
    2012-08-22 

 

 

 

 

    Miljöminister Lena Ek 

    103 33 Stockholm 

 

 

 

 

 

Se över hur Sverige infört havs- och vattenförvaltningen 
Rena hav och vatten är centrala tillgångar för näringslivet, kommunerna och 
landets ekonomi både idag och i framtiden. Sverige måste därför få ut mer 
miljönytta av havs- och vattenförvaltningen än det nuvarande regelverket förmår 
åstadkomma. Vi som företräder näringslivet, lantbruket, energisektorn samt 
kommunerna och de kommunala vattentjänsterna föreslår att regeringen ser över 
hur Sverige har infört EU:s båda direktiv för hav och vatten.  
 
Direktiven bygger på mål för havs- och vattenarbetet som är snarlika de tre svenska 
miljökvalitetsmålen för hav och vatten. Operativa åtgärdsprogram med kostnadseffektiva 
åtgärder ska styra mot målen. Direktiven samspelar väl med den samverkanskultur och 
lokala medverkan som svensk samhällsförvaltning och genomförandet av de svenska 
miljömålen bygger på.  
 
Sverige har valt att genomföra direktivens mål som bindande miljökvalitetsnormer, vilket 
är unikt inom EU. Resultatet har blivit otydliga regler som är svåra att tillämpa. 
 
Åtgärdsprogrammen som ska vara operativa och leda till kostnadseffektivitet har i vårt 
svenska system getts liten betydelse. Miljöarbetet kommer att styras ineffektivt och 
prioriteringar av åtgärder kommer att snedvridas när direktivens miljömål för hav och 
vatten blivit bindande regler. Det saknas nationella politiska prioriteringar och beslut om 
hur direktivens mål ska uppnås.   
 
Vi anser att regeringen bör göra en utvärdering av genomförandet av havs- och 
vattendirektiven med avseende på effektivitet, rättsverkan och tillämpning. Vi bidrar 
gärna i det arbetet. 
 
 
 
 
 



För Svenskt Näringsliv   För Svensk Energi 

                                                         
Urban Bäckström   Kjell Jansson 
VD    VD 
 
 
 
För Jernkontoret   För Lantbrukarnas Riksförbund 

                        
Bo-Erik Pers   Helena Jonsson 
VD    Förbundsordförande 
 
 
 
För Plast- & Kemiföretagen  För Sverige Kommuner och landsting 

                                        
Magnus Huss   Håkan Sörman 
VD    VD 
 
 
 
För Skogsindustrierna   För Svenskt Vatten 

                                          
Marie S. Arwidson   Lena Söderberg 
VD    VD 
 
 
 
För SveMin 

 
Tomas From 
Vice VD 
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