområden förbli oplanerade. 

Verksamhet i de inre vattnen kan då fortsätta att orsaka problem som påverkar resten av 

havet och även leda till att målen med havsplaner. 

Ramvattendirektivet skyddar kustvattnet genom åtgärdsprogram för verksamheter som 

finns vid och i vattnet. Direktivet omfattar de vattenområden som kommunen sköter den 

fysiska planeringen för, se bild ovan kap. 2.3.4. Åtgärdsprogrammet fokuserar inte på 

planering för användning av ett område utan förhåller sig till ekologisk och kemisk 

vattenstatus.145 Som ovan nämnts kan den kunskap som lagts fram i förvaltningsplanerna i 

enlighet med ramvattendirektivet vara av betydelse för den fysiska planeringen men utgör 

inte någon avvägning över hur användning av ett vattenområde bör ske.146 EU:s 

rekommendationer om kustzonsförvaltning ger inte några tydliga instruktioner för 

användning av området utan faststället främst de viktigaste principerna som ska tillämpas 

för att skapa en integrerad kustzonsförvaltning enligt sjätte miljöhandlingsprogrammet.147 

Sammanvägt innebär det att i de fall då det saknas översiktplaner, eller om de är odugliga, 
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så finns det i dagsläget en risk att det inte kommer ske någon planering över hur de inre 

vattnen bör användas med hänsyn till miljön. 

Den planering som sker på kommunal nivå är i dagsläget avgörande för att kustzonen 

blir planerad. För att lyckas få fram bra kommunal fysisk planering måste det finnas 

starkare incitament för kommunen att faktiskt planera hela områden på ett övergripande 

sätt, även i de områden där kommunens egna intressen inte är stora. 

Havsplaneringsutredningen framhäver att det krävs utökade finansiella medel för att 

kommuner ska vara villiga att lägga energi på planering som inte berör dem, men även för 

de frågor som är av större omfattning som berör kommunen men kostar mycket att planera 

som exempelvis stora vindkraftsanläggningar. Samtidigt menar utredningen att det inte 

handlar om några nya uppgifter för kommunen. Därför krävs det ingen ytterligare 

finansiering över tid utan endast för uppstart av projekten. Anledningen till att utredningen 

menar att det endast krävs utökade resurser i ett inledande stadie är att det kommer finnas 

mer tillgänglig information och kunskap i och med att staten ska ta fram havsplaner på 

nationell nivå. Den nationella havsplaneringen har som målsättning att kunna underlätta 

kommunernas arbete att ta fram översiktplaner i framtiden.148 

3.2.3 Adaptivitet och samstämmighet 

För att lyckas med planering av vattenområden menar havsplaneringsutredningen att 

planerna måste utgöra ett redskap som kan hantera de osäkerheter vi står inför och det som 

vi inte kan förutspå. Planeringen måste därför vara flexibel och adaptiv genom att följa 

utvecklingen och således förändras med tiden samt även utgå från den grundläggande 

principen om försiktighet. Havsplaneringsutredningen menar att den fysiska planering som 

tidigare skett genom tillämpning av PBL, innan havsplaneringsdirektivet implementerades, 

till viss del omfattar dessa delar. Det som nu även tillkommer genom direktivet är kravet på 

en tydligare och mer specifik koppling till ekosystemets funktion, den så kallade 

ekosystemansatsen. Ansatsen kommer kunna göra stor skillnad för att lyckas med en 

hållbar utveckling av havet. Havsplaneringsutredningen menade dock att reglerna i MB om 

hänsyn till ekosystemet inte är tillräckligt tydliga och skulle behöva kompletteras i och med 

implementeringen av havsplaneringdirektivet. Ett tydligare krav på ekosystemansats vid 

nationell havsplanering behövs och skulle kunna komma till uttryck i ett regelverk om 
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havsplaneringssyfte.149 Vid implementeringen av havsplaneringsdirektivet genomfördes 

förslaget om starkare anknytning till ekosystemansatsen genom havsplanerings-

förordningens 10 §. Det skulle dock även behövas tydligare krav på ekosystemansats även i 

PBL så att den kommunala fysiska planeringen även förhåller sig till detta i samma 

utsträckning som havsplanerna. Det skulle kunna leda till att översiktplaner blir mer 

adaptiva och flexibla eftersom ekosystemet är i ständig förändring. 

I propositionen om hushållning med havsområden framgår det att det inte finns något 

som hindrar att kommunens översiktplaner inte stämmer överens med havsplanerna. 

Avsikten är att de ska stämma överens när havsplanerna antas men kommunen kan sedan 

ändra sina planer så att de inte längre är samstämmiga med havsplanen.150 Det finns således 

en risk att översiktplaner och havsplaner kommer värna om olika intressen i territorialhavet 

trots att översiktplanerna ska redogöra för hur samordning har skett med den aktuella 

havsplanen. I de fall då havsplanerna innehåller tydliga ställningstaganden för ett område 

kan samordningen bli problematisk om kommunen är av en annan åsikt. 

I havsplaneringsutredningen förtydligas behovet av samordning som även ska omfatta 

kustvattnen trots att området inte omfattas av havsplanerna. Den samordning som 

utredningen föreslås behöver dock bara ske i de fall då en och samma åtgärd eller 

verksamhet sträcker sig från territorialhavet in i de inre vattnen, exempelvis vid inrättandet 

av en allmän farled som sträcker sig utanför havsplanens område. Det finns som sagt inget 

krav på att översiktplaner och havsplaner måste stämma övrerens fullt ut. Kommunen kan i 

sina översiktplaner ta ställning för en verksamhet i territorialhavet som strider mot den 

aktuella havsplanens ståndpunkt vilket kan leta till att syftet med havsplanerna motverkas. 

Denna konflikt kan uppstå i områden som exempelvis kommunen vill skydda på grund av 

lokala intressen såsom friluftsliv, men som HaV har ansetts utgöra ett riksintresse för 

exempelvis vindkraft.151  

3.2.4 Nuläget för den kommunala fysiska planeringen 

I den senaste rapporten från HaV som kom 2014 angående nuläget av den fysiska 

havsplaneringen, beskriver myndigheten att de i flertalet kustkommuner har iakttagit att det 

finns många intressen som överlappar varandra i översiktsplaner. Dessutom saknas det 

fortfarande ofta tydliga ställningstaganden i planerna, kommunerna har istället valt att 
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skjuta diverse intressekonflikter på framtiden. I de fall ställningstaganden finns uttryckta i 

översiktsplanen har istället ingen konsekvensanalys skett, detta beräknas istället ske när 

projekt ska förverkligas. I översiktsplanerna finns de inre vattnen nära land oftare 

behandlade än havsområden längre ut i territorialhavet. Rapporten förtydligar att det skulle 

behöva ske mer övergripande planering som sträcker sig över flera kommuner och 

geografiska områden. De menar att detta skulle vara fördelaktigt ur ett 

havsplaneringsperspektiv.152 Läget kan dock komma att förändras när havsplanerna väl 

träder i kraft senast 31 mars 2021 och förhoppningsvis kan det underlätta den kommunala 

fysiska planeringen genom det då framtagna kunskapsunderlaget. 

Ett fåtal av kustkommunerna i Östersjön har dock påbörjat samarbeten sinsemellan 

bland annat i Östergötland där en samverkansplan tagits fram som ska införlivas i 

kommunernas översiktsplaner. Även Stockholm och Malmö har tagit fram 

utvecklingsplaner för sina vattenområden. Stockholms plan innehåller strategier för 

havsområden men detta saknas dock i Malmös utvecklingsplan. Norrtälje kommun har för 

hela sitt område arbetat fram planer över var olika typer av verksamheter är mest lämpliga 

att placera. I några andra kommuner har strategier tagits fram men som endast innehåller 

ställningstaganden om vindkraftsetablering, exempelvis i Gotlands och Torsås kommun.153 

3.2.5 Frivilligt samarbete och rättslig styrning 

Det kan anses riskfyllt att endast förlita sig på friviliga samarbeten mellan kommuner för att 

lyckas skapa övergripande långsiktig fysisk planering. En av anledningarna till detta är att 

kommunerna har varierande förutsättningar för att planera. Ett förslag skulle vara att göra 

översiktsplaner bindande så att deras ställning stärks vilket även skulle kunna öka 

incitamentet för kommunen att faktiskt ta fram bra översiktplaner. Om översiktsplaner 

skulle bli bindande skulle dock troligen en sådan reglering stå i strid med RF 8 kap. som 

innehåller regler om lagar och andra föreskrifter. Enligt lagrådets yttrande till en ny plan- 

och bygglag skulle en bindande översiktsplan utgöra en norm på samma sätt som en 

rättsregel. En detaljerad och bindande översiktplan skulle drabba en för stor krets och få 

betydelse som ett formellt rättsligt bindande beslut vilket skulle strida mot RF. Det blir 

däremot inte fallet för detaljplaner och områdesbestämmelser eftersom de endast är 

bindande för en mindre krets. Således skulle det behövas ytterligare inskränkningar av den 

kommunala rätten att planera mark- och vattenområden för att kunna göra översiktsplaner 
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bindande.154 Lagstiftaren har således valt att inte göra översiktsplaner bindande och istället 

endast utgöra ett vägledande dokument. 

Även om det inte går att göra översiktsplaner bindande så kommer det behövas starkare 

rättslig styrning för den svenska fysiska planeringen av vattenområden, främst i de inre 

vattnen där kommunen självständigt ansvarar. Att arbeta fram en rättslig reglering som tar 

hänsyn till alla berörda parter kan bli svårt. Kanske är det genom ökade befogenheter till 

länsstyrelserna som man bäst kan komma till rätta med behovet av styrning, se nedan kap. 

3.3.2. 

3.3 Alternativa konstellationer för havsplanering 

3.3.1 Regional planering på internationell nivå 

Planering av vattenområden och hantering av miljöfrågor kan ske på många olika sätt, 

bland annat genom regional planering på internationell nivå som utgörs av samarbeten 

mellan olika stater som har ett gemensamt intresse, såsom HELCOM-samarbetet i 

Östersjön. 

I boken International Law & the Environment diskuteras för- och nackdelar med att 

hantera miljöfrågor regionalt mellan flera länder. Författaren menar att regionala 

överenskommelser är ett bra sätt att implementera olika handlingsprogram för specifika 

grupperingar av länder som delar på ett vattenområde, såsom Östersjön. För de hav som är 

helt eller delvis slutna finns det särskilda skäl att hantera frågor på regional nivå på grund av 

att sådana havsområden ofta är mer känsliga än ett öppet hav. Eftersom delvis slutna hav 

har mycket specifika karaktärsdrag behövs regler och överenskommelser för hur dessa 

områden bör användas på ett hållbart sätt, vilket lämpligen sker på regional nivå. Det kan 

även hävdas att det finns en större flexibilitet i regionala överenskommelser som följer och 

tillgodoser de olika områdenas specifika karaktär och behov. En annan fördel med 

regionala samarbeten är att de kan underlätta arbetet med att förhandla fram starkare 

miljönormer och skapa bättre förutsägbarhet för området samt innebära större möjlighet 

att följa upp arbetet genom att övervaka varandra. Detta blir extra effektivt i de områden 

som dessutom har ett styrande tillsynsorgan för samarbetet såsom HELCOM i Östersjön.  

Ett sådant samordnande organ finns dock inte i alla känsliga områden. Där sådana organ 
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finns är de sällan tillräckligt starka och har fått ett mer symboliskt värde. Ett exempelvis på 

detta är United Nations Envionment Programme (UNEP) havsinstitutioner som inte har 

fungerat särskilt väl i praktiken. Ofta inrättas det regionala konventionerna för 

samarbetsområdet vilket utgör ett bra medel för att se till att internationella konventioner 

tillämpas. Därför underlättar de regionala samarbetena implementering av internationella 

konventioner då de huvudsakliga principerna ofta antas i de regionala 

överenskommelserna.155 

Av de ovan angivna anledningarna har regionala samarbeten mellan länder ansetts 

utgöra ett lämpligt verktyg för havsförvaltning och således även havsplanering. Det finns 

därför många fördelar med att vidmakthålla samarbetet genom HELCOM i 

Östersjöregionen. 

3.3.2 Alternativ för den nationella planeringen 

I förarbetena till revideringen av PBL och MB föreslogs några alternativa lösningar på 

nationell nivå angående fördelningen av ansvar vid fysisk planering av vattenområden. Det 

ena förslaget var att ställa högre krav på kommunerna så de arbetar fram bra planer för sina 

havsområden och även se till så att ett mer samordnat arbete skulle kunna ske över 

kommungränserna. Länsstyrelserna skulle få högre krav på sig för att följa upp och vägleda 

kommunera i samordningen. Det skulle även innebära att området utanför 

kommungränserna, i den ekonomiska zonen, skulle behöva planeras av en statlig 

myndighet. Detta skulle enligt propositionen innebära ökade kostnader och svårigheter att 

uppfylla planeringens funktion.156 Det andra förslaget som presenterades var att regionala 

organ istället skulle ansvara för den fysiska planeringen i både de inre vattnen och 

territorialhavet samt överlåta planeringen av den ekonomiska zonen till en statlig 

myndighet som även skulle stå för den övergripande samordningen mellan dessa planer.157 I 

det senare förslaget skulle ingen överlappning i territorialhavet ske utan en mer enhetlig 

planering skulle kunna komma tillstånd. Däremot skulle det kommunala planmonopolet 

inskränkas. Det första alternativet skulle innebära att mycket höga krav skulle behöva ställas 

på kommuner och länsstyrelser. Delvis avspeglar det första förslaget situationen innan 

havsplaneringsdirektivet, förutom i den ekonomiska zonen, vilket visar på att samarbetet 

kommuner emellan och även med länsstyrelser inte alltid är så lätt att få till eftersom 
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planeringen sker i varierande utsträckning i de olika kommunerna. En intressant punkt som 

tas upp i propositionen angående det första förslaget är att det kan bli svårt att samordna 

den kommunala planeringen med den statliga som då skulle upprättas i den ekonomiska 

zonen.158 Detta är dock samma situation som kommer uppstå när havsplanerna ska träda i 

kraft, nämligen att samordna den kommunala planeringen med nationella havsplaner. 

Även i utredningen om en utvecklad havsmiljöförvaltning föreslogs att ett regionalt 

organ i form av regionkommuner skulle stå för havsplanering i territorialhavet och även 

innanför baslinjen i de inre vattnen. Därutöver skulle en statlig myndighet svara för 

planeringen i den ekonomiska zonen och ha ett mer övergripande ansvar, alltså skulle 

planering i territorialhaven inte delas av två olika planeringsorgan. Anledningen till 

utredningens förslag att inrätta regionkommuner var för att skapa enhetlighet i så stor 

utsträckning som möjligt över hela landet. De ansåg att kommunerna utgjorde för små 

enheter för att lyckas med en ändamålsenlig och enhetlig planering av havet. Trots det 

menar utredningen dock att enskilda kommuner fortfarande skulle vara av stor betydelse 

för arbetet att ta fram havsplaner utan att bära det övergripande ansvaret för planeringen.159 

I Boverkets rapport Vad händer med kusten? från 2006 ansågs de instrument som då fanns 

för planering av kustområdena i Sverige vara bra men i behov av att vidareutvecklas. Verket 

menade att den främsta förändringen som behövde ske var att skapa integration mellan de 

olika planerna och åtgärdprogramen som redan fanns. I rapporten menade dock 

myndigheten att det behövdes nationella initiativ för att lyckas, vilket nu har blivit fallet i 

och med havsplaneringsdirektivets implementering. Boverket föreslog även att tydligare 

krav skulle ställas på länsstyrelsen att ta fram planeringsunderlag som hålls aktuella och 

samordnade för regionens vattenområden.160  

Länsstyrelsen ställning är i dagsläget inte särskilt stark i förhållande till kommunerna och 

deras fysiska planering. Om exempelvis länsstyrelsen inte tillstyrker kommunens planering 

och vill prioritera miljöskyddet i större utstäckning så kan kommunens beslut endast prövas 

om det strider mot ett riskintresse eller någon annan grund som anges, se ovan kap. 3.2.1.161 

Lässtyrelsen kan inte heller tvinga kommuner att ta fram översiktsplaner.162 Ett alternativ 

för att stärka den rättsliga styrningen skulle vara genom att stärka länsstyrelsens ställning 

och samordnande funktion. Det skulle kunna ske genom att högre krav ställs på 

länsstyrelsen vid samordning av havsplaner och kommunala planer, men även att de får 
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162 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s 460. 
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utökade befogenheter att kunna sätt press på kommunerna att ta fram funktionella 

översiktsplaner. 

Ett annat sätt att stärka styrningen, från miljösynpunkt och för att nå målen med 

havsplanerna i större utsträckning, skulle vara genom att flitigt tillämpa MB 4 kap. 10 § 2 st. 

som ger regeringen möjlighet att beslut om bindande restriktioner för verksamhet och 

årgärder i området. Syftet med sådana begränsningar måste vara att nå målen i den aktuella 

havsplanen. Då en sådan restriktion även är bindande för kommuner skulle en planerad 

verksamhet i exempelvis översiktsplaner kunna ändras eller begränsas så att den stämmer 

överens med aktuell havsplan. Detta blir då endast aktuellt i de fall kommunens intentioner 

för området inte stämmer överens med havsplanens. En flitig användning av andra stycket 

skulle dock kunna innebära ytterligare inskränkning av den kommunala självstyrelsen och 

planmonopolet. Restriktioner för att uppnå havsplanerna kanske däremot kan vara en bra 

lösning ur miljöhänsyn för att åtminstone uppnå enhetlighet i territorialhavet. En sådan 

restriktion skulle i sin tur bara bli aktuell i den överlappande delen av territorialhavet 

eftersom paragrafens andra stycke endast är tillämplig inom ett område med havsplan samt 

endast vid en ny verksamhet eller åtgärd. Således kan kommunen oberoende av denna regel 

självständigt bestämma vilken verksamhet eller åtgärd som ska vidtas i de inre vattnen. 

Regleringen tyder på att havsplanerna har en överordnad ställning i förhållande till den 

kommunala fysiska planeringen. Det återstår dock att se hur och i vilken omfattning regeln 

kommer tillämpas när havsplanerna har inrättats. 

3.4 Typfall  

3.4.1 Bakgrund 

MB och PBL är de lagar som ligger till grund för beslut som fattas i områden där 

intresseavvägningar har skett och strategier har tagits fram för hur området ska användas i 

form av havsplaner och kommunal fysisk planering. Lagarna är tillämpliga parallellt och de 

beslut som fattas enligt den ena lagen begränsar således inte generellt prövningen enligt den 

andra lagen.163 Eftersom vissa frågor regleras av båda lagarna är samordning dem emellan 

viktig för att nå målen i planerna som tagits fram för området och för att slippa 

                                                 
163 Prop. 1997/98:90 del 2, s 156 ff. 
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dubbelprövning.164 För exempelvis vindkraftsanläggningar skulle dubbelprövning kunna bli 

ett problem om inte samordning skett, men där har tillståndsprövningen lösts så att 

prövning enligt PBL ansetts överflödigt för vindkraftverk som redan prövats enligt MB.165  

Tillstånd enligt MB måste förhålla sig till beslut enligt PBL. Kommunen fattar bland 

annat beslut genom sina översiktsplaner som inte är bindande men hänsyn bör ändå tas till 

dessa. Däremot är detaljplaner och områdesbestämmelser som kommunen beslutar om 

bindande vilket innebär att dispens eller tillstånd enligt MB inte får gå emot dessa. Av de 

avvägningar som gjorts i detaljplaneförfarandet får lokaliseringsbedömningen indirekt 

betydelse för MBs prövning av verksamheter.166 Dock kan även detaljplaner upphävas 

enligt PBL 11 kap. 10–12 §§  i särskilda fall, exempelvis om ett riksintresse inte tillgodoses i 

planen, se ovan kap. 2.1.2 och 3.2.1. 

Det kan lätt uppstå intressekonflikter mellan hur olika organ ser på vad området bäst 

kan användas till och i de fall då både MB och PBL är tillämpliga kan olika slutsatser nås. 

Ett exempel på en sådan situation är konflikter mellan olika riksintressen, exempelvis 

mellan vindkraft och farleder.167 För både vindkraftverk men även för allmänna farleder 

finns risk för dubbelprövning och för att undvika detta ska samordning ske enligt MB 6 

kap. 22 §.168 Dock finns det ingen skyldighet för kommunerna att samordna med andra 

myndigheter eftersom myndighetsförordningen, se främst förordningens 6 §, inte gäller för 

kommuner. Däremot gäller förvaltningslagen 7 § om att ”lämna hjälp inom ramen för egen 

verksamhet” för kommunerna vilket kan bidra till att samordning sker och dubbelprövning 

undviks. 

För att påvisa likheter och skillnader, samt för- och nackdelar med prövning av hur ett 

vattenområde ska användas utifrån havsplanering och kommunernas fysiska planering 

diskuteras detta nedan utifrån dessa två typfall, allmänna farleder och vindkrafts-

anläggningar till havs. 

3.4.2 Typfall 1, allmänna farleder 

Allmänna farleder finns längs med hela Sveriges kust och det är staten som ytterst ansvarar 

för dessa. Syftet med statlig farledshållning är att säkra bra kvalitet och sjösäkerhet för hela 

                                                 
164 SOU 2008:86, s 155 ff. 
165 Prop. 2009/10:170, s 364 ff. 
166 Prop. 1997/98:90 del 2, s 158. 
167 SOU 2008:86, s 82. 
168 SOU 2008:86, s 267. 
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farledssystem i Sverige.169 Farleder regleras främst genom lagen (1983:293) om inrättande, 

utvidgning och avlysning av allmänna farleder. Med allmänna farleder avses de farleder som 

har inrättats för deras ”väsentliga betydelse för den allmänna samfärdseln”, farledsslagen 1 

§. Den rättsliga betydelsen av allmän farled är att verksamhetsutövaren får utföra åtgärder i 

området för att upprätthålla god status i farlederna, sådana åtgärder kan även ske på annans 

”mark” enligt MB 28 kap. 10 §. När prövning sker enligt farledslagen ska MB 2–4 kap. 

tillämpas samt MB 5 kap. 3 § om att myndigheter och kommuner ska säkerställa att 

miljökvalitetsnormer iakttas. Såldes gäller farledslagen och MB parallellt och därför ska 

MB:s hänsynsregler tillämpas.170  

Stater har rätt att reglera farlederna i sitt territorialhav enligt UNCLOS artikel 22 och de 

fartyg som använder farleder ska göra det genom oskadlig genomfart. Sjöfartsverket är den 

ansvariga myndigheten i Sverige för att inrätta, utvidga och avlysa allmänna farleder, så 

kallade farledstjänster. Dessutom ansvarar de även för farledstjänster i andra farleder efter 

överenskommelse med exempelvis kommuner.171 Farleder kan utgöra riksintressen och i 

samband med en översyn över områden av riksintressen 2009–2010, pekade Sjöfartsverket 

ut de farleder som är av denna karaktär.172 Vidare reglering av farleder finns i 

Sjöfartsverkets egna föreskrifter SJÖFS 1985:5. 

Det kan uppstå intressekonflikter angående farleder då en kommun har önskemål om 

att skydda ett område medan den nationella havsplanen som HaV har tagit fram har 

utnämnt området till ett riksintresse för exempelvis farleder.173 Havsplanen och den 

kommunala planeringen kan krocka i dessa situationer trots att grundtanke är att planerna 

ska stämma överens. Andra intressen som måste beaktas och stå i relation till ekonomiska 

intressen och andra samhällsintressen är friluftsliv, djurliv, växter och kultur. Dessa 

intressen kan komma att prioriteras olika mellan HaV, som avgör sin syn utifrån en mer 

övergripande nationell synvinkel, och kommunens mer lokala ställningstaganden. 

Enligt reglerna om regeringens obligatoriska tillåtlighetsprövning som regleras i 

MB 17 kap. 1 § 2 p. omfattas etablering av allmänna farleder. Men i MB 17 kap. 6 § framgår 

det att den kommunala vetorätten endast gäller för MB 17 kap. 1 § 1 p. som bland annat 

omfattar kärnteknisk verksamhet. Enligt Karnovs lagkommentar till MB 17 kap. 6 § 1 st. 

menar författaren Vibeke Sylten att vattenverksamhet och trafikanläggningar (allmänna 

                                                 
169 Prop. 2008/09:170, s 113f. 
170 Prop. 1997/98:90 del 2, s 187 ff.  
171 Prop. 2008/09:170, s 113 ff. 
172 SOU 2011:56 del 1, s 114. 
173 Prop. 1997/98:90 del 2, s 156 ff. 
173 Prop. 1997/98:90 del 2, s 158. 
173 Prop. 2009/10:170, s 364 ff. 
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farleder) inte omfattas av den kommunala vetorätten.174 Det bakomliggande syftet till detta 

kan tänkas vara att enskilda kommunerna inte ska kunna stoppa projekt för utbyggnad av 

allmänna farleder som är av stor nationell betydelse och sträcker sig över flera 

kommungränser. Att kommunen inte har någon möjlighet att stoppa utbyggnad av 

allmänna farleder kan anses kränka kommunens självstyrelse och den rätt kommunen har 

att planera sina egna mark- och vattenområden.  

3.4.3 Typfall 2, vinkraftsanläggningar till havs 

Vindkraft regleras generellt av reglerna om miljöfarlig verksamhet i MB 9 kap. För 

vindkraftverk i vattenområden finns dock reglerna i MB 11 kap. om vattenverksamhet. 

Definitionen av vattenverksamhet finns i MB 11 kap. 3 § och omfattar särskilt uppförande 

av anläggning i ett vattenområde. För denna typ av verksamhet krävs tillstånd enligt 

MB 11 kap. 9 § och sker således oberoende av MB 9 kap. om tillståndsplikt för miljöfarlig 

verksamhet. Det är mark- och miljödomstolen som prövar tillstånd för 

vindkraftsanläggningar i vattenområden enligt MB 11 kap. 9b §. Till detta hör den 

nytillkomna regeln i 9a § som innebär att regeringen får föreskriva om att det för viss 

vattenverksamhet endast krävs anmälningsplikt för att förenkla prövningen av 

vattenverksamhet. I Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet 19 § framgår det vilka 

verksamheter som endast behöver anmälas hos tillståndmyndigheten, exempel på sådan 

verksamhet kan vara att byta en kabel i ett vattenområde. Vindkraftanläggningar i havet 

omfattas vanligen inte av undantaget. Det finns ytterligare ett undantag från tillstånd i MB 

11 kap. 12 § vilket är om verksamheten inte kan förmodas påverka vattenförhållandena på 

sådan sätt att enskilda eller allmänna intressen skadas. Inte heller detta undantag är aktuellt 

för vindkraftverk till havs. För vattenverksamhet tillämpas MB:s hänsynsregler i 2 kap. och 

verksamheten får endast bedrivas om fördelarna för enskilda och allmänheten väger över 

de kostnader, skador och olägenheter som verksamheten orsakar för dem enligt MB 11 

kap. 6 §. 

Förhållandet till PBL är sådant att om tillstånd för vindkraftverk ska prövas enligt MB 9 

eller 11 kap. så krävs inget bygglov enligt PBL.175 Däremot ska en anmälan göras i enlighet 

med plan- och byggförordningen (2011:338) 6 kap. 5 §. Kommunen ska endast pröva 

lämpligheten av vindkraft i detaljplanen om det krävs bygglov för vindkraftsverket eller om 

området för den planerade vindkraftanläggningen är mycket efterfrågad, se PBL 4 kap. 3 §. 

                                                 
174 Karnovs lagkommentar till MB 17 kap. 6 § 1 st., Vibeke Sylten (6/1-16). 
175 Prop. 2009/10:170, s 191. 
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Energimyndigheten har utsett vissa områden till riksintressen för vindkraft då området 

lämpar sig bäst för verksamheten. Kommunen ska i sin översiktsplan se till att riksintressen 

respekteras då de utgör en viktigt grund för att avgöra hur mark- och vattenområden ska 

användas.176 Trots att översiktsplanen inte är bindande är de ändå av stor betydelse för 

planering av vindkraftverk och kan utgöra ett bra arbetsunderlag särskilt för 

lokaliseringsbedömningen, se Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och 

vattenområden 5 §.177 

För uppförande av vindkraftsanläggningar krävs det enligt MB 16 kap. 4 § 1 st. för att 

prövningsmyndigheten ska få ge tillstånd för verksamheten att kommunen tillstyrker 

etableringen, den så kallade kommunala vetorätten. Denna rätt saknas dock för kommunen 

vid upprättande eller ändring av allmänna farleder, se ovan kap. 3.4.2. Enligt 

MB 16 kap. 4 § 2 st. kan regeringen dock, i enlighet med MB 17 kap. 6 § 3 st., tillåta 

verksamheten om det är ”synnerligen angeläget” ur nationell synpunkt att 

vindkraftsanläggningen upprättas. 

På samma sätt som för farleder kan intressekonflikter uppstå angående när ett område 

är lämpligast att använda för vindkraft. Kommunen kan ange ett visst område som de 

tycker är lämpligt för vindkraft men det kanske inte stämmer överens med havsplanens 

ställningstaganden. Om kommunen beslutat om en plats genom en detaljplan eller 

områdesbestämmelse så kan regeringen utfärda ett planföreläggande enligt 

PBL 11 kap. 15 § att kommunens plan ska upphävas eller ändras inom en viss tid för att 

tillgodose PBL 11 kap. 10 § 2 st. bland annat med hänsyn till riksintressen. Regeln innebär 

således att kommunens planmonopol sätts åt sidan för att respektera och säkerställa att 

riksintressen får genomslag i den kommunala planeringen, se ovan kap. 3.2.1.178  

För prövning av vindkraft i ett område föredrar tillståndsmyndigheten att området 

endast har reglerats med översiktsplan eftersom att de inte är bindande och således kan 

ändras i stort sett när som helst.179 Det pekar på att översiktsplanernas ställning inte är så 

stark och det skulle kunna behövas andra kompletterande verktyg. En möjlighet skulle vara 

att göra översiktsplanerna bindande för att stärka dess betydelse men som ovan diskuterats 

följer en rad problem med en sådan förändring, se ovan kap. 3.2.5. Samtidigt menar 

utredningen om prövning av vindkraft att översiktplaner har betydelse i dess nuvarande 

utformning och kan ligga till grund för samarbetet vid inrättande av vindkraftanläggning 

                                                 
176 SOU 2008:86, s 52. 
177 SOU 2008:86, s 59 ff. 
178 SOU 2008:86, s 220. 
179 SOU 2008:86, s 221 f. 
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och dessutom utgöra ett viktigt instrument för att komma överens.180 Konsekvensen för 

det kommunala självstyret är dock att kommunen formellt förlorar rätten att besluta i 

frågor om etablering av vindkraftverk eftersom kravet på bygglov inte gäller när frågan 

redan prövats enligt MB. Utredningen menar dock att det kommunala inflytandet för 

vindkraftverkets lokalisering fortfarande kommer finnas kvar.181 Detta skulle kunna 

innebära att makten placeras långt från folket samt att översiktsplaner inte behöver följas 

vilket leder till att den kommunala självstyrelsen och planmonopolet riskerar att inskränkas.  

 

  

                                                 
180 SOU 2008:86, s 63.  
181 SOU 2008:86, s 282 f. 
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4 Avslutande synpunkter 

4.1 Slutsats 

För att EU ska ha rätt att lagstifta i en fråga krävs att ”tillräcklighetskriteriet” och 

”bättrekriteriet” är uppfyllda, vilket unionen torde anse vara fallet då de inrättat ett 

ramdirektiv för havsplanering som ska vara tillämpligt i alla medlemsstater med kust. När 

EU fattar beslut inom nya områden, såsom havsplanering, riskerar dock makten att 

centraliseras till unionen. Varje sådan ny reglering leder till att medlemsstaternas parlament 

förlorar mer och mer makt. För att öka inflytandet från nationerna och motverka det 

demokratiska underskottet, som uppstår inom unionen, ska numera subsidiaritetsprövning 

av EU:s lagförslag göras av de nationella parlamenten. Hur stor inverkan som 

subsidiaritetsprövningen har på demokratin inom unionen finns det olika åsikter om, vissa 

menar att det inte gör någon skillnad medan andra ser positivt på prövningen.182 Då den 

svenska regeringen prövade lagförslaget till havsplaneringsdirektivet ansågs inte 

subsidiaritetprincipen ha respekterats. EU omarbetade därför förslaget och i den slutliga 

versionen av direktivet har subsidiaritetsprincipen beaktatas i något större utsträckning.  

Maktförskjutning kan även komma att ske på nationell nivå eftersom att HaV ansvarar 

för att arbeta fram havsplanerna för territorialhavet där även kommunen ska planera. Då 

tanken var att flytta makten från staten, så att kommunerna självständig fick ansvar för att 

ta fram översiktsplaner, kan den nya planeringen innebära att makten flyttas tillbaka till 

staten. Främst är det översiktsplanerna som har haft en stark förankring i den kommunala 

självstyrelsen vars ställning nu troligen kommer att förändras. Makten kommer delvis att 

flyttas längre från folket som berörs av besluten och den fysiska planeringens demokratiska 

anknytning riskerar att urholkas. Således har subsidiaritetsprincipen inte respekterats fullt ut 

men däremot har proportionalitetsprincipen beaktats i större utsträckning. 

Trots planmonopolet riskerar översiktplanerna i och med implementeringen av 

havsplaneringdirektivet att urholkas. Samtidigt är förutsägbarheten dålig i den kommunala 

planeringen eftersom kommunerna har olika förutsättningar och vilja att planera sina 

vattenområden. 

Det kan diskuteras huruvida planeringen blir mest adaptiv genom nationella havsplaner 

eller kommunala översiktsplaner. Generellt borde en fysisk planering bli mer adaptiv ju 

                                                 
182 2013/14:RFR, s 35 f. 



55 
 

närmare problemet den utförs men samtidigt finns det i dagsläget inte tillräckliga 

incitamentet för kommunerna att hålla sina planer uppdaterade på så sätt att de följer 

kunskapsutvecklingen. 

Havsplaneringsdirektivet har inte implementerats fullt ut i svensk rätt i och med att det 

saknas en hänvisning till MB:s hänsynsregler och försiktighetsprincipen samt att det inte 

heller finns någon motsvarighet i PBL för kommunal fysisk planering. Att en sådan viktig 

och grundläggande princip inte har respekterats fullt ut kan bli problematiskt främst för att 

leva upp till miljömålen men även för att skapa samstämmighet mellan havsplaner och 

översiktsplaner. All kommunal fysisk planering skulle behöva ske med hänsyn till 

försiktighetsprincipen.  

Havsplanering är ett bra verktyg att utgå från men måste kopplas samman bättre med 

resterande planering i svenska vattenområden. Eftersom havsplanerna inte kommer att 

omfatta de inre vattnen kan det bli svårt att uppnå en helhet för den fysiska planeringen. 

Det kommer därför behövas en stark samverkan vid arbetet med översiktsplaner och 

havsplaner för att lyckas nå målen i EU:s marina strategi. Huruvida översiktsplanernas 

ställningstagande till olika intressen kommer att respekteras och även om kommunen får 

inflytande i havsplaneringsprocessen återstår att se. 

Eftersom havsplaneringsdirektivets implementering inte kommer att ha någon inverkan 

på landbaserad verksamhet som förorenar haven så skulle en övergripande strategi kunna 

vara fördelaktig för att även omfatta påverkan som orsakas av detta. För att komma till 

rätta med glappet mellan land och hav så skulle troligen översiktsplaner kunna få en viktig 

funktion. Översiktsplanernas ställning behöver stärkas och ett alternativ skulle vara att göra 

översiktsplanerna bindande men det skulle komma i konflikt med RF och även statens 

möjlighet till styrning skulle förändras. Eventuellt skulle det räcka med att göra planerna 

svårare att ändra och upphäva. 

Det är inte bara översiktsplanernas som utgör en viktig del för att skapa verksam fysisk 

havsplanering utan även ett mer övergripande regionalt och mellankommunalt samarbete 

behövs. Starkare rättslig styrning fordras eftersom det måste anses vanskligt att förlita sig 

på frivilliga samarbeten Det finns för- och nackdelar med den uppdelningen av den fysiska 

planeringen som är idag men med utgångspunkt i den aktuella fördelningen kommer 

troligen länsstyrelsen få en avgörande roll. Hittills tycks inte länsstyrelsen ha lyckats fullt ut 

med de uppgifter som de tilldelats gällande fysisk planering. Även om grundstrukturen för 

deras verksamhet är god så är den inte tillräckligt stark. Eventuellt skulle det vara lämpligt 

att införa starkare rättslig styrning över länsstyrelsens arbete och på så vis även stärka 
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myndighetens ställning i förhållande till de andra planeringsorganen. Högre krav på 

länsstyrelsens uppdrag behövs för att deras samordnande funktion ska bli effektiv. Som 

Boverket föreslog i sin utredning, se ovan kap. 3.3.2, så skulle högre krav kunna ställas på 

länsstyrelsen att ta fram planeringsunderlag som är aktuella och samordnade. Det skulle 

kunna stärka den svenska fysiska havsplaneringen. Om mer regionalt och mellan-

kommunalt samarbete kan komma till stånd så kan även kustzonen bli ordentligt planerad, 

vilket även skulle bidra till att målen i EU:s marina strategi uppnås.  

MB 4 kap. 10 § 2 st. kan få stor betydelse för att nå målen med havsplaneringen och 

skapa mer enhetlighet genom att förbjuda eller begränsa åtgärder och verksamheter som 

inte är förenliga med havsplanen genom bindande föreskrifter.  

Även HELCOM-samarbetet har en viktig roll för att lyckas skapa god fysisk planering 

och hållbar utveckling i Östersjön. För ett delvis slutet hav, som Östersjön är, har 

samarbetet länderna emellan en helt avgörande ställning. Om inte staterna kring havet kan 

samarbeta för att komma till rätta med miljöproblemen så kommer det bli svårt att få till en 

långsiktigt hållbar utveckling av Östersjön. Sverige är det land som har längst kust av alla 

länder runt Östersjön och bör därför vara ett föregångsland genom att visa hur fysisk 

planering kan ske på ett samordnat och långsiktigt sätt. 

De två typfall som har beskrivits och analyserats illustrerar problematiken med 

tillståndsprövningen i främst territorialhavet där det kan finnas olika intressen som måste 

respekteras. Det har även visat sig att den fysiska planeringen har behandlats mer vid 

havsbaserad vindkraft än många andra verksamheter såsom att inrätta och bygga ut 

allmänna farleder.183 Vindkraftsutbyggnad har en närmare anknytning till folket på grund av 

kommunens vetorätt. Lärdomar skulle kunna tas från arbetet med att etablera 

vindkraftsanläggningar och användas inom andra områden. 

Det finns mycket att ta hänsyn till för att skapa bra fysisk planering på nationell och 

kommunal nivå. Havsplanerna kommer förhoppningsvis att skapa en mer samordnad och 

enhetlig planering av territorialhavet och den ekonomiska zonen samt förhoppningsvis 

även leda till att kommunernas planering av de inre vattnen utvecklas. Det finns dock en 

risk att hänsyn inte tas till olika områdens specifika ekosystem och behov i samma 

utsträckning när de nationella havsplanerna ska ligga till grund för översiktsplaner. 

Havsplanernas stora fördel kommer vara att flera olika nivåer vägs in i 

intressebedömningen så väl nationellt som globalt. Om den fysiska planeringen blir så som 

HaV och regeringen avser finns det möjlighet att förutsägbarheten för hur vattenområden 

                                                 
183 SOU 2010:91 del 1, s 241. 
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kommer att få användas ökar, vilket är fördelaktigt för alla som har intressen i området. 

Havsplanering behöver således inte bara innebära att olika intressen konkurrensutsätts, 

utan även leda till en god samexistens med positiva effekter.  

Avslutningsvis kan det konstateras att det finns bra verktyg att utgå ifrån för att lyckas 

med fysisk havsplanering i Sverige. Dock kan en omfördelning av ansvar mellan de olika 

planerande nivåerna och andra involverade myndigheter vara lämpligt. Det behövs även 

utökad rättslig styrning och en del förtydliganden för att planeringen ska kunna förbättras. 

Den nu gällande regleringen för havsplanering i MB och havsplaneringsförordningen 

kommer att inskränka den kommunala självstyrelsen och planmonopolet. För att 

planeringen ska bli maximalt verksam, trots de brister som påpekats, måste lokala intressen 

och behov tillgodoses samtidigt som regionala samarbeten stärks. Om det lyckas finns det 

goda möjligheter att förbättra miljön och skapa hållbar utveckling i Östersjön.  

4.2 Förslag på fortsatt forskning 

För vidare undersökning på området skulle förvaltningen av landbaserad verksamhet som 

påverkar haven kunna diskuteras. En strategi för hela området från land ut till och med den 

ekonomiska zonen skulle kunna vara fördelaktig och då skulle även en utredning behöva se 

över vilken myndighet som skulle vara mest lämpad att hålla i det övergripande 

planeringsansvaret. 

En annan intressant fråga som skulle kunna diskuteras ytterligare är samarbetet i 

Östersjön samt hur det kan utvecklas och bli starkare då det har stor betydelse för att nå 

miljömålen inom EU. Även frågan hur ramvattendirektivet och ramdirektivet om en marin 

strategi förhåller sig till havsplaneringsdirektivet skulle vara intressant att undersöka mer 

utförligt. 
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